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AUTEURSHANDLEIDING AIRBORNE MAGAZINE 
 

Hartelijk dank voor uw interesse in Airborne Magazine, een uitgave van de Verenging Vrienden van het Airborne Museum 
(VVAM). Het blad verschijnt drie keer per jaar in een oplage van 725 stuks en wordt verspreid onder VVAM-leden, 
waaronder een aantal organisaties. Het leesbereik is hiermee groter dan de oplage. 
De VVAM is een non-profitorganisatie met beperkte middelen. Om die reden keren we vooralsnog geen vergoedingen uit 
voor bijdragen aan het tijdschrift. Daar staat tegenover dat het ledenbestand bestaat uit lezers die nauw betrokken zijn bij 
de activiteiten van onze organisatie. U schrijft dus voor een gepassioneerd publiek met een bovengemiddelde interesse in 
de krijgsgeschiedenis van Oost-Nederland in 1944. Na publicatie ontvangt u twee presentexemplaren.    
 
Contact 

• Vereniging Vrienden van het Airborne Museum: www.vriendenairbornemuseum.nl 

• Redactie Airborne Magazine: Alexander Heusschen | magazine@vriendenairbornemuseum.nl | 06-527 695 36. 

• Auteurs: graag uw voor- en achternaam opgeven bij de redactie, inclusief telefoonnummer en e-mailadres.  
 

Deadlines 

• Uitgave 19: november 2020     Deadline aanleveren kopij op vrijdag 2 oktober 2020 

• Uitgave 20: maart 2021     Deadline aanleveren kopij op vrijdag 12 februari 2021 

• Uitgave 21: juli 2021      Deadline aanleveren kopij op vrijdag 4 juni 2021 

• Uitgave 22: november 2021     Deadline aanleveren kopij op vrijdag 8 oktober 2021 
 

Tekst 

a. Platte tekst, zonder enige opmaak of opsommingstekens, lettertype Calibri 11. 
b. Indeling: titel - [ondertitel] - auteur - hoofdtekst - tussenkop - hoofdtekst - [bronnen]. 
c. Auteursnaam: voornaam - [evt: tussenletters] - achternaam. Rangen, titels, etc.     
 
Eén pagina in het magazine is ongeveer: 

• 450-500 woorden met één of twee kleine afbeeldingen  

• 400 woorden met één grotere afbeelding van ong. een kwartpagina 
 
De auteur is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de feitelijke juistheid van in het artikel opgenomen informatie.   
  
Afbeeldingen 

a. Graag aanleveren als losse bestanden in een zo hoog mogelijke resolutie, in een zo groot mogelijk bestandformaat en 
bij voorkeur als JPEG-bestand, of anders in een andere reguliere bestandindeling (RAW, TIFF, etc.) 

b. Een bronvermelding en (indien bekend) de naam van de fotograaf/maker is opgenomen bij de afbeelding. Gebruik 
van afbeeldingen met auteursrecht is vooraf door de auteur met de rechthebbende én de redactie afgestemd.  

c. De naam van de afbeelding en het bijschrift staan in de platte tekst op de plek waar de afbeelding moet worden 
geplaatst. 

 

Citaten, aanduidingen, afkortingen, cijfers 

• Citaten in vreemde talen blijven onvertaald. Wanneer een diepgravende kennis van de taal of het onderwerp nodig is 
voor een goed begrip, zal een Nederlandse vertaling aan het citaat worden toegevoegd.  

• Militaire rangen en functies in de oorspronkelijke taal en met hoofdletter. Dus bijvoorbeeld: Lieutenant Colonel Brown 
/ Lt. Col. Brown of Obergefreiter Schmitt / OGefr. Schmitt. Vervolgens wordt binnen dezelfde alinea of dezelfde context 
alleen de naam [dus zonder rang of functie] gebruikt.  

• Militaire eenheden in de oorspronkelijke taal. Dus bijvoorbeeld: 1st Airborne Division, A Company, Kampfgruppe 
Krafft, 21. SS-Panzergrenadier Regiment, etc. Een lijst met veelgebruikte eenheden is voorhanden.  

• Afkortingen graag zoveel mogelijk vermijden. 

• Cijfers onder 21 worden voluit geschreven, tenzij deze onderdeel zijn van een naam of aanduiding. 

• Overige: zie www.taaladvies.net of het ‘Groene Boekje’. 
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Voorbehoud 

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren of af te zien van plaatsing indien het stuk niet voldoet aan 
de richtlijnen in deze handleiding of wanneer de redactie van mening is dat het artikel minder geschikt is voor het blad. 
Hierover zal altijd tijdig contact worden gezocht met de auteur.     
 
Het redigeren van artikelen gebeurt altijd in overleg met de auteur.  
 
Rubrieksindeling 

 
Airborne Magazine (36 pagina's) kent een min of meer vaste rubrieksindeling. Bij uitloop van een artikel kan de redactie 
besluiten een rubriek te laten vervallen of de vrije ruimte te gebruiken.  
 

Blz Rubriek Toelichting 

Cover - Afbeelding(en) 

2 Colofon en inhoudsopgave - 

3 Verenigingsnieuws / bestuursmededelingen - 

4-5 Museumnieuws  - 

6-9 Interview  - 

10-11 Hardware Collecties, voorwerpen, etc. 

12-13 Vrije ruimte  - 

14-21 Ministory Thema-artikel of historische analyse 

22-23 Recensies Boek- (en film)besprekingen 

24-29 Conflictarcheologie Opgravingen, ontdekkingen, etc. 

30-31 Vrije ruimte  - 

32-34 Persoonlijk Persoonlijke verhalen, human interest 

35 Programma VVAM-activiteiten en -mededelingen 

Achterzijde - Afbeelding(en) 
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