Kampioensbijlagen DvhN en LC
DvhN zoekt voor een speciale Kampioensbijlage naar
kampioensfoto’s. Stuur je vrolijke kiekjes in en kom in de krant!
Van atletiek tot zeilen, van basketbal tot voetbal: alle kampioenen zijn
welkom. Ook foto’s van feestende jeugd- en seniorenteams worden met
open armen ontvangen. Mail de foto’s naar kampioenen@dvhn.nl.

Sta jij straks op de cover van onze bijlage?
Teams die zelf de standen hebben bijgehouden en zeker weten dat ze als
eerste zijn geëindigd, kunnen zich melden met een foto.
Zorg er wel voor dat de foto niet te klein is (minimaal 750 kb), anders
kunnen we hem helaas niet gebruiken.

We zoeken bijzondere verhalen
De vrolijkste, origineelste of leukste foto maakt kans op de cover van de
Kampioensbijlage te verschijnen.
De sportredactie van DvhN zoekt ook bijzondere verhalen rond
kampioenschappen en alles wat ermee te maken heeft. Werd jouw
vriendenteam ongeslagen kampioen? Ken je een ‘gouden lichting’ die elk
jaar weer op de platte kar door het dorp gaat? Of vierde jij je titel na talloze
blessures? Laat het ons weten.
Wie een tip heeft: mail jouw verhaal (met contactgegevens!)
naar kampioenen@dvhn.nl en we nemen wellicht contact op. Verder
houden we ons aanbevolen voor speciale ‘kampioenstips’.

Kampioensbijlage LC: stuur uw
foto's op
Aangespoord door het succes van vorig jaar, worden ook van de op
12 juni te verschijnen LC-kampioensbijlage duizenden extra
exemplaren gedrukt.
De bijlage van vorig jaar bevatte 250 foto’s van trotse ploegen. ,,Een
ongekend succes, waar we graag op voortborduren’’, aldus Eileen
Mantouw, LC-brandmanager. ,,Opnieuw gaan we drieduizend extra bijlages
aanleveren bij onze adressen voor de losse verkoop. Vorig jaar vlogen ze
als warme broodjes over de toonbank.’’
ADVERTENTIE

Voor de komende kampioensbijlage zijn alweer tientallen foto’s gemaild.
,,Vanaf vandaag zal het storm lopen, want de voetbal- en
korfbalcompetities lopen ten einde’’, aldus LC-sportverslaggever Peter van
der Meeren. ,,Ik zou zeggen: kom maar op!’’ De foto’s kunnen gemaild
worden naar: kampioenen@lc.nl .

