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Voorbeeldartikelen 
 

 

 

Het zal u snel opvallen dat er in deze rijke artikelenreeks enkele verschillende 

artikelensoorten te herkennen zijn.  Wij zetten ze even voor u op een rijtje. 

 

A/ Hoofdstukartikel 

- Een hoofdstukartikel geeft toegang tot een thematisch cluster van vervolgartikelen.  Het 

geeft een beknopte inleiding tot het sub-onderwerp dat behandeld wordt.  Een 

hoofdstukartikel is herkenbaar aan de ‘buffetgroene’ koptekst, boven het artikel.  Ieder 

hoofdstukartikel heeft een aantal linken naar vervolgartikelen.  Alle andere artikelsoorten zijn 

‘vervolgartikelen’. 

 

B/ Vervolgartikel 

- Een standaard vervolgartikel belicht één deelaspect van het thema van het betreffende 

cluster.  Het kan om een beschrijving gaan, maar ook een relevant tijdschriftartikel bevatten.  

Naast het standaard vervolgartikel, zijn er ook enkele ondersoorten te benoemen, zoals het 

profielartikel, overzichtsartikel, parade en bonusartikel.  Een vervolgartikel is herkenbaar aan 

de rode koptekst, boven het artikel. 

 

C/ Profielartikel 

- Van vrijwel alle behouden gebleven vaar- en voertuigen wordt een individuele beschrijving 

gepresenteerd.  Ook van een aantal verdwenen vaar- en voertuigen, is een profielartikel 

beschikbaar.  Daarnaast kent deze artikelenreeks ook profielartikelen over railbedrijven en 

materieelfabrikanten. 

 

D/ Overzichtsartikel 

- In een overzichtsartikel wordt op een ~zo inzichtelijke als mogelijk~ wijze een 

totaaloverzicht gepresenteerd.  Van bijvoorbeeld een materieeltype of een specifiek 

deelaspect.  Wij menen dat de tabelvorm een heldere vormkeuze is.  Soms is het lastig om 

materieel dat driemaal vernummerd is, in een schema duidelijk te vermelden.  Maar we 

menen daar meestal redelijk in te slagen.  Verdere verbeteringen zullen volgen. 

 

E/ Parade-artikel 

- In een parade-artikel worden extra afbeeldingen gepresenteerd.  Men zou het ook een 

fotobijlage kunnen noemen, maar wij kozen voor het begrip ‘parade’.  Vaak zijn parade-

artikelen in een bonusjasje gestoken. 

 



F/ Bonusartikel 

- Om de RTM-historie in de juiste context te plaatsen, is het vaak noodzakelijk om 

omliggende aspecten te herkennen.  Met name voor de jongere geïnteresseerden lijkt het ons 

nuttig om die context nader toe te lichten.  Deze zijn niet altijd direct RTM-gerelateerd, maar 

toch relevant.  Ook heeft de research voor deze artikelenreeks ‘bijvangst’ opgeleverd, die we 

graag met u delen.  In enkele gevallen leiden bonusartikelen naar verdere bonusartikelen.  Een 

bonusartikel is herkenbaar aan de oranjerode koptekst, boven het artikel. 

 

 

Groeiplanning 
 

- Per 1 september 2021 waren circa 75 artikelen on-line geplaatst. 

 

- Per 7 februari 2022 is onze webstek via Google oproepbaar (…). 

 

- Per 10 april 2022 zijn circa 125 artikelen gepubliceerd. 

 

- Op termijn zullen enkele honderden artikelen beschikbaar komen. 

 

 

 

Voorbeeldartikelen 
 

Via onderstaande LINKEN kunt u enkele voorbeeldartikelen bezoeken.  N.B. De eventueel in 

deze voorbeeldartikelen vermelde linken, zijn NIET actief. 

 

 


