Handleiding voor HTML-codes.
Houd er rekening mee, dat ‘returns’/’enters’, tabs, etc. niet getoond worden op Internet!
We beschrijven een aantal html-codes met een paar voorbeelden om U zo wegwijs te maken met
de opmaak van html-codes.
<BLOCKQUOTE>

Dit is voor een vaste breedte van af de kantlijn, dit is vergelijkbaar een
tab in een Word document. U eindigt het door </BLOCKQUOTE> in te
tikken.
V.B.
<BLOCKQUOTE> Dit is een test om te laten zien wat blockquote precies
doet, zoals je kunt zien springt hij automatisch een stukje
in.</BLOCKQUOTE>

<P>

Dit is voor het maken van een paragraaf. U eindigt de paragraaf door
</P> in te tikken.
V.B
<P>Deze code gebruik je om een paragraaf te maken.</P>

<BR>

Dit staat voor break, dit is om naar de volgende regel te gaan, de zin
wordt nu afgebroken.
V.B. Zoals je ziet wordt deze zin<BR>
zo ineens afgebroken.

<U>

Dit staat voor underlined, dit is voor wanneer u iets onderstreept wil
hebben. U eindigt het onderstreepte gedeelte door </U> in te tikken.
V.B.
<U> deze hele zin wordt onderstreept zoals U ziet.</U>

<I>

Dit is om tekstgedeeltes cursief te tikken. U eindigt het cursief getikte
gedeelte door </I> in te tikken.
V.B.
<I>Hiermee zorg je er voor dat de zin schuin wordt getypt.</I>

<LI>

Dit is om een opsomming (lijst) te maken, per opgesomde item moet u
<LI> er voor zetten, en eindigt per item met </LI>
V.B. Deze mensen werken aan dit project:
•
<LI>Luthijn</LI>
•
<LI>Jeroen</LI>
•
<LI>Nashir</LI>
Dit gebruik je wanneer je een tekstgedeelte vet wil laten zien. U eindigt
het vet getikte gedeelte door </B> in te tikken.
V.B.
<B>Zoals je ziet wordt deze zin vet gedrukt.</B>

<B>

<B>

Dit gebruik je wanneer je een tekstgedeelte vet wil laten zien. U eindigt
het vet getikte gedeelte door </B> in te tikken.
V.B.
<B>Zoals je ziet wordt deze zin vet gedrukt.</B>

De <H1>, <H2> en
<H3>

Dit is om de lettergrootte aan te passen, waarbij <H1> de grootste is en
<H3> de kleinste. Ook dit eindigt U door </H1>, </H2> of </H3> er
achter te zetten.
V.B.
<H1> nu gebruik je lettergrootte H1</H1>
<H2>en nu gebruik je lettergrootte H2</H2>
<H3>en tot slot wordt nu lettergrootte H3 gebruikt</H3>

<FONT FACE>

Om lettertypes te veranderen tik je <FONT FACE=”Times New Roman”>,
waar nu Times New Roman staat kan natuurlijk elk gewenst lettertype
staan. U eindigt het tekstgedeelte wat U met een bepaald lettertype heeft
getikt door </FONT>.
V.B.
<FONTFACE="Lucinda Console">Dit is nou Lucinda Console</Font>

De <H1>, <H2> en
<H3>

<FONT FACE>

<FONT COLOR=

Dit is om de lettergrootte aan te passen, waarbij <H1> de grootste is en
<H3> de kleinste. Ook dit eindigt U door </H1>, </H2> of </H3> er
achter te zetten.
V.B.
<H1> nu gebruik je lettergrootte H1</H1>
<H2>en nu gebruik je lettergrootte H2</H2>
<H3>en tot slot wordt nu lettergrootte H3 gebruikt</H3>
Om lettertypes te veranderen tik je <FONT FACE=”Times New Roman”>,
waar nu Times New Roman staat kan natuurlijk elk gewenst lettertype
staan. U eindigt het tekstgedeelte wat U met een bepaald lettertype heeft
getikt door </FONT>.
V.B.
<FONTFACE="Lucinda Console">Dit is nou Lucinda Console</Font>
Om de letterkleur te veranderen zet U voor de letters of woorden die u
een bepaalde kleur wilt geven <FONT COLOR=”#7CFC00”>, (#7FCFC00 =
licht groen) U eindigt het gekleurd getikte gedeelte door </FONT> in te
tikken. Waar nu “#7CFC00” staat kan elk gewenste kleur (code) ingetikt
worden.
V.B.
<FONT COLOR="#7CFC00">Dit wordt allemaal licht groen
getypt</FONT>

