
OMROPLUDEN

Instructie voor de invoerders van het project Omropluden. Uitgangspunt:

Zowel de getypte etiketten als de geschreven tekst overnemen. Doorgestreepte informatie niet 

overnemen. De getypte tekst op etiketten vormt de basis. De gevraagde gegevens exact invoeren zoals 

ze op de scan van de audioband staat. Als een scan geen zichtbare gegevens bevat (omdat er niets op 

de audiohoes staat), wordt deze aangemerkt als onbruikbaar met de knop onderaan de invoervelden. 

Meerdere ontbrekende of onleesbare tekens worden door even zoveel apenstaartjes (@) vervangen. 

Gebruik geen diakritische tekens (zoals é, â, ê, ë, û, ö). Als een hoes alleen geschreven of getypte informatie 

bevat, verwerk de gegevens dan, naar eigen inzicht en op aannemelijke wijze, in de invoervelden. Tijd wordt 

uitgedrukt in lengte: uren: minuten' seconden" Tijd wordt ingevoerd als 00:00'00'' (Let op! gebruik hierbij 

twee enkele aanhalingstekens).

In te voeren gegevens op Audioband:

Bandnummer BAND//Rubriek//Trefwoord
Item Audioband
Uitzenddatum//Sst/Regie//Programma//Omschrijving//EW//LW//Tijd//Lengte

In het project Omropluden vult u informatie in die op de hoezen van de audiobanden staan.

In te voeren velden:

Velden
1 Bannummer*
2 Programma*
3 Rubryk*
4 Meiwurkers
5 Plak
6 Bysunderheden

dit is het veld BAND NR. Het nummer staat erachter vermeld. Maar het kan ook groot 
afgedrukt links- of rechts bovenin staan. De bandnummer kan ook herkenbaar zijn aan 
een stempel. Geen spatie gebruiken. Voorbeelden: AF2081 of BF2390 of NA16551 

Programma (verplicht veld)


informatie staat achter programma. Tekst letterlijk overnemen. Alleen aan het begin 
een hoofdletter. Voorbeelden: De koperen tun of Gong fan saken of Aktualiteiten of 
Middeisprogramma. Is het programma onbekend vul dan in: #### 

1. Bannumer  (verplicht veld)

2.

*de velden Bannumer, Programma en
Rubryk zijn verplichte velden. Dit betekent 
dat deze velden altijd ingevuld moeten 
worden.

3. Rubryk (verplicht veld)

informatie staat achter Rubriek. Tekst letterlijk overnemen. Aan het begin 
een hoofdletter. Voorbeelden: Aktualiteiten of Leeuwarden. Is de rubryk 
onbekend vul dan in: ####







4. Meiwurkers

informatie staat achter Sst/Regie. Mensen die de presentatie of techniek doen, zijn 

ook medewerkers van de Omrop. Eerst achternaam (met eventueel tussenvoegsel), 

gevolgd door voornaam. Zijn er meerdere medewerkers, zet dan een punt komma en 

spatie tussen de namen. Voorbeeld: Tigchelaar, Sippy; Lok, Eelke; Kammen, Marten 

van; Oostenbrug, Theun.

Lijst met Omrop medewerkers: 

Oostenbrug, Theun 

Tichgelaar, Sippy 

Feitsma, Henk 

Biesebeek, Henk te 

Kammen, Marten van 

Vries, Willem de 

Jansma, Klaas 

Lousma, Sjouke 

Lok, Eelke 

Tolsma, Rein 

Spijksma, Johannes 

Zwerver, Harry 

Duinen, Gryt van 

Hooijer, Bert 

Steusel, Fred 



plaats, dorp, stad, ligging, gemeente, provincie, land, continent. Aan het begin een 
hoofdletter. Voorbeeld: Boarnsterhim of Leeuwarden.
Op de audioband staat meestal de Nederlandse plaatsnaam, terwijl de Friese plaatsnaam 
tegenwoordig de officiële naam is. Weet u de huidige spelling van de plaatsnaam niet, 
dan kunt u gebruik maken van onderstaande link:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_steden_en_dorpen_in_Friesland 

Staat er achter de Friese plaatsnaam in deze lijst een Fries vlaggetje dan is het de 

officiële plaatsnaam. 

Plak/Lokaasje5.

informatie staat achter veld Trefwoord. Tekst letterlijk overnemen.

6.



Bysunderheden

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_steden_en_dorpen_in_Friesland






1. Programma (underdiel)

informatie staat achter programma. Tekst letterlijk overnemen. Alleen aan het begin 
een hoofdletter. Voorbeelden: De koperen tun of Gong fan saken of Aktualiteiten of 
Middeisprogramma

2. Omskriuwing

informatie staat onderaan de Omschrijving. Aan het begin een hoofdletter. Voorbeeld: 
Yn syn wente is de 82-jierrige Homan ferstoarn of Henk te Biesebeek ynterviewt Wim van 
Straten. Vermeld in het veld Omskriuwing ook de EW (eerste woorden) en LW (laatste 
woorden). Hier mag u ook de opnamedatum vermelden.

Velden 

1 
2 

Programma

3 
Omskriuwing

4 
Persoanen/Gasten

5 
Datum
Lengte (=Tijd)

In de Omschrijving staan de persoanen/gasten. Eerst achternaam (met eventueel tussenvoegsel), 
gevolgd door voornaam. Zijn er meerdere personen/gasten, zet dan een punt komma en spatie tussen 
de namen. Voorbeeld: Bouma, Kai; Andela, Mieke; Falkena, Roel; Boer, Sipke de. Bij meer dan één 
voornaam de namen scheiden door een spatie. Dit geldt ook voor de tussenvoegsels en dubbele 
achternamen, b.v. Linthorst Homan, H.P. Eventuele titels (Mr., Drs., Dr.) mogen tussen haakjes achter de 
naam worden gezet. Voorbeeld: Linthorst Homan, H.P. (Mr.). Wanneer de voornaam of voorletter 
ontbreekt, neem je alleen de achternaam op. Neem bij Hoorspelen alle medewerkers in dit veld op. 
Medewerkers die in de omschrijving voorkomen, worden in het veld Meiwurkers vermeld. Vaak staat in 
de omschrijving dan: Geart de vries yn petear mei, in reportaazje fan Sjouke Lousma. Dit zijn dan de 
medewerkers en niet de persoanen/gasten. 

3.



4. Datum

Datum staat achter Uitzenddatum. De datum wordt in een vast format met 
cijfers ingevoerd: dd-mm-jjjj. Zo wordt 21 mei 1980 ingevoerd als: 21-05-1980. 
Soms is het jaartal niet voluit geschreven en bestaat deze uit 2 cijfers. Voorbeeld: ‘98. Dit 
moet worden aangevuld tot een 4-cijferig jaartal. ’98 wordt dus 1998. Wanneer een 
datum niet compleet is kunnen @’s op de lege plaatsen worden toegevoegd. Soms staat 
er alleen een maand en jaar, zoals april 1981. Vul dan in @@-04-1981. Staat er een 
opnamedatum op de hoes, dan vermelden in het veld Omskriuwing



5. Lengte

Lengte staat achter het veld Tijd. Lengte wordt uitgedrukt in: uren: minuten' seconden" 
en wordt ingevoerd als 00:00'00'' (Let op! gebruik twee enkele aanhalingstekens). 
Betreft het materiaal in minuten en seconden, dan alleen invoeren: 00'00". Voorbeeld: 
een item van drie minuten en drie seconden wordt ingevoerd als: 03'03". Een 
programma van twee uur, vijf minuten en tien seconden wordt ingevoerd als: 02:05'10"

Ofrûnje (Afronden)

Klik op "Ofrûnje" om alles op te slaan. U krijgt dan een nieuwe scan om in te voeren.



Persoanen/gasten



Voorbeelden van correcte invoer
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