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AANWIJZINGEN VOOR AUTEURS VOOR HET TIJDSCHRIFT ZOOGDIER 
 
ALGEMEEN 

De redactie van Zoogdier heeft belangstelling voor originele artikelen over zoogdieren van Nederland en Vlaanderen en  

over zoogdieronderzoek van leden van de Zoogdiervereniging en Natuurpunt. In het buitenland verricht onderzoek komt in 

aanmerking voor plaatsing als dit relevant wordt geacht voor in Nederland en Vlaanderen voorkomende soorten of situaties. 

Artikelen dienen populair-wetenschappelijk van aard te zijn en niet reeds elders in een landelijk tijdschrift zijn gepubliceerd. 

 

Omvang van bijdragen: 

Artikelen zijn in de regel niet langer dan 1500 woorden, in overleg met de redactie kan een omvang van 2000 woorden worden 

overeengekomen. Bijdragen voor de rubriek Forum zijn maximaal 1000 woorden lang, die voor de rubrieken Waarnemingen of 

Nieuws maximaal 250 woorden. 

De redactie kan, indien nodig, de ingezonden artikelen en bijdragen inkorten en kleine niet inhoudelijke veranderingen 

aanbrengen. Wezenlijke  inkorting en inhoudelijke wijziging  gebeurt altijd in overleg met de auteur. 

 

Aanlevering kopij: 

Inlevering van kopij voor Zoogdier gebeurt per email aan: redactie.zoogdier@zoogdiervereniging.nl. 

 

Deadlines en inlevering kopij: 

Deadlines voor het aanleveren van kopij zijn gekoppeld aan redactievergaderingen: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. 

Snelheid van plaatsing van geaccepteerde artikelen en andere bijdragen is afhankelijk van het actuele kopij-aanbod en kan 

variëren.  

 

Bewijsnummers: 

Auteurs van artikelen hebben recht op minimaal 2 bewijsnummers, die ze kunnen aanvragen zoals hierboven is aangegeven.  
Ook kan worden gekozen voor een PDF van het gepubliceerde artikel. 

 

OPZET VAN ARTIKELEN 

Introductie: 

Geef een  artikel een pakkende titel, met een leader van max. 120 woorden waarin in het kort wordt aangegeven waarover 

het artikel gaat. Verder is structurering in alinea’s gewenst door middel van enige paragraaftitels. De redactie bepaalt de 

definitieve titel van het artikel. 

 

Figuren:  

Tekeningen, grafieken en kaartjes digitaal als apart bestand bijvoegen (in Excel en JPG) bij voorkeur in kleur en zonder 

grijstinten. Bij teksten en schaalaanduidingen dient men rekening te houden met verkleining. Duidelijke verwijzingen naar 

figuren in de tekst opnemen. 

 

Foto’s:  

Auteurs leveren voldoende illustraties aan. Voorkeur voor digitale foto’s met een zo hoog mogelijke resolutie (in pixels). 

Naam fotograaf, begeleidende tekst bij foto en eventuele credits toevoegen in de bestandsnaam. Indien van toepassing: 

duidelijke verwijzingen naar foto’s in de tekst opnemen. Liever geen webalbums. 

 

Toelichting op auteur(s): 

Vermeld onder aan het artikel de na(a)m(en) van de auteur(s) en vanuit welke hoedanigheid (werkgever, werkgroep et 

cetera) het artikel is geschreven. Wij vermelden ook graag het e-mailadres van één van de auteurs. 

 

Literatuurverwijzingen: 

In de tekst kan met cijfers (superscript) verwezen worden naar referenties in de literatuurlijst (zie hieronder)  

 

Literatuurlijst: 

Literatuurlijsten zijn middels een URL naar de site van Zoogdiervereniging in te zien , deze worden dus niet opgenomen in 

Zoogdier. Voeg een literatuurlijst toe op deze wijze: auteur(s), jaartal en titel, gevolgd door de uitgevende instantie. Nummer 

deze lijst in volgorde van de literatuurverwijzingen (superscript) in de tekst van het artikel.  


