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Auterusrichtlijnen Spirula – versie 01-01-2016 

 

Format manuscript 

 

Tekst 

Enkele regelafstand (“1”) 

Font: Times New Roman; grootte bij voorkeur 9 punts. Kop van artikel in Arial 10 vet. 

Geen spaties (‘afstand’) boven en onder alinea (=harde return). 

Onderdelen: 

Nederlandse kop 
Naam (namen) auteur(s) 

Engelse kop 

Summary 

English text not in bold. Desgewenst maakt de redactie een Engelse samenvatting 

Inleidende paragraaf (Inleiding, Introductie, o.i.d.) 

Overige paragrafen 

Dankwoord (indien van toepassing) 

Geraadpleegde bronnen 

Niet inspringen per lemma s.v.p. 

Adres(sen) van de auteur(s) 

Hier worden alleen (namen met de) e-mail adressen vermeld. 

 

Literatuurverwijzingen 

De redactie van Spirula is er voorstander van dat het format van literatuurverwijzingen in Spirula, Basteria en Vita 

Malacologica hetzelfde wordt. Spirula zal zich in principe conformeren aan het format van Basteria. 

Voorbeelden van het (voor Spirula) nieuwe format: 

 

Verwijzing naar een artikel in een tijdschrift: 

In de tekst: (McDonnell et al., 2014) 

In de lijst van geraadpleegde bronnen1: 

MCDONNELL, R.J., D.G. ROBINSON, N. BARR, I. TANGINGAN DE LEY, P. DE LEY & T.D. PAINE, 2014. First report on the 

invasive slug Boettgerilla pallens Simroth, 1912 (Boetggerillidae) in the United States. – American Malacological Bulletin 

32 (2): 209-210. 

 

Namen met voorvoegsels worden, te beginnen met dat voorvoegsel, op de alfabetische plaats in de lijst van gebruikte 

bronnen opgenomen, dus: 

In de tekst: (Van Gemert & Vervaet, 2014) 

In de lijst van geraadpleegde bronnen: 

VAN GEMERT, L.J. & F.L.J. VERVAET, 2014. The finding of a sinistral Ancilla minima Thiele 1925 and a note on the Ancilla 

species of Zanzibar (Tanzania). – Triton 30: 9-10. 

 

Verwijzing naar (een hoofdstuk in) een boek: 

In de tekst: (Van Moorsel & Van Leeuwen, 2013) 

In de lijst van geraadpleegde bronnen: 

VAN MOORSEL, G. & S. VAN LEEUWEN, 2013. Effecten van menselijk gebruik op mariene weekdieren. In: R.H. de Bruyne, 

S.J. van Leeuwen, A.W. Gmelig Meyling & R. Daan (red.): Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische 

atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). – Tirion Uitgevers, Utrecht & Stichting ANEMOON, Lisse. 

 

Verwijzing naar een website: 

In de tekst: (www.waarneming.nl) 

In de lijst van geraadpleegde bronnen: 

WAARNEMING.NL, 2012. waarneming/view/71700951. Geraadpleegd 22-03-2015. 

 

Bovenstaande voorbeelden zouden in een manuscript de volgende lijst van geraadpleegde bronnen opleveren: 

Geraadpleegde bronnen 

MCDONNELL, R.J., D.G. ROBINSON, N. BARR, I. TANGINGAN DE LEY, P. DE LEY & T.D. PAINE, 2014. First report on the 

invasive slug Boettgerilla pallens Simroth, 1912 (Boetggerillidae) in the United States. – American Malacological Bulletin 

32 (2): 209-210. 

VAN GEMERT, L.J. & F.L.J. VERVAET, 2014. The finding of a sinistral Ancilla minima Thiele 1925 and a note on the Ancilla 

species of Zanzibar (Tanzania). – Triton 30: 9-10. 

VAN MOORSEL, G. & S. VAN LEEUWEN, 2013. Effecten van menselijk gebruik op mariene weekdieren. In: R.H. de Bruyne, 

S.J. van Leeuwen, A.W. Gmelig Meyling & R. Daan (red.): Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische 

atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). – Tirion Uitgevers, Utrecht & Stichting ANEMOON, Lisse. 

WAARNEMING.NL, 2012. waarneming/view/71700951. Geraadpleegd 22-03-2015. 

                                                           
1
 Namen van auteurs e.d. worden in Klein kapitaal (Small caps) geschreven. Selecteer de tekst, ga in Word naar Start, dan 

naar Lettertype, klik op het pijltje rechtsonder, klik op Klein kapitaal. 

http://www.waarneming.nl/
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Namen van planten en dieren 

Nederlandse soortnamen beginnen met een hoofdletter (bv. Slanke noordhoren, Grote brandnetel); aanduidingen families e.d. 

met een kleine letter (bv. grasslakken, mossels, wilgen). 

Wetenschappelijke namen beginnen eveneens met een hoofdletter en worden gecursiveerd (bv. Colus gracilis, Urtica dioica). 

Ook in referenties worden, eventueel zelfs in afwijking van de oorspronkelijke weergave, de wetenschappelijke namen 

gecursiveerd. 

Een wetenschappelijk naam wordt niet tussen haken gezet. Dus: 

Slanke noordhoren Colus gracilis (Da Costa, 1778) 

Na de eerste vermelding van een soort in de tekst als hierboven weergegeven wordt vervolgens (indien beschikbaar) alleen 

nog de Nederlandse naam vermeld. 

Een wetenschappelijke naam van een soort in de kop van het artikel wordt gevolgd door de auteursnaam en het jaartal. Een 

wetenschappelijke naam van een familie wordt (alleen in een kop) in HOOFDLETTERS geschreven. 

 

Cursivering 

Naast de wetenschappelijke namen moet ook et al. gecursiveerd worden; andere van het Latijn afgeleide woorden worden 

niet gecursiveerd. 

 

Afkortingen 

Afkortingen die als naam fungeren (ANEMOON, EIS) worden in Klein kapitaal1, zonder beginhoofdletter afgedrukt. 

 

Afbeeldingen 

Vanuit de tekst wordt naar een afbeelding verwezen als: (fig. 1). Bij verwijzing naar meer figuren is de verwijzing: (fig. 1, 2); 

(fig. 1-3). 

Onderschrift: Fig. 1. [Tekst]. Foto: Naam fotograaf. 

Foto’s moeten separaat als JPG, TIFF of RAW bestanden worden meegestuurd. Fotobestanden moeten zo groot mogelijk, 

onbewerkt en in origineel formaat worden ingezonden.2 

 

Tabellen 

Vanuit de tekst wordt naar een tabel verwezen als: (tabel 1). Bij verwijzing naar meer tabellen is de verwijzing: (tabel 1, 2); 

(tabel 1-3). 

Kop: Tabel 1. [Tekst] 

Tabellen moeten separaat als Excel files worden ingeleverd. 

 

                                                           
2
 Met een gratis programma als WeSendit kunnen grote bestanden per e-mail worden verzonden. 


