
Afkortingenlijst                         2014-04-23

De afkortingenlijst is bestaat ruim 25 jaar. Hij stond eerder
op de server van het werk waar we veel afkortingen gebruikten.
In 2009 ging het mis met mijn provider en bedacht ik dat 
wikipedia dit gat ging vullen. Nu dat na 5 jaar nog altijd 
tegenvalt heb ik hem op mijn weblog ximaar.wordpress.com 
geplaatst. Hij zal daar nog aangepast worden aan de lay-out en 
daarna zal ik nog afkortingen toevoegen die in de afgelopen 5
jaar onze taal hebben verrijkt.

Verwijzingen.
In de lijst staan 2 verwijzingssymbolen, 
=> wat zie betekend en ~> wat zie ongeveer betekend.

De lijst is als volgt opgebouwd:
afk      Afkorting; Ned.
ATV      ArbeidsTijdVerkorting; Ned.
Agalev   Anders Gaan Leven; BEL Pol.partij
ANSI     American National Standards Institute; USA (Norm)
1        2                                    ; 3   (4)

1. Links staat de afkorting, zonder mogelijke punten (vaak is
het gebruik van punten onduidelijk, is het M.A.V.O. of mavo?)
In deze lijst worden hoofd en kleine letters gebruikt zolang
hier geen twijfel over bestaat (bijvoorbeeld zoz en HTS). Is 
er wel twijfel, dan heb ik mijn eigen regels toegepast, dwz 
als het een afkorting betreft die alleen schriftelijk word 
gebruikt en alleen het eerste deel van een woord is (denk aan
afk), dan zijn het allemaal kleine letters. Wordt de afkorting
als woord uit gesproken, denk aan Basic, dan is de 1e een 
hoofd-letter en de rest klein. Stellen de letters allemaal een
woord voor en worden de letters appart uitgesproken, dan zijn
het allemaal hoofd letters (denk aan ATV).

2. In de tweede column staat de omschrijving van de afkorting.
Deze omschrijving is gericht op uitleg, waarbij extra hoofd-
letters in de text (of zelfs in een woord) kunnen voorkomen. 
De omschrijving eindigd met ;

3. Achter de ; staan classificatie gegevens, dit kan 
bijvoorbeeld een landencode zijn als USA, GER of NED (zoals 
toegepast bij int. sportwedstrijden), en/of keywords als RTV
(Radio & TeleVisie), Comp.(Computer), Imp. (Imperial), Port.
(Portugees) etc. Er kunnen meerdere classifiecaties bij een
afkorting staan, bijv. ; BEL Pol.partij (het betreft hier dus
een Belgische Politieke Partij).

4. (Tussen haakjes staan verduidelijkingen of opmerkingen.)

Classificatie/Keywords.
afval     Agr.      Amer.     App.      Astron.   Audio
Auto      Bank      Biol.     Blad      Boek      Bouw
Chem.     Chr.      Chron.    CIM       code      Comm.
Comp.     Ctrl      Cult.     Cyr.      deelst.   dept.
DOS       Drank     Duits     Econ.     Eenh.     Electr.
Electron. elem.     Eng.      Engin.    Ez        factor
Fauna     Fiets     Film      Fin.      Flora     Foto
Fr.       Fys.      Gas       Geo.      Gr.       Grooth.
Hand.     Hardw.    Hobby     Hout      HPV       Hum.
Imp.      Int.      Internet  ISDN      Islam     ISO



Jeugd     Just      Keurm.    Kled.     Kleur     Krant
Kunst     Lat.      Loc.      Luchth.   Luchtv.   magn
mat.      Mech.     Med.      Met.      mij.      Mil.
Milieu    Muz.      naam      Narc.     Nav.      Ned.
Norm.     Nucl.     omroep    Ondern.   Opl.      OR
org.      OV        partij    PC        Petro     plaats
Pol.      post      Port.     prod.     prov.     Prot.
P&I       Radio     Reg.      Rel.      RK        RTV
Ruimtev.  Visser    Scheepv.  SI        Softw.    Sp.
Spel      Spoorw.   Sport     staal     Taal      tel.
Tit.      Tour.     Trein     TV        Vakb.     val.
Veeh.     verb.     verz.     VME       Voed.     Weer
Wegv.     Wet       wijn      Windows   Windr.    Wisk.
WO-II     Won.      www.x.

Opmerking.
De lijst is met zorg samengesteld uit publieke informatie op 
TV, in kranten en andere media. Ondanks dat neem ik geen 
enkele verantwoording voor type- of andere fouten of enig 
gevolg daarvan. 


