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INSTRUCTIES VOOR AUTEURS
Iedereen die op de Entomologendag een verhaal houdt of een poster presenteert mag een
manuscript aanleveren. De tekst moet in goed Engels gesteld zijn, ongeacht de taal waarin de
voordracht wordt gepresenteerd.
INLEVEREN
Het manuscript dient uiterlijk te worden ingeleverd op de Entomologendag zelf. Voordien opsturen
naar bruinjan@tiscali.nl mag ook. Het manuscript dient geheel digitaal te worden ingeleverd: de tekst
in de vorm van een Word-bestand (inclusief eventuele tabellen en de figuurbijschriften), plus
eventuele figuren/foto’s als aparte bestanden (JPG, TIF, EPS; Powerpoint mag ook).
TEKST
De vormgeving zal worden gedaan door de editor.
Deel het artikel als volgt in: titel, auteursna(a)m(en), adres(sen), trefwoorden (max. vijf), korte
samenvatting, inleiding, materiaal en methoden, resultaten, discussie, referenties, appendix. Gelieve
tabellen achter de referenties te plaatsen, elke tabel voorzien van een duidelijk bijschrift. De
trefwoorden zullen worden gebruikt (door de editor) voor het trefwoordenregister. Volg voor de
referenties de volgende voorbeelden:
[artikel]
Bernays EA & Lee J 1988. Food aversion learning in the polyphagous grasshopper Schistocerca americana. Physiological Entomology 13: 131-137.
[boek]
Rentz DCF 1996. Grasshopper country: the abundant orthopteroid insects of Australia. University of New South Wales Press, Sydney, Australia.
[hoofdstuk] Whitman DW 1990. Grasshopper chemical communication. In: Biology of grasshoppers
(ed. by Chapman RF & Joern A), pp. 357-391. John Wiley & Sons, New York, NY, USA.
ILLUSTRATIES
Ook illustraties (foto, grafiek, tekening, etc.) dienen digitaal te worden aangeleverd. Elke illustratie
dient een kort en duidelijk bijschrift te hebben. Voeg de figuren aub apart toe, bij voorkeur als TIF-,
JPG- of EPS-bestand (één figuur per bestand), Powerpoint mag ook. De figuurbijschriften graag
genummerd toevoegen aan de tekst (Word). Illustraties mogen in kleur zijn.

De editor behoudt zich het recht voor om manuscripten te weigeren, die niet voldoen aan minimale
kwaliteitseisen, aan de richtlijnen voor auteurs of die te laat worden ingeleverd.
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