
Rijp voor publicatie 
Laten we voorop stellen dat wij, als 
redactie van Tijdschrift, het zeer 
waarderen dat u de tijd en moeite 
neemt om een artikel te schrijven 
voor onze lezers.  

De redactie heeft niet alleen als 
verantwoordelijkheid dat de artikelen 
goed leesbaar zijn, maar ook dat er 
voldoende variatie is in onderwerpen én 
dat er een mooie balans is tussen tekst 
en afbeeldingen. 

Goed leesbaar! 
Hiermee bedoelen we dat de tekst geen tot 
weinig lange zinnen bevat (Van eerste woord tot 
punt). Dat de tekst grammaticaal zo juist 
mogelijk is en zo weinig mogelijk tikfouten 
heeft. 

U kunt ons daarbij helpen door bijvoorbeeld de 
spellingscontrole van uw tekstverwerker te 
gebruiken. Laat, als u vindt dat u klaar bent, een 
bekende de tekst eens goed doorlezen en 
feedback geven. 

Voldoende 
variatie 

Het gaat erom dat er 
voor ‘iedere’ lezer wat 
interessants te lezen is 
in iedere editie. Dat 
betekent dat wij in een 
enkel geval artikelen 
zullen verplaatsen naar 
een latere uitgave.
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Juiste focus 
Let op dat u de 
juiste focus hebt in 
uw foto.  

Niet te donker of 
overbelicht 
Is het onderwerp 
duidelijk zichtbaar? 

Goede kwaliteit 
Een afbeelding 
moet tenminste 
1MB groot zijnTOT 400 WOORDEN 

2 tot 4 afbeeldingen

1 
pagina

TOT 800 WOORDEN 
4 tot 6 afbeeldingen

2 
pagina’s

TOT 1200 WOORDEN 
6 tot 9 afbeeldingen

3 
pagina’s
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AANLEVEREN VAN UW ARTIKEL 
★Controleer het aantal woorden van de tekst 

★Controleer de kwaliteit van uw afbeeldingen (grootte, focus, 
belichting) 

★Geef bij iedere foto aan: de naam van de fotograaf, wat het 
voorstelt en waar in de tekst de foto moet komen 

★Lever uw artikel zo snel mogelijk in, doch uiterlijk op de datum, 
zoals gepubliceerd in de laatste editie

Veelgestelde vragen 
Om u te ondersteunen in het juist aanleveren van tekst en 
afbeeldingen, volgen hier de antwoorden op een aantal 
veelgestelde vragen.

Hoe zet ik de spellingcontrole aan? 

Word: Bestand > Opties > Controle, schakel het selectievakje Spelling controleren tijdens typen 
in en klik op OK 

Pages: Druk tegelijkertijd op Command (het appeltje) + puntkomma (;) op het toetsenbord. 

Hoe bepaal ik het aantal woorden? 

Word: Als u wilt weten hoeveel woorden, pagina’s, tekens, alinea’s of regels een document 
bevat, kunt u dat zien op de statusbalk (onderin). 

Pages: Klik op   in de knoppenbalk en kies vervolgens Toon aantal woorden. 

Hoe kom ik achter de grootte van mijn afbeelding? 

Verkenner: Klik met de rechtermuisknop de foto, kies eigenschappen, en klik op het tabje 
‘samenvatting’ of ‘details’.  

Finder: Selecteer de foto en druk tegelijkertijd op de toetsen command (het appeltje) + i. De 
afmetingen staan onder het kopje ‘meer info’. 

Hoe verstuur ik de afbeeldingen? 

Ga op internet naar wetransfer.com; klik op de blauwe ronde plus-knop om de afbeeldingen toe te 
voegen. Voer bij e-mailadres in: redactie.tijdschrift@outlook.com en schrijf erbij voor welk artikel 
de afbeeldingen zijn bedoeld.

http://wetransfer.com
mailto:redactie.tijdschrift@outlook.com
http://wetransfer.com
mailto:redactie.tijdschrift@outlook.com

