
Checklist voor het reisverslagen en herpetologische waarnemingen in de 
natuur 

De genoemde punten zijn bedoeld om de grote lijnen van het artikel in beeld te houden. Niet alle 
rubrieken hoeven te worden ingevuld. Maar het kan wel steeds nuttige informatie opleveren. Als het 
de eerste keer is dat er een dergelijk artikel wordt geschreven, begin dan gerust in telegramstijl. Als 
alle zaken op een rijtje staan is het soms makkelijker er daarna een vloeiender verhaal van te maken. 
Maar zelfs als dat niet zou lukken wil de redactie daar uiteindelijk een mooie tekst van maken. Als er 
maar beschikking is over de basisgegevens. En het artikel wordt pas geplaatst als ook de schrijver 
daar helemaal tevreden over is. 

 

Titel van het artikel, waarin bijvoorbeeld 

a) Het bezochte gebied 
b) De gezochte diersoort 
c) De typische biotopen (indien van toepassing) 

 

Reden om dit bepaalde gebied te bezoeken: 

a) Toevallig, vakantie hier gepland 
b) Gericht, geïnteresseerd in de biotopen aldaar of in een specifieke diergroep 
c) Andere reden, namelijk 

 

Reden voor bezoek in dat bepaalde seizoen: 

a) Toevallig, typisch vakantieseizoen 
b) Gericht, om een bepaalde diergroep of biotoop met best te kunnen bestuderen 
c) Andere reden, namelijk 

 

Reis naar het vakantie adres: 

a) Georganiseerd/reisbureau/touroperator (welke organisatie) 
b) Eigen gelegenheid: auto of vliegtuig (welke maatschappij) 
c) Anders, namelijk: 

 

Welke uitvalbasis: 

a) Eén hotel/pension/particulier adres (eventueel details) 
b) Meerdere verblijfplaatsen (details, reden?) 
c) Andere details: 

 

Vervoer ter plekke: 

a) Eigen vervoer, bijvoorbeeld (huur)auto/fiets/brommer (details) 



b) Openbaar vervoer (details) 
c) Anders, namelijk: 

 

Selectie te bezoeken gebieden/biotopen ter plaatse: 

a) Toevallig, omgeving van hotel/omgeving vakantie-excursie 
b) Gericht, biotoopselectie uit literatuur/op aanraden van anderen 
c) Andere details: 

 

Begeleiding tijdens de excursies: 

a) Geen, alles zelf geregeld 
b) Begeleid door deskundige medereizigers 
c) Begeleid door plaatselijke gids (details) 
d) Anders: 

 

Waarnemingen per bezochte gebied, eventueel per deelbiotoop (bos/beekoever/grasland). Kan uit 
meerdere hoofdstukken bestaan.  

a) Biotoop beschrijving 
b) Welke diersoorten gezien 
c) Hoe gevonden (op zicht/verrekijker/stenen keren/vanuit auto) 
d) Hoeveelheden daarvan 
e) Verhouding man/vrouw 
f) Jongen aangetroffen 
g) Waargenomen gedrag 
h) Andere informatie: 

 

Alternatief: waarnemingen per gevonden diersoort (meerdere hoofdstukken): 

a) Welke diersoort wordt besproken 
b) In welke gebieden zijn ze gezien 
c) In welke biotopen werden ze aangetroffen 
d) Hoe gevonden (op zicht/verrekijker/stenen keren/vanuit auto) 
e) Hoeveelheden daarvan 
f) Verhouding man/vrouw 
g) Jongen aangetroffen 
h) Waargenomen gedrag 
i) Andere informatie: 

 

Gemiste, maar wel verwachte soorten (eventueel per gebied/biotoop): 

a) Welke niet gezien 
b) Mogelijke reden 
c) Andere informatie: 



 

Conclusie: 

a) Zeer veel gezien 
b) Tegenvallende resultaten 
c) Aanrader 
d) Ga nogmaals/nooit weer 
e) Anders, namelijk: 

 

Literatuur: 

a) Aan te raden/gebruikte boeken 
b) Nuttige artikelen 
c) Nuttige internetpagina’s (met datum raadpleging) 

 

Engelse samenvatting (summary).  

a) Bij voorkeur zelf geschreven 
b) Een Nederlandse samenvatting is echter ook goed (de redactie zorgt voor vertaling) 
c) De summary kan ook helemaal over worden gelaten aan de redactie 

 

Meegeleverde foto’s 

a) Uiteraard van de gevonden diersoorten 
b) Stuur ook enkele foto’s van de omgeving en biotopen mee 
c) Vergeet vooral niet een lijst mee te sturen welke foto wat voorstelt 

 

Tenslotte: 

Als deze lijst is afgeturfd en ingevuld ligt er al een ruwe opzet van het artikel voor je. Het is dan niet 
zo moeilijk meer hier een vloeiend verhaal van te maken. Het is het leukste dat zelf te doen. Probeer 
het gewoon, vaak gaat het vanzelf als je eenmaal bent gestart. Kost dat meer moeite, dan zorgt de 
redactie voor de verdere uitwerking. Het resultaat wordt altijd eerst voorgelegd aan de schrijver. 

Succes! 

 

 


