
 
Stijlgids voor bijdragen  
aan het ABHB TrimMagazine 
 
Leuk dat je voor het TrimMagazine gaat schrijven! We hebben een 
aantal standaardafspraken op papier gezet, zodat je handvatten hebt bij 
het schrijven van een artikel of nieuwsbericht. 
 

1. Onderwerpkeuze 
Spreek een onderwerpsuggestie altijd van tevoren door met de 
bladcoördinator (Melissa Stuijts). Ook al vinden we je onderwerp prima, 
je loopt de kans dat er al iemand anders mee bezig is. 
 

2. Lengte 
Het onderwerp bepaalt de lengte van een artikel. Hoe leuker, nieuwer 
en interessanter, hoe langer een verhaal mag zijn. Probeer de lengte 
van te voren af te spreken met de bladcoördinator. Er van uitgaand dat 
je bij je artikel ook fotomateriaal meelevert, zijn dit ongeveer de 
vuistregels voor het aantal woorden: 
1 pagina:  450 – 500 woorden 
2 pagina’s: 750 – 980 woorden 
3 pagina’s:  1100 – 1200 woorden 
column: 450 – 600 woorden 
 

3. Opbouw 
Met uitzondering van de nieuwsberichten, heeft elk artikel een vaste 
opbouw. Lever geen aaneengesloten klomp tekst aan of een reeks losse 
regels, maar verdeel je tekst in logische alinea’s waarin je een afgerond 
onderwerp bespreekt. Gebruik tussenkopjes en bedenk een mooie kop 
en een introtekst bij het verhaal die de lezer prikkelen om je verhaal te 
lezen. Houd die introductietekst kort (vijf regels is meestal meer dan 
genoeg) en vertel hierin de kern van het artikel, maar dan zonder clou 
weg te geven! 
 
Lastig? Pak het laatste nummer van het TrimMagazine erbij en kijk hoe 
de artikelen zijn opgebouwd. Het hoeft niet perfect! De eindredactie en 
vormgeving staan altijd achter je. 



 
4. Stijl 
We spreken de lezer aan met ‘je’ en niet met ‘u’. Gebruik het als het 
even kan niet ‘ik’. Het gaat immers niet over jou, maar om de lezer! Zet 
vooral ook je spellingcontrole aan en stuur je artikel na de laatste punt 
niet meteen op, maar lees het artikel nog eens aandachtig door. 
Vergeet niet de spellingcontrole aan te zetten! 
 

5. Afbeeldingen  
Een artikel zonder afbeeldingen is als een zwembad zonder water. Om 
maar met de deur in huis te vallen: plaats je afbeeldingen nooit in Word, 
maar lever ze als aparte bestanden aan. Moeten de afbeeldingen op een 
specifieke plek in het artikel staan? Zet dan de naam van de foto tussen 
haken op een aparte regel in je Word-document. Dus zo: 
 
[Trimmen van katten.jpg] 
 
Internetplaatjes 
Afbeeldingen van het internet zijn vrijwel altijd ongeschikt voor 
publicatie in het magazine omdat ze te weinig resolutie (beeldpunten) 
hebben. Op het scherm lijkt er niks mis mee, maar als we ze zouden 
plaatsen in het blad, ogen ze erg onscherp. We krijgen nog steeds veel 
internetplaatjes binnen en we moeten telkens weer terugkoppelen dat 
die niet geschikt zijn voor het blad. Let daarop! 
 
Fotobijschriften 
Voorzie je foto’s zo veel mogelijk van fotobijschriften. Jij weet misschien 
wel het ras van de hond op de foto, maar de lezer misschien niet. 
 
Let op copyrights! 
Let erop dat de foto’s die je aanlevert vrij van rechten zijn. Als je ze zelf 
hebt gemaakt, is er sowieso niets aan de hand. Maar als je ons beelden 
stuurt die een professionele fotograaf heeft gemaakt (en wij weten dat 
niet), dan kan de ABHB een flinke claim krijgen als die fotograaf 
erachter komt dat zijn foto’s onrechtmatig en zonder toestemming zijn 
gebruikt. 
 
 



 
6. Aanleveren 
Vaak zijn foto’s te groot om via e-mail te versturen. Gebruik dan 
WeTransfer (www.wetransfer.com). Tekst zien we het liefst in Word, 
maar een andere tekstverwerker mag ook. 
 
En: houd je aan de deadline die je gekregen hebt. Hoe eerder je een 
artikel aanlevert, hoe meer werk we kunnen steken in de opmaak en 
vormgeving van je mooie verhaal! 
 
- - - - 
 
Het team van het ABHB TrimMagazine wenst je heel veel inspiratie en 
schrijfplezier! 


