
Aanwijzingen voor publiceren - Entomologische Berichten 
Algemeen 
Entomologische Berichten bevat, naast het verenigingsnieuws, onderzoeks- en/of thematische 
artikelen, korte mededelingen, boekbesprekingen, enzovoort voor zover het voorhanden is en de 
ruimte dit toelaat. Soortenlijsten kunnen bij uitzondering worden geplaatst. 
Voor de acceptatie van artikelen wordt advies van een of meer referenten buiten de redactie 
gevraagd. Auteurs wordt verzocht hun manuscript zoveel mogelijk af te stemmen op een recent 
nummer van Entomologische Berichten. 
Enkele specifieke aanwijzingen volgen hieronder: 
• lever het manuscript elektronisch aan in platte tekst 
• geef de volledige titel van het artikel 
• vermeld van alle auteurs de naam en het volledige adres 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) 
• figuurbijschriften zijn altijd tweetalig, probeer een figuur met bijschrift zo begrijpelijk mogelijk te 
maken zonder verwijzing naar de tekst  
• zet in tabellen één tab tussen de kolommen 
• plaats bijschriften en tabellen niet in de tekst maar achter de literatuurlijst 
• figuren worden tegelijk met de eerste versie van het artikel aan de redactie opgestuurd, ze moeten 
voldoende resolutie hebben, minimaal 2300 pixels breed 
• verwijs niet naar ongepubliceerde artikelen (in prep., in voorb.), tenzij het manuscript ervan 
geaccepteerd is (in press) 
• 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), (Zwakhals 1965c, 
1973, Valkemade 1991, Brongersma 1999) 
• 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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Thematische 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. Thematische artikelen worden rijk geïllustreerd; het wordt op prijs 
gesteld als de auteur hoogwaardige illustraties en/of lijntekeningen aanlevert. 
 
Onderzoeksartikelen 
Onderzoeksartikelen zijn publicaties waarin originele resultaten worden gepresenteerd. Auteurs 
wordt verzocht te streven naar optimale leesbaarheid, zodat een brede groep entomologen de 
artikelen kan begrijpen. Onderzoeksartikelen kunnen in de Engelse of de Nederlandse taal 
geschreven worden. 
 
Korte mededelingen 
In de rubriek Korte mededelingen kunnen korte notities van bijzondere waarnemingen betreffende 
de fauna van Nederland of elders in Europa worden gepubliceerd. Korte mededelingen bedragen bij 
voorkeur maximaal 450 woorden. Indien het om niet-Nederlandse fauna gaat kan de mededeling in 
het Engels geschreven worden. Ook korte mededelingen kunnen 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. 
 
Overdrukken 
De eerste auteur ontvangt een elektronische overdruk (PDF), die naar believen verspreid en/of 
afgedrukt kan worden. Indien gewenst kan de vereniging tegen kostprijs zorgen voor hoogwaardige 
kleurenafdrukken van het artikel. 
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