A u t e u r s r i chtlijnen

voor

A fzettingen

Artikelen algemeen
Tekst, afbeeldingen en bijschriften svp apart aanleveren (de bijschriften mág u ook aan het einde van tekst plaatsen).
Daarnaast mag u eventueel ook de tekst met daarín de afbeeldingen verwerkt meesturen - mocht u graag op die manier
schrijven - maar het apart inleveren blijft noodzaak.
• Namen van geologische tijdperken:
- als zelfstandig naamwoord met hoofdletters en zonder tussenstreepje:
... ontstaan tijdens het Vroeg Pleistoceen, Laat Mioceen (enz.)
- als bijvoeglijk naamwoord met kleine letters en mét tussenstreepje: ... vroeg-pleistocene en laat-miocene fossielen (enz.)
• We schrijven cursief:
- (Ten overvloede) wetenschappelijke namen als:
Pyrgo bulloides (d’Orbigny, 1826), Patella vulgata Linnaeus, 1728, Coeloma sp.
- Termen als ex situ en in situ.

Afbeeldingen
• Afbeeldingen graag zo groot mogelijk insturen in bijvoorbeeld JPG, TIFF of RAW formaat.
Heeft u een afbeelding in EPS, AI (Illustrator) of PSD (Photoshop) dan, indien mogelijk, mét lagen insturen.
(Tip: indien u over GIMP beschikt dan kunt u de daarin gemaakt afbeelding als PSD met lagen exporteren).
• Problemen met de afbeeldingen? U kunt altijd een beroep doen op de eindredacteur/vormgever voor hulp.
• Grote bestanden kunnen via bijvoorbeeld wetransfer.nl worden ingestuurd of, gecomprimeerd als ZIP bestand, via
e-mail.

Literatuur
L iteratuurlijst
• Voorvoegsels bij achternamen (ook Nederlandse) worden op de eerste letter van hun voorvoegsel gealfabetiseerd.
• Tijdschriftnamen worden voluit geschreven.
• Tussen titel en tijdschrift graag ”. – “ schrijven. (Dit is geen verbindingsstreepje maar een lang gedachtestreepje).
• Bij het noemen van websites, datum van raadpleging vermelden.
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V erwijzingen naar deze literatuurlijst in de tekst
• Bij meer dan twee auteurs: volgt na de eerste auteur et al.
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(Bromley & Martinell, 1991)
(Goetheer, 2008)
(Mol et al., 2008)
(Van der Valk et al., 2011)
(VZAP, 2016)
Voorbeeld in een lopende tekst

Bromley en Martinell (1991) schrijven…
Goetheer (2008) vergelijkt zeehondenresten…
Mol et al. (2008) schrijft…
Uit het verslag van Van der Valk et al. (2011) blijkt…

