Bijdragen aan Entomologische Berichten
Entomologische Berichten bevat naast het verenigingsnieuws ook artikelen, korte mededelingen,
boekbesprekingen, enzovoort voor zover deze voorhanden zijn en de ruimte dit toelaat.
Soortenlijsten kunnen bij uitzondering worden geplaatst, mits er een bredere context beschreven
wordt. De keuze of en wanneer een bijdrage wordt opgenomen in Entomologische Berichten ligt
uiteindelijk bij de redactie. Er kunnen verschillende typen bijdragen worden ingediend.
Korte Mededelingen
In de rubriek Korte mededelingen kunnen korte notities van bijzondere waarnemingen over de fauna
van Nederland of elders in Europa worden gepubliceerd. Korte mededelingen bedragen bij voorkeur
maximaal 450 woorden. Wanneer het om niet-Nederlandse fauna gaat kan de mededeling in het
Engels geschreven worden. Ook korte mededelingen moeten worden geïllustreerd.
Uitgelezen
Hier staan recensies van nieuwe boeken die verondersteld worden interessant te zijn voor een breed
publiek binnen de NEV. Spontaan aangeleverde recensies zijn van harte welkom.
Promoties
Hier worden academische promoties op entomologisch onderzoek vermeld. Naast de titel van het
proefschrift, de naam van promovendus en universiteit, de promotiedatum en de promotor(en),
wordt een samenvatting van het proefschrift gegeven.
Verenigingsnieuws
Het verenigingsnieuws wordt verzorgd door de secretaris. Deze rubriek kan ook een keur aan andere
nieuwtjes bevatten, bijvoorbeeld vermelding van entomologische websites van speciaal belang of
vooraankondigingen of verslagen van bijeenkomsten. Voor opname van dit soort berichten dient met
de secretaris of de hoofdredacteur contact te worden opgenomen.
Artikelen
Het onderwerp dient een breed publiek te interesseren en zodanig geschreven te zijn dat het
begrijpelijk is voor amateur- en professionele entomologen. Deze artikelen worden bij voorkeur in
het Nederlands gepubliceerd en beslaan bij voorkeur niet meer dan 6 gedrukte pagina’s. Artikelen
worden geïllustreerd, onder andere met een foto of tekening van de bestudeerde insectensoort(en).
Voor de acceptatie van artikelen wordt advies van een of meer referenten buiten de redactie
gevraagd. Om de opmaak van artikelen in Entomologische Berichten te vergemakkelijken wordt
gevraagd om rekening te houden met de volgende aanwijzingen:
Aanwijzingen voor artikelen:


lever het manuscript elektronisch aan in platte tekst



vermeld van alle auteurs de naam na de titel, en onderaan nog eens, maar nu met affiliatie of
woonplaats en van één auteur ook het e-mailadres



een in het Nederlands geschreven artikel begint met een korte Nederlandse en eindigt met
een lange Engelse samenvatting, de laatste inclusief een vertaling van de titel. Een in het
Engels geschreven artikel begint met een korte Engelse samenvatting en eindigt met een
lange Nederlandse samenvatting, inclusief de vertaling van de titel. Ook korte mededelingen
worden afgesloten met een korte samenvatting (in de andere taal)



vermeld maximaal vijf trefwoorden (key words), gebruik daarbij geen woorden die ook al in
de titel staan



wetenschappelijke namen van dieren worden de eerste keer in de hoofdtekst voorzien van
de voluit geschreven auteursnaam, waar nodig tussen haakjes geplaatst. Het jaar van
beschrijving wordt alleen toegevoegd als dat in de (taxonomische) context noodzakelijk is.
Aan Nederlandse plantennamen wordt bij eerste gebruik de wetenschappelijke naam
toegevoegd. Nederlandse namen krijgen geen hoofdletters (sint-jansvlinder, krimlinde)



artikelen hebben geen voetnoten



de tekst heeft één lettertype en de onderverdeling gebeurt met titels (vet) en subtitels
(cursief)



in Nederlandstalige artikelen wordt voor het aanduiden van plaatsen in Nederland gebruik
gemaakt van Amersfoortcoördinaten, afgekort als AC. De nauwkeurigheid van de
coördinaten wordt bepaald door de nauwkeurigheid van de waarneming en is niet groter dan
één decimaal. Voor plaatsen in het buitenland en voor Engelstalige artikelen gebruiken we
decimale lat-long-coördinaten. De nauwkeurigheid van de coördinaten wordt bepaald door
de nauwkeurigheid van de waarneming en is nooit groter dan 3 decimalen, bijvoorbeeld
52.282°N 5.823°E. Hoogtes boven zeeniveau kunnen worden vermeld in meters, met
vermelding van het gebruikte systeem. Indien informatie op een etiket letterlijk geciteerd
moet worden, gelden deze regels niet



figuurbijschriften zijn altijd tweetalig, probeer een figuur met bijschrift zo begrijpelijk
mogelijk te maken zonder verwijzing naar de tekst



plaats tabellen in de tekst-file en zet één tab tussen de kolommen



plaats bijschriften en tabellen niet in de tekst maar aan het eind van het artikel, achter de
auteursnamen



figuren worden tegelijk met de eerste versie van het artikel aan de redactie opgestuurd, ze
moeten voldoende resolutie hebben, minimaal 2300 pixels breed



bij grafieken worden de gegevens aangeleverd in excel, met alleen de data die gebruikt dient
te worden én in excel een voorbeeld van de grafiek. Vermeld, als dat gewenst is en het niet
in het bijschrift staat, de titels van de x- en y-as



verwijzingen naar figuren: figuur 8, (figuur 8), figure 8, (figure 8)



verwijzingen naar de literatuurlijst: Van der Beek (1991b), (Kempen & Begeer 1955), (Nelson
et al. 1972), (Brongersma 1999, Valkemade 1991, Zwakhals 1965c, 1973). Verwijs niet naar
ongepubliceerde artikelen (in voorbereiding), tenzij het manuscript ervan geaccepteerd is (in
druk).



gebruik bij het noteren van titels van boeken en artikelen alleen hoofdletters wanneer de
taal (bijvoorbeeld Duits) dat voorschrijft



geef bij verwijzing naar boeken alleen de naam van de uitgever, niet de plaats van uitgave
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Overdrukken
Een elektronische overdruk (PDF), die naar believen verspreid en/of afgedrukt kan worden, kan via
de NEV-website gedownload worden.

