
 

Richtlijnen voor het schrijven en delen van een artikel voor OplichtersUnited.nl 

Welkom, lieve oplichter. Hierbij de kans om je levenswerk uit te lichten, euh, op te lichten voor een fijn 

publiek. 

Inhoud van het artikel 
 

• Schrijf je artikel tussen de 444 en 1111 woorden. Een te langdradig artikel zorgt ervoor dat 
lezers afhaken; zorg dat je alle onnodige tekst verwijdert, dan hou je de kern over. 

• Gebruik tussenkopjes, dit helpt om de aandacht vast te houden, of terug te halen naar je 
verhaal en de inhoud. 

• Draag er zorg voor dat je artikelen niet alleen uit reclame bestaan, maar ook informatief en 
onderhoudend zijn voor lezers/ deelnemers/ collega’s. Verder ben je vrij om je creativiteit op 
de loop te laten. Mocht je inspiratie nodig hebben dan kun je mij altijd benaderen voor tips. 
Mocht je categorie er nog niet bij staan, laat het weten, dan voeg ik die toe. 

• Een aantal tips voor gratis en rechtenvrije foto’s: 

✓ https://fotos.websitesvoortherapeuten.com/ 

✓ https://www.pexels.com/ 

✓ https://pixabay.com/nl/ 

• Plus: houd je aan de APA richtlijnen. M.a.w. pleeg geen plagiaat, want dan ben je een ander 

soort oplichter dan wij, met dit platform, voor ogen hebben!  

• Oplichters United* neemt geen verantwoordelijkheid over de inhoud van de artikelen of 

afbeeldingen van auteurs. Je bent als auteur zelf verantwoordelijk voor wat je schrijft, deelt en 

doet. 

Aanleveren bestanden (mits je geen account hebt) 

• Graag alles digitaal aanleveren via de mail. Afbeeldingen á 1200*630 liggend. Zorg dat de 

afbeelding rechtenvrij is, om problemen te voorkomen.  

Overig 
 

• Deel geen artikelen die je al gebruikt hebt; houd je artikel origineel voor Oplichters United. Dit 
om te voorkomen dat zowel jouw website als Oplichters United lager gewaardeerd wordt in 
de zoekmachines en je niet of veel minder getoond wordt bij zoekresultaten. 

 
 

Wij wensen je vooral heel veel plezier! 
 
Ienke Goldewijk en alle andere oplichters  

 
*Oplichters United is een initiatief van Ienkegoldewijk.nl 
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