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1. Vorm: 
a. Lettertype: Arial 11 
b. Platte tekst, zonder opsomtekens, geen “harde returns” in de tekst, alinea 

aangeven met witregel; 
c. Titels: met hoofdletters en geen . (punt) op het einde. 

 
2. Foto’s, afbeeldingen:  losse foto’s en afbeeldingen van een zo hoog mogelijke resolutie, 

naam van de foto moet overeenstemmen met aanduiding in tekst waar de foto 
geplaatst moet worden. 
 

3. Afkortingen: in principe worden afkortingen zoveel mogelijk vermeden om de 
leesbaarheid te verhogen. Indien afkortingen niet kunnen worden vermeden (te weinig 
tekstruimte) gelden de volgende richtlijnen: 

a. “Civiel”: zoals aangegeven in “het groene boekje”, afgesloten met een . (punt) 
b. Militair: zoals aangegeven in de DOCTRINEBULLETIN C-LWC 06 (bijvoegsel 

1), zonder . (punt). Rangen bestaande uit 2 delen, beginnend met een 
hoofdletter, tweede deel met kleine letters, aan elkaar geschreven (Lkol. Bgen 
etc.). 
 

4. Gebruik hoofdletters: hierbij volgen wij ook het “groene boekje”, uitzonderingen hierop 
zijn: 

a. Militaire functies met hoofdletter (Compagniescommandant etc.); 
b. Militaire rangen met hoofdletter, koppelteken en tweede deel rang kleine letters 

(Luitenant-generaal, Tweede-luitenant Sergeant-majoor etc.); 
c. Eenheidsaanduidingen met hoofdletter(s) (17 Pantserinfanteriebataljon van het 

Regiment Fuseliers Prinses Irene); 
 

5. Overigen (arbitrair vastgesteld): 
a. Bij elk artikel geven wij op de volgende wijze aan door wie het is geschreven: 

“Tekst: (voornaam) (achternaam) (rang voluit, evt. gevolgd door b.d. indien 
buiten dienst); 

b. Plm. Vervangen door ongeveer; 
c. Opsomming, geen 1ste maar 1e; 
d. Cijfers geheel uitschrijven, tenzij aanduiding eenheid (honderd, 17 

Pantserinfanteriebataljon…). 
e. Bij gebruik persoonlijk voornaamwoord “u” geen hoofdletter; 
f. Volo et Valeo: schuin geschreven en met hoofdletters! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Versie 05-01-2016 

 
Bijlage 1: sjabloon voor schrijver 
 
Bijgevoegd sjabloon is bedoeld als handvat voor de schrijver en geeft steun bij het schrijven van 
stukken voor de Vaandeldrager. De redacteur redigeert vervolgens het stuk op basis van bijlage 1 
(redigeren voor redacteur) 
 

Naam auteur  

Telefoonnummer Nummer waarop u overdag bereikbaar bent. 

E-mail  

Onderwerp Noteer hier het onderwerp van het artikel. 

Titel Noteer hier de titel van het artikel. 
 
Het artikel 

Eerste alinea  

 

Body 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laatste alinea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geraadpleegde bronnen Zet hier de volledige (lijst met) links (internet) van de 
geraadpleegde bronnen of namen van personen 
(collega’s) neer. 

Is het artikel op spelling/ 
grammatica 
gecontroleerd? 

Is het artikel gecontroleerd? Ja of nee. (Lees het artikel 
eens hardop of laat het door iemand anders lezen.) 
Maak een keuze met de pijl -> 

Toelichting bij foto’s (Zorg 
dat de foto zo groot 
mogelijk van bestand is) 

Vernoem hier de bestandnaam van de foto en de daar 
bijbehorende uitleg. Geef in de tekst aan waar de 
afbeelding moet staan. 

 
Is het artikel af? Verzend het dan via de mail. 

17painfbatgfpi@fuseliers.nl 
Namens de redactieleden bedankt voor de moeite! 

 

 


