AANBEVELINGEN EN RICHTLIJNEN VOOR DE AUTEURS
(JAARBOEK BELGISCHE DENDROLOGIE BELGE)
Teneinde uniformiteit, kwaliteit en een vlottere samenstelling van het jaarboek te bewerkstelligen en het werk voor
het leescomité te verlichten wordt aan de auteurs van de artikels gevraagd om rekening te willen houden met
onderstaande richtlijnen.
1.

TYPOGRAFIE

1.1.

Gebruik van eenheden
 altijd een harde spatie (Ctrl-Shift-spatie) tussen een getal en een eenheid;
 de eenheden worden meestal met kleine letter geschreven en altijd zonder punt;
 tussen de duizendtallen is er een harde spatie, geen punt:
bv: 184 cm, 9 ha, 28 °C, 1 800 m

1.2.

Afmetingen van bomen
 omtrek (in cm), eventueel gevolgd door de hoogte (in m):
bv: 380 cm × 28 m
 indien niet de omtrek maar wel de diameter wordt opgegeven moet dit expliciet vermeld worden:
bv: 125 cm () × 25 m

1.3.

Wetenschappelijke benamingen (secties, genera, subgenera, species, subspecies, variëteiten, forma's)
 altijd cursief zetten met uitzondering van
- de rangaanduidingen (sect., subsp., var., f. Y)
- het hybride-teken;
 voor het hybride-teken, dat eigenlijk een vermenigvuldigingsteken is (×), mag de kleine letter “x” gebruikt
worden (niet cursief);
 afkortingen van genusnamen beperken zich tot de eerste letter van de naam;
 namen van cultivars worden niet cursief gezet;
 cultivarnamen worden tussen enkelvoudige aanhalingstekens geplaatst (het gebruik van de afkorting “cv.”
is niet meer toegestaan);
bv: Cedrus libani subsp. atlantica ‘Glauca’
C. libani subsp. atlantica ‘Glauca’
C. l. subsp. a. ‘Glauca’
Platanus ×hispanica of Platanus x hispanica

1.4.

Spatiëringsregels: volgens de BIN-normen

1.5.

Hoofdletters
Hoofdletters en Romeinse cijfers worden in tekst en titels enkel gebruikt waar noodzakelijk. Vermelding van
figuren en tabellen worden in de tekst als volgt aangeduid: figuur 2, tabel 1 (en niet Fig. II of Tabel I).

2.

LITERATUURVERMELDINGEN

2.1.

Algemene opmerking en titelvoorbeelden
 voetnoten en literatuurlijsten worden best niet dooreengemengd; bij voorkeur worden voetnoten onderaan
de betreffende pagina gezet; een literatuurverwijzing binnen de tekst wordt als volgt vermeld: (JANSSENS
1981) of (JANSSENS 1981, p. 16) of (JANSSENS 1981, p. 16-20)
 titelvoorbeelden: Referenties / Literatuur(lijst) / Bibliografie
 de referenties van boeken, tijdschriftartikels enz. worden alfabetisch gerangschikt op auteursnaam;
publicaties zonder auteursnaam kunnen geklasseerd worden op de naam van de (hoofd)uitgever.

2.2.

Referenties van boeken
“Auteur” – (“jaar van publicatie”) – “titel van het boek”. “eventueel editie of andere bijzonderheden en/of
deel of volume”. “totaal aantal pagina’s”. “uitgever”, “plaats van uitgifte”.
NB: Let op het gebruik van streepjes, punten, komma's, spaties en haakjes.
voorbeelden:
BAUDOUIN J.C., DE SPOELBERCH PH. & VAN MEULDER J. – (1992) – Bomen in België.
Dendrologische inventaris 1987-1992. 511 p. Belgische Dendrologische Vereniging / Stichting
Spoelberch-Artois, Brussel.
BONNOR G.M. & OSWALD E.T. – (1989) – The Yukon forest inventory 1985. CFS Information
Report BC-X-315. 30 p. Canadian Forestry Service, Québec.
BARY-LENGER A., EVRARD R. & GATHY P. – (1979) – La forêt - écologie, gestion, économie,
conservation. 2ième éd. 467 p. Vaillante-Carmanne, Liège.

2.3.

Referenties van artikels in tijdschriften
“AUTEUR” – (“jaar”) – “titel artikel” . “naam van het tijdschrift” “jaargang of volume” (“eventueel nr binnen
die bepaalde jaargang of volume”) : “eerste pagina van het artikel” - “laatste pagina van het artikel”.
 indien twee of meer referenties voor dezelfde auteur in hetzelfde jaar worden opgegeven dan wordt dit
duidelijk gemaakt door het plaatsen van de letters a, b, c enz. na het jaartal;
 alle referenties die niet duidelijk verwijzen naar een tijdschrift worden als boek behandeld: bv.
jaarboeken, losse teksten hoe kort ze ook mogen zijn.
voorbeelden:
VON BREITENBACH F. – (1985) – National Register of Big Trees: the first three years. Journal of
Dendrology 5 (3-4): 57-68.
PIGOTT C.D. – (1989) – Estimation of the age of lime-trees Tilia ssp. in parklands from stem diameter
and ring counts. Arboricultural Journal 13: 289-302.

2.4.

Referenties van artikels opgenomen in een boek
“AUTEUR” – (“jaar van publicatie”) – “titel van het artikel”. In “titel van het boek”, “eventueel editie of
andere bijzonderheden en/of deel of volume”. “uitgever”, “plaats van uitgifte”: “eerste pagina van het artikel”
- “laatste pagina van het artikel”.
voorbeelden:
USOL’TSEV V.A. – (1990) – Mensuration of forest biomass: modernization of standard base of forest
inventory. In IUFRO 19th World Congres - Division 4, 5-11 August 1990. Montréal: 72-81.
HUNT D. – (1996) – Alan Mitchell and his ‘rule of thumb’. In Yearbook 1995 International
Dendrology Society: 44-47.

2.5.

Referentie naar een bepaalde pagina in een tijdschrift of boek
 bij voorkeur opnemen in de tekst (cf. 2.1); het tijdschrift of boek wordt dan wel vermeld in de literatuurof referentielijst.

2.6.

Referenties naar Internet-Websites
“AUTEUR” – (“jaar van publicatie”) – “titel van het artikel of titel website”. [“url-website”; accessed “datum
van raadpleging op web”]
voorbeelden:
EARLE C.J. – (2010) – The Gymnosperm Database. [http://www.conifers.org/; accessed 12th July
2010]
 zie eventueel ook de door de betreffende website voorgeschreven wijze van citeren.

3.

SPELLING
 Voor de spelling wordt voor het Nederlands de Officiële Spelling 2005 gevolgd (http://woordenlijst.org/).

4.

PROCEDURE VOOR HET INSTUREN VAN ARTIKELS EN BIJDRAGEN
Teksten kunnen zowel in het Nederlands, Frans of Engels geschreven zijn. Ze worden bij voorkeur digitaal
ingestuurd aan Dirk De Meyere (dirk.de.meyere@skynet.be) of aan Roel Jacobs (info@roeljacobs.be). Gebruik
bij voorkeur als standaardinstelling het lettertype Times New Roman met lettergrootte 12. Beperk het gebruik
van vetjes en cursief tot het strikt noodzakelijke. Gebruik zo weinig mogelijk lay-out: hou het eenvoudig!
Tabellen, evenals ondertitels van figuren, worden bij voorkeur als afzonderlijk tekstbestand aangeleverd.
Het redactiecomité beslist autonoom over het al dan niet aanvaarden van de tekst en of revisies noodzakelijk zijn.
Voor de zuiver dendrologische artikels (eerste deel van het Jaarboek) wordt verondersteld dat de auteurs
instemmen met de vermelding van hun volledig (werk)adres + eventueel E-mail. Tevens wordt aan de auteurs
van dendrologische artikels gevraagd om een samenvatting toe te voegen die onmiddellijk na de titel van het
artikel zal opgenomen worden. Deze samenvatting zal zowel in het Engels (“summary”) alsook in het Nederlands
en Frans verschijnen in het jaarboek. De redactie zal zo nodig zorgen voor de vertaling.
Voor het leveren van foto’s en tekeningen kunt u best vooraf met Roel Jacobs contact opnemen. In ieder geval
blijven de originelen eigendom van de auteurs en worden na gebruik terugbezorgd. Bij overname van
afbeeldingen van andere auteurs (uit boeken, artikels, internet) dient u zelf in te staan voor het verkrijgen van de
nodige copyrights.

