
Aanleveren kopij voor website RZVG  
 
Ben je van plan kopij aan te leveren voor de website, houd dan rekening met het volgende:  
 

Tekst  
Lever niet al te lange teksten aan. Bedenk dat je iets schrijft voor een website waar ellenlange  
teksten niet zo geschikt voor zijn: 500 woorden is ongeveer het maximum.  
Het bestuur heeft afgesproken dat de website gebruikt wordt voor een vooruitblik en korte verslagjes.  
Als je dus een uitgebreid verslag wilt doen van een evenement dat al heeft plaatsgevonden, neem dan 
contact op met de redactie van Het Roer. 
  
Je tekst wordt altijd gelezen door de redactie en aangepast als dat nodig is. Als je niet zo bedreven  
bent in het schrijven is dat geen probleem; de eindredacteur kan het, indien nodig, wat beter leesbaar 
maken.  
Om de teksten op onze site een eigentijdser karakter te geven wordt, daar waar mogelijk, de jij-vorm 
gebruikt in plaats van de u-vorm. 
 

Opmaak  
Soms leveren mensen een bestand aan dat al helemaal is opgemaakt met foto’s en verschillende  
soorten lettertypes. Dat is op zich geen probleem, want zo weet de redactie hoe je je stukje het liefst  
geplaatst wilt hebben. Maar om de uniformiteit te garanderen is de website opgebouwd volgens  
een vast concept. Daardoor is het niet altijd mogelijk om jouw ontwerp helemaal over te nemen.  
Lettertype en -grootte zijn bijvoorbeeld gebonden aan het concept. De opmaak van je bericht wordt  
dus uiteindelijk bepaald door de webbeheerder.  
 

Foto’s 
Zorg dat de foto’s die je meestuurt scherp zijn. Wazige foto’s worden niet geplaatst. Als richtlijn voor  
de grootte van een foto moet je denken aan maximaal 2000 Kb. Soms worden foto’s in het bericht  
verwerkt. Dat mag, maar stuur ze bij voorkeur ook apart nog mee. Als je een grote hoeveelheid foto’s  
hebt, stuur ze dan op via bijvoorbeeld “Wetransfer” of een soortgelijk programma. Neem zonodig  
contact op met de webbeheerder: webbeheerder@roeienzeil.nl  
 
Geef je foto’s een naam! Bijvoorbeeld een naam waaruit je kunt opmaken om welk evenement het  
gaat en wanneer dat heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: GM_2015_1 (foto nr.1 van de Goudse mijl  
van 2015). Als je veel foto’s hebt gemaakt, maak dan zelf een selectie en laat dat niet aan de redactie 
over.  
Gewoon een mooie foto opsturen zonder een verhaal erbij mag natuurlijk ook. Graag zelfs.  
 

Film  
Filmpjes kunnen ook geplaatst worden. Je kunt ze opsturen naar de webbeheerder onder vermelding  
van bijzonderheden als: waar, wanneer en door wie gefilmd. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld 
“Wetransfer” of soortgelijk programma. Neem zonnodig contact op met de webbeheerder. 
 

Actualiteit  
Als je een verslag wilt plaatsen van een evenement, wacht dan niet te lang met insturen. Actualiteit is  
belangrijk voor een website. 
 


