
Columnafspraken voor Onze Helmondse politici op de weblog en in De Loop 

1. Het onderwerp van je column dient altijd over iets Helmonds te gaan. Enkele inleidende 

regels of tussenzinnen over het algemene goed is oké, meer is niet de bedoeling.  
2 voorbeelden om te verduidelijken wat we níet Helmonds vinden:  
• Hoewel Maxima de koningin aller Nederlanders is en daarmee dus ook van alle 
Helmonders, maakt van die dame geen Helmonds onderwerp. 
• Een column waarin de plaatsnaam Helmond met alle gemak te vervangen is door 
bijvoorbeeld Eindhoven, Groningen of Middelburg vinden wij geen betoog over Helmond. 

2. Kies en bespreek je onderwerp liefst zodanig dat lezers er een mening over kunnen hebben 
en kunnen reageren. Interactiviteit is wat de weblog nastreeft. Stellen lezers je rechtstreeks 
een normale on topic vraag, dan verdient dat een antwoord. Kijk dus af en toe op de weblog 
naar de reacties op je column. 

3. Je column is exclusief voor de weblog en De Loop. 
4. Je column heeft maximaal 400 woorden. Tip: laat je column vooraf even door een ander 

lezen, dat scheelt wellicht taalfouten bij publicatie. Het oog wil ook wat, dus heb je een 
bijpassende afbeelding, voeg het origineel toe in een bijlage van je mail en meld de bron. 

We plaatsen je afbeelding dan bij je column. 
5. Geef je column zelf een titel. Die begint altijd met je achternaam met een dubbele punt. 

Daarachter komt dan de rest van je titel. Om technische redenen kan je titel (inclusief je 
achternaam) geen letter langer zijn dan de lengte van de volgende zin: 
Maráczi: De Ameideflat mag men niet slopen 
Is je titel toch langer dan dat ‘Ameideflat-zinnetje’, dan wordt je titel ingekort.  
Je column eindigt met je voor- en achternaam, raadslid of fractievoorzitter en partijnaam. 

6. Op de weblog worden de columns altijd op maandag geplaatst (en bij een grote 
uitzonderlijke Helmondse actualiteit een dag later). De vrijdag daarop staat exact dezelfde 
column in De Loop. In het columnistenschema staat wie wanneer (eens in de 6 weken) aan 
de beurt is.  

7. Uiterlijk zondagavond 20.00 uur (liefst eerder) mail je jouw column in 1 mailtje naar zowel 

post@deweblog.nl als redactie@deloop.eu. Mail je jouw column na deze deadline, dan komt 
die maandag mogelijk pas laat op de dag op de weblog. Zonde, omdat maandag de drukst 
bezochte weblog-dag is. Zie je meteen een fout (door de weblog of jezelf) nadat je column 
online staat, mail dan zo snel mogelijk naar zowel post@deweblog.nl als 
redactie@deloop.eu wat er precies fout is en het wordt zo spoedig mogelijk hersteld. Tenzij 
iemand bij de weblog al op die fout reageerde, dan moet het op de weblog via de reacties. 

Let op: tijdens vakanties lopen de columns gewoon door. Een enkele keer zal je column niet 
in De Loop verschijnen op het moment dat de krant niet uitkomt. Dit is bijvoorbeeld elk jaar 

gedurende twee weken in de bouwvak. 

8. Naast de afgesproken 6-wekelijkse columns is er de mogelijkheid om maximaal 2 extra 
columns per kalenderjaar te schrijven. Met die mogelijkheid ondervangen we dat iemand 

zegt: “Deze week had ik zo'n goed/geweldig/ideaal actueel onderwerp, maar helaas geen 
columnmaandag.” De regels van zo'n extra column zijn als hierboven met 1 strenge 
beperking: het aangesneden onderwerp mag op dat moment niet als een log op de 
voorpagina van de weblog staan. Dus niet in het witte middengedeelte waar plusminus 15 
logs staan als je naar www.deweblog.nl gaat. Dan kun je immers net als elke Helmonder ook 
gewoon je mening geven in een reactie bij het betreffende log. Zodra we je extra column 
ontvangen, plaatst de weblog die (maandags uitgezonderd) zo mogelijk dezelfde dag of de 
volgende dag. De Loop zal de extra column de eerst mogelijke vrijdag publiceren. 

9. Elke partij schrijft tot 6 weken na deze raadsperiode columns. Mocht je door omstandigheden 
tussentijds willen stoppen (liever niet!), laat dat dan tenminste 9 weken daarvoor aan ons 

weten. Dit in verband met het regelen van je vervanging. 
10. Heb je nog vragen of is er iets niet duidelijk? Mail naar Rob (post@deweblog.nl). Hij is in 

principe eerste aanspreekpunt voor algemene vragen. 
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