Handleiding e-boeken De Inktaap
Wat is een e-boek?
Een e-boek (of e-book) is de digitale versie van een papieren boek. Meestal gaat het om teksten die
eerder of tegelijkertijd ook op papier uitgegeven zijn. Een e-boek heeft meestal dezelfde indeling als
een papieren boek, het kent dus een hoofdstukindeling en paginanummering. De e-boeken van De
Inktaap verschillen, wat betreft de literaire tekst, niet van de papieren versies.
In welk bestandsformaat komen de e-boeken?
Nederlandse e-boeken zijn vaak in het ePubformaat. Een bestandsformaat dat geschikt is voor de
meeste e-readers, computers, tablets en smartphones. Het ePubformaat heeft een groot voordeel ten
opzichte van PDF-bestanden, het is namelijk ‘reflowable’. Dat wil zeggen dat het bestand zich
automatisch aanpast aan de grootte van je scherm, zodat de letters altijd goed leesbaar zijn.
Ik heb het bestand binnen, en nu?
Wat nu: dat hangt af van het apparaat waarop je het e-boek wil lezen:
Ik heb een e-reader
De meeste e-readers herkennen het bestandsformaat ePub. Je hoeft dus niets meer te doen dan de
gebruikelijke handelingen om e-boeken op je e-reader te krijgen. Zie hiervoor de handleiding van je ereader.
Ik lees op een iPad of iPhone
Volg de handleiding van je iPad of iPhone om bestanden over te zetten via iTunes. Vervolgens kun je
met de gratis app ‘iBooks’ van Apple gaan lezen, verkrijgbaar in de Apple appstore.
Ik lees op een Androidtablet of -smartphone
Volg ook hier de handleiding van je telefoon of tablet om bestanden over te zetten. Om te lezen kun je
de gratis applicatie Aldiko gebruiken. Die vind je op Google Play.
Ik lees op een pc
Op je PC of laptop kun je na het downloaden de boeken in ePub lezen met het gratis programma
Adobe Digital Editions.

Welke titels van De Inktaap worden als e-boek geleverd?
De titels Oorlog en Terpentijn, Vervoering, Orgelman en Ik kom terug worden allen als e-boek in e-pub
formaat geleverd. Ze zijn via de website van De Inktaap (www.inktaap.org) te downloaden zodra je
ingelogd bent.
Hoe wordt het e-boek verspreid onder de deelnemers?
Nadat de begeleidende docent de jury definitief heeft aangemeld voor het project en van iedereen
werkende e-mailadressen heeft opgestuurd, ontvangen alle deelnemers een e-mail met daarin de
vraag zich te registreren op de website van De Inktaap. Wij controleren vervolgens de ingeschreven emailadressen met de opgegeven e-mailadressen en geven de aangemelde deelnemers toegang.
Wanneer de toegang rond is vind je de e-boeken op het afgeschermd deel van de site.

