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Een beetje kennis van HTML is niet moeilijk, het is zelfs leuk, en kan je veel 
kopzorgen besparen. Het helpt bij de omgang met de Noppessite, het 
plaatsen van Lastminutes, het Gastenboek, bij het plaatsen van afbeeldingen, 
etc. HTML staat voor Hypertext Mark-up Language. Het is de taal van het 
internet, de taal van de websites die de internet-servers je serveren. 

Webpaginas zijn opgebouwd uit HTML-elementen 
Browsers zoals Explorer, Firefox, Safari of Chrome tonen webpaginas, zoals 
de Noppes-homepage. Al deze webpaginas hebben een duidelijke structuur 
en bestaan uit vele HTML-elementen: koppen, subkoppen, subkopjes, 
paragrafen, plaatjes, video's, lijsten, regelovergangen, tabellen, etc.

HTML-elementen bestaan uit tags en content
Een HTML-element bestaat uit een begin-tag, content (tekst, of een ander 
element) en een eind-tag. Een tag begint met een < en eindigt met een > en 
heeft een afgekorte naamsaanduiding. 

Een HTML-element kan er dus zo (begintag-content-eindtag) uitzien:

Door de h1- en h2-tags weet de browser dat “Noppes” een kopregel is, en 
“Ruil je rijk” een subkop. Daarom zet de browser Ruil je rijk onder Noppes.

Let op. In de eind-tag wordt de naam, zoals je ziet herhaald, met een / 
ervoor. Daardoor weet de browser dat het element met die naam daar eindigt. 



Eén tags-elementen
Sommige elementen bevatten geen content: start- en eind-tag versmelten 
dan tot één tag. Een voorbeeld is het regelovergang-element (één tag): 

 

Elementen kunnen achter elkaar staan, of genest zijn
Kijk eens naar dit voorbeeld (kleuren toegevoegd voor de duidelijkheid):

<body><h1>Wat is LETS?</h1><h2>Local Exchange & Trade 
System</h2><p>Tekst ...</p></body>

Het body-element omvat alles wat zichtbaar is in een 
webpagina en haar start-tag staat dan ook vooraan, 
terwijl haar eind-tag de zichtbare pagina afsluit. 
De ander elementen zitten in de body: eerst een kopje 
(h1-element), daaronder een subkop (h2-element) en 
daaronder een paragraaf (p) met tekst. Je ziet dat de 
tekst gewoon tussen de begin- en eind-tags staat.  

Block-elementen en in-line elementen
De h- en p-elementen uit het voorbeeld staan in de coderegel gewoon na 
elkaar, niet onder elkaar. Hoe kan het dan dat ze op de webpagina toch 
onder elkaar staan (zoals hierboven)? 

Sommige elementen (zoals h, p, div) krijgen van de browser automatisch een 
regelovergang na hun eind-tag (hiervoor is dus geen extra br nodig) – het zijn 
block-elementen. Die komen dus altijd onder elkaar te staan. 

Andere elementen (zoals span of img) krijgen geen automatische 
regelovergang, en komen dus naast elkaar op de webpagina te staan (de 
zogenaamde in-line elementen). 

Het is voldoende als je je ervan bewust bent dat dit verschil bestaat, dan kun 
je later uitzoeken hoe je er mee kunt spelen.



HTML-elementen met attributen (eigenschappen)
De meeste elementen kunnen naast hun naam-afkorting ook eigenschappen 
in de start-tag gedefinieerd krijgen. Een veel voorkomend attribuut is de style-
eigenschap, die iets zegt over de opmaak van het element.

Het style-attribuut plaats je zo in de start-tag (algemeen gesproken):

<p style="eigenschap:waarde;">Noppes</p>

Wil je dat de browser de tekst in rood toont? Dan wordt de concrete code: 

<p style = "color:red;">Noppes</p>

CSS-definities in style-attributen
Formeel gezien heb je nu tussen de quotes van het style-attribuut een CSS-
definitie geplaatst. CSS is geen HTML, maar werkt er nauw mee samen en is 
het middel om elementen in een webpagina op te maken. 

Terug naar HTML … 

Een img-element toont een plaatje
Een img-element (img = afkorting voor image, plaatje) is, net als een 
regelovergang, een één tags-element: 

<img />  

Een img-element bevat ook attributen, in elk geval het pad (ofwel de URL) 
naar de plek op de server (internet dus, niet je eigen PC) waar de browser 
het gewenste plaatje vandaan kan halen. Het is handig om ook de naam van 
het plaatje beschikbaar te maken (voor als de muis over het plaatje gaat).

Kijk naar het volgende voorbeeld (opmaak voor de leesbaarheid):

<h1>Noppes</h1>
<p>Noppes is 'n economisch en sociaal netwerk.<br /><br />
Noppers komen regelmatig bij elkaar.<br />
<img src=”http://www.noppes.nl/content_images/keuken.jpg” alt=”Culinair” 
title=”Culinair” width=”100%” />
</p>



Het SRC-attribuut met de URL
In de paragraaf (p) van het voorbeeld staat een plaatje (img). De browser 
moet natuurlijk weten hoe het plaatje heet en waar hij het kan vinden.  

Daarvoor dient het src-attribuut. Tussen de quotes van src staat de 
benodigde informatie (de URL). Onderdeel van de URL is wat er na de laatste 
/ staat: keuken.jpg. Dat is uiteraard de naam van het plaatje.

Het Width-attribuut: bepaalt de breedte van de afbeelding
Het plaatje kan allerlei afmetingen hebben, maar als de eigenschap width op 
100% staat, wordt het precies kolombreed afgebeeld. 

Het Alt- en Title-attribuut
Het attribuut zorgt ervoor dat als het plaatje ontbreekt (of er een verkeerde 
URL is opgegeven), er op die plek een tekst staat. Title bevat extra informatie 
over het element. Browsers kunnen het laten zien, als je met de muis boven 
het plaatje staat.

De URL van een plaatje uitvinden: Adres afbeelding … 
Als je op het internet bent en je ziet een plaatje, kun je proberen het pad (de 
URL) van dat plaatje te zien (het is niet altijd mogelijk). Doe een 
rechtermuisklik op het plaatje en kies uit het pop-upmenu het commando: 
Adres afbeelding kopieëren. Plak dit vervolgens in een tekstverwerker 
(Notepad of zo), en voila: de tekstregel die je ziet is de URL van het plaatje.

Bron van een webpagina bekijken
Nu we toch naar code aan het kijken zijn: ook de volledige HTML van een 
webpagina kun je tevoorschijn toveren. Doe een rechtermuisklik boven een 
webpagina (niet boven een plaatje) en selecteer nu uit het pop-up menu het 
commando: Paginabron weergeven (in Chrome) of Bron weergeven 
(Explorer).

Je krijgt nu een pagina met louter code te zien. Waarschijnlijk niet te volgen, 
al zul je wel dingen herkennen. Wat je wel goed ziet, is de structuur zoals die 
hierboven beschreven is: de elementen, de start- en eind-tags, de attributen.


