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Werken met tekst

In het onderdeel over HTML heb je al geleerd hoe je tekstonderdelen aan je webpagina toevoegt:

Titels

kop 1 <h1>mijn titel</h1>

kop 2 <h2>mijn titel</h2>

kop 3 <h3>mijn titel</h3>

kop 4 <h4>mijn titel</h4>

kop 5 <h5>mijn titel</h5>

kop 6 <h6>mijn titel</h6>

groep titels (HTML5) <hgroup></hgroup>

Andere tekstelementen

alinea <p>Een tekst in een alinea.</p>

artikel (enkel HTML5) <article></article>

Sectie of rubriek (enkel 
HTML5): verzameling van 
artikels.

<section></section>

Voorbeeld <section>
    <article>
           <h1>Titel van het artikel</h1>
           <p>Eerste alinea</p>
           <p>Tweede alinea</p>
    </article>
    <article>
           <h1>Titel van het tweede artikel</h1>
           <p>Eerste alinea</p>
           <p>Tweede alinea</p>
     </article>
</section>

citaat <blockquote>Tekst citaat</blockquote>

Lijsten

genummerde lijst <ol>... </ol>

niet-genummerde lijst <ul>...</ul>

een item in de lijst <li>Appel</li>

Voorbeeld <ul><li>Appel</li><li>Peer</li></ul>
<ol><li>Appel</li><li>Peer</li></ol>

Koppelingen

hyperlink <a href=”http://www.blabla.be” title=”een link”>Blabla</a>

afbeelding <img src=”map/naamafbeelding.jpg” title=”foto bij het artikel”/>

video (HTML5) <video src=”map/naamvideobestand.mp4”/>

audio (HTML5) <audio src=”map/naamaudiobestand.mp3”/>

*Formulierelementen nemen we niet op, dat is al iets meer gevorderd.
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Wie voor het eerst in HTML duikt, raakt soms verward over de manier waarop HTML omgaat met 
tekst. 

Als je in je HTML-code tabs, meerdere spaties of “enters” toevoegt, dan zie je dit niet in je 
webpagina. 

Waarom niet? 
In je HTML-code gebruik je meerdere spaties, tabs en “enters” om je code overzichtelijk te 
houden. De browser toont die toevoegingen niet.

Als je in je een visueel programma als Adobe Dreamweaver op “enter” drukt in een tekst, komt er 
een grote spatie met de vorige regel. 

Waarom? 
Als je op “enter” drukt, maakt Dreamweaver automatisch een nieuwe alinea aan in de 
HTML-code (dus een nieuwe <p>...</p>).

Hoe maak je in een visueel programma als Adobe Dreamweaver een gewone nieuwe regel? 

Hoe? 
Als je tegelijkertijd “shift” en “enter” indrukt, maakt Dreamweaver geen nieuwe alina aan, 
maar voegt hij een <br> toe, of een “line break” in de HTML-code.

Hoe voer je meerdere spaties in? 

Hoe? 
Open je HTML-code en voer &nbsp; in om een extra spatie toe te voegen.
vb. <p>Hier staan &nbsp;twee spaties.</p>

Samengevat + extra uitleg:

1. enter, tab, meerdere spaties in de HTML-code hebben geen invloed op het uitzicht in 
de browser.

2. Een nieuwe alinea maak je aan met <p></p>.
3. Een nieuwe regel schrijf je in HTML met <br/>.
4. Tekst laten inspringen (zoals bij een tab) doe je in CSS door de margin-left van het 

gewenste element te vergroten. 
5. Meerdere spaties voeg je toe door één of meerdere keren de code &nbsp; in te 

voeren.
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Vetgedrukt, schuingedrukt... of andere manieren om een tekst in het oog te laten 
springen

1. Vet en schuin in HTML
Een deel van een tekst vet gedrukt laten verschijnen:

<p>Dit is een <strong>vetgedrukt woord</strong> in een gewone zin.</p>

Een deel van een tekst schuin gedrukt laten verschijnen:

<p>Dit is een <em>vetgedrukt woord</em> in een gewone zin.</p>

2. Vet en schuin in CSS

Vet en schuin afbeelden met CSS:

Bijvoorbeeld: alle links vet en schuin maken:
<div id=”navigation”>

<ul>
<li><a href=”contact.html”>Contact</a></li>
<li><a href=”info.html”>Info</a></li>

</ul>
</div>

De CSS-code:
#navigation ul li a{

font-style:italic;
font-weight-bold;

}

3. Een bepaald onderdeel extra vormgeven? Voeg een <span>-element toe en geef het stijl met 
CSS.

Bijvoorbeeld: een deel van een tekst rood afbeelden:
<p>Dit is een <span class=”rood”>rood woord</span> in een gewone zin.</p>

De CSS-code:
.rood{

font-color:red;
}
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