
 
 

 

 

‘Spelregels’ voor het inleveren van kopij voor De Schakel 
 

 

 

Aanleveren van tekst 

- In Word: lettertype en -grootte maakt niet uit (maar wij gebruiken Verdana - 8,5). 

- Gebruik geen afkortingen, zoals BK of MK. 

- Vermeld altijd bovenaan: een B (voor de Bethlehemkerk), een M (voor De Morgenster), 

GKW (Geschakeld KerkenWerk), ZWO of een A (Algemeen artikel). 

- Niet opmaken: dus geen vetgedrukte ‘koppen’ of hoofdletters waar ze niet horen, geen dubbele 

spaties en/of tussenregels, geen cursieve woorden of gedeelten, gewoon ‘platte’ tekst. 

- Niet typen in de e-mail, maar het artikel als (Word)bijlage insturen. 

- Voorzie de e-mail van een duidelijk onderwerp; vaak ontvangen we e-mails met ‘kopij’, ‘stukje 

Schakel’, ‘gegevens’, ‘afbeeldingen’ enz. 

- De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te corrigeren, in te korten en zelfs te weigeren. 

- Ten slotte: Kijk eens in De Schakel hoe de artikelen zijn opgemaakt, dan zult u ontdekken dat dat 

meestal anders is dan u het hebt aangeleverd. 

 

Aanleveren van foto’s/illustraties 

- In de meeste gevallen plaatst de redactie zelf illustraties, maar u mag natuurlijk ook zelf een tekening 

of een foto meesturen; doe dit altijd in een apart jpeg-bestand, dus niet in het artikel plaatsen. 

- Wanneer u een foto wilt plaatsen, kies dan één of twee foto's van minimaal 300-500 kB (liefst 

groter); de foto’s moeten goed scherp zijn (wazige of donkere foto’s kunnen we niet plaatsen). 

- Stuur geen hele serie foto’s, onze mailboxen raken dan overvol; één of twee is prima. 

- Stuur geen foto’s in die gemaakt zijn met een oude smartphone; gebruik een fototoestel (minimaal 

1/60e seconde per opname) of een nieuwe smartphone. 

- Houd er rekening mee dat ingezonden foto’s niet altijd geplaatst (kunnen) worden. 

- In bijzondere gevallen worden foto’s door onze ‘kerkfotografen’ gemaakt; ook zij maken een keus. 

De redactie bepaalt het aantal foto’s en/of illustraties dat wordt geplaatst. 

 

Uw kopij uitsluitend sturen aan: schakel@pknpapendrecht.nl 

 

Inleveren van kopij kan tot maandag 20.00 uur. (Zie De Schakelcolofon; wanneer hiervan wordt 

afgeweken, leest u dit in De Schakel). 

De redactie. 
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