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FIJN DAT JE JOUW KENNIS EN ERVARINGEN WILT DELEN VIA VARENVARIA. DANKZIJ ONZE AUTEURS
KUNNEN WE AL RUIM 20 JAAR EEN INTERESSANT VERENIGINGSTIJDSCHRIFT MAKEN.
De essentie van VarenVaria is ‘van leden  voor leden’. Alle bijdragen van leden zijn dan ook
welkom. Afhankelijk van het type bijdrage plaatst de redactie deze als Artikel of als Varia. We
informeren je graag over de stappen voor publicatie. Voor de aanlevering van je bijdrage aan
de redactie geven we je een handige checklist.
Wat is een Artikel?
Het 1e deel van VarenVaria bestaat uit Artikelen. Dit zijn (bijna) wetenschappelijke artikelen.
Ze zijn voorzien zijn van een literatuurlijst. Een Artikel begint met een samenvatting. De
redactie zorgt voor vertaling van de samenvatting naar Engels en Duits voor onze
buitenlandse leden.
Wat is een Variabijdrage?
Het 2e deel van VarenVaria noemen we Varia. Hierin staan allerlei soorten bijdragen, zoals
een excursieverslag, boekbespreking, ervaringen met de eigen tuin, etc.
Stappen voor publicatie
Een bijdrage in VarenVaria komt als volgt tot stand:
1. Auteur levert aan
2. Redactie informeert de auteur in welk nummer van VarenVaria de bijdrage komt
3. Redactie redigeert de tekst, maakt de layout en bewerkt (waar nodig) de figuren,
tabellen en foto’s
4. Auteur controleert de eindversie voor publicatie
5. Publicatie
De redactie werkt eraan dat alle teksten en alle afbeeldingen in elke VarenVaria van hetzelfde
hoge niveau zijn. Je hoeft je daar bij aanlevering dus geen zorgen over te maken. Het
resultaat bij publicatie is altijd goed en mooi.
Richtlijnen
Tekst
Als richtlijn voor de omvang van een artikel geldt: tot 2.000 woorden.
Bij langere artikelen overleggen redactie en auteur over de beste manier van publicatie:
toch in zijn geheel plaatsen, inkorten of verdelen over meerdere nummers VarenVaria.
Foto’s
Voor de resolutie van foto’s geldt: minimaal 300 dpi.
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Checklist voor auteurs
Check voordat je je bijdrage aanlevert nog even de volgende punten:
Check

Artikel

Varia

Titel gegeven?
Plus eventueel subtitel om te verduidelijken?
Auteur(s) vermeld?
Plus eventueel emailadres
Fotograaf / fotografen vermeld?
Samenvatting opgenomen?
Tussenkoppen gemaakt?
Bijschrift gemaakt bij elke foto?
Bijschrift gemaakt bij elke tabel en figuur?
Literatuurverwijzingen in tekst en literatuurlijst(je) aan het eind?

VarenVaria op de website
Voorbeelden van gepubliceerde bijdragen vind je in het archief van VarenVaria op
varenvereniging.nl. Je kunt de pdfbestanden downloaden.

Aanleveren van bijdragen
Het verdient de voorkeur tekst en afbeeldingen in aparte bestanden aan te leveren. Tekst bij
voorkeur in Wordformat, foto's in het oorspronkelijke bestandsformat, jpeg of tiff en de
overige figuren als jpeg of png. Afbeeldingen opnemen in het Worddocument resulteert in
ongewenst kwaliteitsverlies.
Kopij kan digitaal worden aangeleverd via redactie@varenvereniging.nl.
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