driemaandelijks tijdschrift van de

VLAAMSE VERENIGING VOOR ENTOMOLOGIE

Richtlijnen voor auteurs

Manuscripten worden bij voorkeur ingestuurd in Word-formaat met zo weinig mogelijk
opmaak (uitzondering: Latijnse namen mogen cursief gezet worden). Figuren worden als aparte
bestanden (jpg of tif) ingediend, in een hoge resolutie (min. 300 dpi). De bestanden mogen per
e-mail attachment gestuurd worden [jurate.deprins@gmail.com], grote documenten (meer
dan 20 MB) via WeTransfer [https://wetransfer.com/].
De titel moet zo kort mogelijk maar informatief zijn en de namen van de orde en familie
vermelden. Auteursnamen en jaartallen worden in de titel niet vermeld.

PHEGEA

De auteur dient zoveel mogelijk zelf te zorgen voor een samenvatting in drie talen (NL, FR
en EN) en voor een lijstje sleutelwoorden. Auteursnamen van taxa worden steeds voluit
geschreven, maar niet bij plantennamen. Bij de eerste citering van een soort wordt de
auteursnaam + jaar van beschrijving vermeld. Volg de recente nomenclatuur volgens Fauna
Europaea [https://fauna-eu.org/], voor Belgische soorten de Catalogue of the Lepidoptera of
Belgium [https://projects.biodiversity.be/lepidoptera].
Literatuurverwijzingen in de tekst worden tussen haakjes gezet; b.v. (Rebel 1904), of "Rebel
(1904) toonde aan...", eventueel (Rebel 1904: 12) indien naar een exacte pagina dient
verwezen te worden. Achteraan de hoofdtekst moet een volledige lijst gevoegd worden van
alle geciteerde literatuur (en enkel de geciteerde literatuur!). Kort de namen van de
tijdschriften niet af. Voor de vormgeving van deze lijst kan men een recent Phegea-nummer
raadplegen [b.v. http://www.phegea.org/Phegea/2016/Phegea44-1_6-13.pdf].
Figuren (foto’s, kaarten, diagrammen, schema’s) dienen in een grote resolutie aangeleverd
te worden, minstens 300 dpi. De legende bij elke foto dient achteraan het artikel toegevoegd
te worden. Eventueel mag de auteur aangeven waar hij de figuren in de tekst wil hebben, maar
de uiteindelijke plaatsing hangt af van de algemene layout van het tijdschrift.
Na indienen van een manuscript, en na lezing door enkele redacteurs, ontvangt de (eerste)
auteur een lijst met bemerkingen waarmee hij zijn manuscript dient aan te passen. Na
aanvaarding van het verbeterde manuscript en ca. 6 weken voor verzending van het tijdschrift
ontvangt de (eerste) auteur een drukproef die hij zo snel mogelijk verbeterd dient terug te
sturen. Op de dag van verzending van het gedrukte tijdschrift ontvangt de (eerste) auteur
gratis een pdf van het artikel, identiek aan het gepubliceerde artikel.

