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1 HTML5 en CSS3

1.1 Inleiding HTML5

1.1.1 Evolutie van HTML 

HTML of HyperText Markup Language is in 1991 ontwikkeld 
door sir Tim Berners-Lee om wetenschappelijke documenten van 
het CERN toegankelijk te maken. Al snel werden de mogelijk-
heden van HTML onderkend en in de loop der jaren verschenen 
steeds betere browsers. Het World Wide Web Consortium (W3C) 
nam in 1996 de ontwikkeling van HTML over. De versie HTML 
3.2 kwam in januari 1997 tot stand. In december 1997 volgde een 
eerste versie van de HTML 4-specificatie. Een eerste versie van 
HTML5 werd in januari 2008 gepubliceerd. Al in 2007 zei Steve 
Jobs dat HTML5 de software Flash overbodig zou maken. Hij her-
haalde zijn woorden bij de introductie van de iPad in 2010. 

De belangrijkste aanpassingen in HTML5 zijn: het uniform af-
handelen van fouten, body- en header-tags gebruiken is niet nodig 
(maar wel aan te raden), de mogelijkheid om een document logi-
scher op te bouwen met elementen als <section>, <article>,
<aside> en <nav> en nieuwe invoertypes. HTML5 wordt ook on-
dersteund door alle nieuwe browsers, waaronder FireFox, Google 
Chrome en Safari. 

1.1.2 HTML-editors 

Om te kunnen beginnen met het coderen van webpagina’s heb-
ben we alleen een webbrowser en een HTML-editor nodig. Er zijn 
meerdere HTML-editors gratis te downloaden op internet. Een 
simpele editor is TotalEdit. Als je nog geen HTML-editor geïnstal-
leerd hebt, probeer dan TotalEdit te downloaden en installeren. 
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De URL van de site is www.totaledit.com .

1.1.3 Lay-out en design van een webpagina

Uit onderzoek blijkt dat de meeste webdesigners in de loop der 
jaren zijn gaan ontwerpen volgens dezelfde patronen.

Bij de meeste moderne websites komen we het volgende ontwerp 
tegen: 

� een webpagina met een banner en navigatie bovenaan; 
� een of meer artikelen die de content vormen; 
� een kolom aan de rechterkant voor reclame; 
� een voettekst met bedrijfsinformatie onderaan.

Een voorspelbare website is makkelijker om te navigeren en de 
informatie is eenvoudiger te vinden.

Figuur 1.1 

Lay-out van  

een webpagina

In de volgende hoofdstukken gaan we een website maken voor de 
Marathon van Amsterdam. Dit project pakken we op de volgende 
manier aan. Ten eerste splitsen we het project in kleinere delen en 
ten tweede wisselen we bij ieder deel tussen markup (tags in de 
vorm van code) en design (ontwerp). Het eindresultaat moet er 
ongeveer als de onderstaande figuur uitzien. 
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Figuur 1.2 

Eindresultaat

1.2 Meta-informatie

Meta-informatie is informatie over informatie. Webpagina’s mogen 
informatie over de paginacontent bevatten. Deze informatie is be-
langrijk voor de browser en voor zoekmachines. 

1.2.1 Tags of markups

Webpagina’s bestaan uit platte tekst met markups (markerings-
tekens), ook wel aangeduid als tags. Hierin wordt de lay-out aan-
gegeven, ofwel hoe de tekst gestructureerd moet worden. De tags
worden door de webbrowser geïnterpreteerd en de gebruiker krijgt 
de opgemaakte tekst in de vorm van een webpagina te zien. Een 
commando tussen haakjes, bijvoorbeeld <html> of <form>, wordt 
een tag of markup genoemd. De syntaxis van tags is als volgt:

<open tag> content van de tag </sluiten tag>

Als je een begintag hebt geopend, bijvoorbeeld <html> eindig je 
altijd met een eindtag, bijvoorbeeld </html> Je ziet dat de eindtag
altijd een / bevat.
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1.2.2 Doctype

De eerste tag boven elk webdocument is de tag DOCTYPE. Deze 
tag is belangrijk voor de browser. Zo weet de browser wat voor 
type document dit is. Voor het volgende voorbeeld openen we een 
HTML-editor en beginnen met het typen van de eerste tag. 

  Opgave

1 Typ de tekst in de figuur over en sla deze op als index.html
Figuur 1.3 

Opgave 1

Het resultaat van Opgave 1 is een document met de naam index.
html en met de DOCTYPE html.

1.2.3 Het element <html>

Met het openen en sluiten van de <html>-tag maken we een web-
pagina. Alles wat tussen de <html>-tags in komt noemen we de 
content van de webpagina.

  Opgave

2 Open index.html en voeg de volgende begin-html-tag en eind-
html-tag eraan toe.

Figuur 1.4 

Opgave 2

Bij regel 2 hebben we het <html>-element als volgt gecodeerd:

<html lang= "nl"> 
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We coderen de namen van alle tags met kleine letters.

Het attribuut lang= staat voor language of taal. We coderen de 
waarden van de attributen tussen aanhalingstekens:

lang = "nl"

1.2.4 Het element <head>

Het eerste wat we doen is de webpagina splitsen in twee onder-
delen: een ‘kop’ en een ‘lichaam’. De kop of <head>-element 
gebruiken we voor de meta-informatie van het document. Het 
lichaam of <body>-element bevat de tags die de content van de 
webpagina bepalen. De content is dus de webpagina die zichtbaar 
wordt in de browser.

  Opgave

3 Open index.html en voeg de volgende <head>-en <body>-tags toe.
Figuur 1.5 

Opgave 3

1.2.5 Het element <meta>

Binnen een meta-tag plaatsen we specifieke meta-informatie. 
Meta-informatie is belangrijk voor webbrowsers en zoekmachines 
zoals Google en Yahoo. Zoekmachines gebruiken meta-informatie 
in hun algoritmes voor zoekopdrachten op internet. We kunnen 
meta-tags ook gebruiken voor het automatisch uploaden van een 
webpagina. 

Iedere meta-tag krijgt twee attributen:
� name
� content

In het volgende voorbeeld coderen we een meta-tag om aan te 
geven wat de character encoding (tekencodering) van het docu-
ment is.
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  Opgave

4 Open index.html en voeg de volgende meta-tags eraan toe.
<head>
   <meta charset="iso-8859-1">

<meta name="description" content="marathon 
amsterdam">
<meta name="keywords" content="marathon, resultaten,     
inschrijven">

    <meta name="author" content="jouw naam hier 
plaatsen">

</head>

Bij het vorige voorbeeld geeft de eerste meta-tag de charset 
(teken set) aan. Voor webpagina’s in Europese talen, bijvoorbeeld 
Nederlands, gebruiken we charset= "iso-8859-1" Daarnaast heb-
ben we ook meta-tags met een beschrijving van de inhoud van de 
pagina en de naam van de auteur van de pagina. 

Bij elementen zonder content zoals het <meta> gebruiken we geen 
eindtag < /meta>

1.2.6 Het element <title>

Iedere webpagina krijgt een titel zodat tijdens het surfen op de 
website de titel van de pagina te zien is in de titelbalk van de brow-
ser. In het volgende voorbeeld gaan we de titel Marathon van 
Amsterdam aan onze webpagina toevoegen. 

  Opgave

5 Open index.html en voeg de volgende titel eraan toe:
<head>
   <meta charset="iso-8859-1">

<meta name="description" content="marathon 
amsterdam">
<meta name="keywords" content="marathon, resultaten, 
inschrijven">

    <meta name="author" content="jouw naam hier 
plaatsen">

   <title>Marathon van Amsterdam</title>
</head>

Met deze code heb je aangegeven dat er een titel <title> in de 
titelbalk van de browser moet komen. Dit kun je overigens testen 
door index.html te openen met de browser.
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Open index.html met de browser door dubbel te klikken op het 
pictogram van het bestand index.html.

Figuur 1.6 

Het resultaat van  

Opgave 5

1.2.7 De <!--  commentaar -->-tag

De <!--    -->-tag doet feitelijk niks. Hij wordt alleen gebruikt 
om uitleg of commentaar te geven bij wat we aan het doen zijn. 
Bijvoorbeeld: 
<!-- deze pagina is de homepagina  --> 

1.3 Pagina-markup

HTML5 maakt gebruik van de volgende tags om de content van 
een webpagina te structureren. 

� <body>

� <div>

� <section>

� <header>

� <nav>

� <aside>

� <article>

� <footer>

1.3.1 Het element <body>

Content die je tussen de <body>-tag typt, zal zichtbaar worden in 
de browser. Hier bepalen we de markup van de pagina.

1.3.2 Het element <div>

Het <div>-element heeft geen semantische betekenis. We gebrui-
ken <div> voor generieke content containers. 
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1.3.3 Het element <section>

Dit element gebruiken we voor het groeperen van verwante con-
tent. Content binnen een <section>-element heeft een bepaalde 
relatie met het thema van het <section>-element. Bijvoorbeeld, 
een <section> voor sport, nieuws of bedrijfsinformatie.

  Opgave

6 Open index.html en voeg de volgende <section> eraan toe:
<body>
<section id="content">
</section> 
</body>

1.3.4 Wat is een id?

Het attribuut id identificeert een element met een naam. In dit ge-
val is de naam van het <section>-element “content”.

1.3.5 De elementen <header> en <hgroup>

De eerste content in een pagina is het <header>-element. Dit ele-
ment is bedoeld voor de banner, de inleidende informatie over de 
pagina en de navigatie van de site.

Figuur 1.7 

De banner en navigatie
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  Opgave

7 Open index.html en voeg de elementen <header> en <hgroup>
eraan toe:
<body>
<section id="content">
   <header>
       <hgroup>
           <h1>Amsterdam Marathom</h1>
       </hgroup>
   </header>
</section> 
</body>

Je ziet dat een <section>-element een blok is en dat we binnen dit 
blok meerdere elementen mogen plaatsen. Als we een element bin-
nen een element plaatsen gebruiken we de TAB-toets voor rechts 
inspringen. Op deze manier houden we onze codes leesbaarder. 
We kunnen duidelijk zien dat het <header>-element hoort bij het 
<section id= "content">-element.

Figuur 1.8 

Inspringen met de  

TAB-toets.

1.3.6 Hiërarchie van elementen

De hiërarchie van de elementen wordt gevormd door parent- en 
child-elementen. Het <html>-element is het parent-element van 
alle andere elementen. Het <body>-element is een child-element 
van het <html>-element maar ook een parent-element van het 
<section>-element.

1.3.7 De elementen <h1> t/m <h6>

De elementen <h1> t/m <h6> gebruiken we voor kopteksten met 
een gedefinieerde lettergroote van groot naar klein.

<h1> Amsterdam Marathon</h1>  
<h2> Amsterdam Marathon</h2>
<h3> Amsterdam Marathon</h3>
<h4> Amsterdam Marathon</h4>
<h5> Amsterdam Marathon</h5>

<h6> Amsterdam Marathon</h6>
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1.4 Navigatie markup

De navigatie van een website moet ervoor zorgen dat de gebruiker 
op een logische en eenvoudige manier alle informatie binnen de 
website kan vinden. 

1.4.1 Het element <nav>

Binnen het <header>-element plaatsen we ook het <nav>-element. 
Hier gaan we elementen voor de navigatie van de site plaatsen.

  Opgave

8 Open index.html en voeg het volgende <nav>-element eraan toe:
<header>
    <hgroup>
        <h1>Amsterdam Marathon</h1>
    </hgroup>
    <nav>
    </nav>
</header>

Voordat we beginnen met de navigatie van de site gaan we kijken 
naar twee soorten HTML-lijsten.

1.4.2 <ol> genummerde lijsten

Soms wil je een bepaald stuk tekst als lijst weergeven. Er bestaan 
twee soorten lijsten: genummerde lijsten en opsommingslijsten. 
We kijken eerst naar genummerde lijsten.
<ol>
   <li>Webdesign</li>
   <li>Webhosting</li>
   <li>Domeinregistratie</li>
</ol>

Bovenstaande tags genereren een lijst of groep <ol> met drie <li>-
lijst-items. Het resultaat van bovenstaande codes is de volgende 
genummerde lijst:

1. Webdesign
2. Webhosting
3. Domeinregistratie
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1.4.3 <ul> opsommingslijsten

Een opsommingslijst is een lijst met bullets. Bijvoorbeeld, de vol-
gende codes:
<ul>
   <li>HTML</li>
   <li>JavaScript</li>
   <li>PHP</li>
</ul>

genereren de volgende opsommingslijst:
� HTML
� JavaScript
� PHP

1.4.4 Het element <a>

De <a>-tag staat voor anker en wordt gebruikt om verschillende 
documenten met elkaar te verbinden. Verwijzen naar andere pagi-
na’s doe je op de volgende manier:
<a href="inschrijven.html">Inschrijven</a>
Het <a>-element heeft het attribuut href dat naar een webpagina 
verwijst. De content van het element is de tekst tussen de tags <a>
en </a>. In dit geval moet je op het woord Inschrijven klikken om 
naar de webpagina inschrijven.html te linken. 

  Opgave

9 Open index.html en voeg het volgende <nav>-element eraan toe:
<header>
    <hgroup>
        <h1>Amsterdam Marathon </h1>
    </hgroup>
    <nav>
        <ul>
           <li><a href="#top">Home</a></li>

<li><a href="inschrijven.html">Inschrijven
</a></li>
<li><a href="nieuwsbrief.html">Nieuwsbrief
</a></li>
<li><a href="resultaten.html">Resultaten
</a></li>

        </ul>
    </nav>
</header>
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Open index.html met je browser en kijk naar je resultaten.
Figuur 1.9 

Het resultaat van  

Opgave 9

1.4.5 Code camp – Lab 1

In overleg met je docent kies je een wereldstad, bijvoorbeeld New 
York, Londen of Parijs. Als je eenmaal een stad gekozen hebt, 
begin je met het maken van een website voor de marathon van die 
stad. Het resultaat van Lab 1 moet er ongeveer zoals de vorige  
figuur uitzien.

1.5 Inleiding CSS3

CSS (Cascading Style Sheets) is ontstaan uit de onvrede onder 
webdesigners over het gebruik van HTML-tags voor het opmaken 
van webpagina’s. De CSS Working Group van de W3C heeft ver-
sie 1 van CSS al eind 1996 ontwikkeld. Het gaf designers voor het 
eerst de mogelijkheid om de opmaak van lettertypen en de positie 
van de elementen van een webpagina te bepalen.

In mei 1998 maakte CSS2 een eind aan de verschillende interpre-
taties tussen de browsers van Netscape en Internet Explorer.

CSS3 biedt geavanceerdere mogelijkheden en zal het aantal afbeel-
dingen en JavaScript-elementen terugdringen en de totale omvang 
van een pagina zal kleiner worden, wat ten goede komt aan de 
ranking bij zoekmachines. Belangrijk zijn daarnaast de grafische 
moge lijkheden, zoals drop shadows, ronde hoeken, meerdere 
achtergronden, animaties en transparantie.
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1.6 Navigatiedesign

Nu de structuur van de navigatie voltooid is, gaan we verder met 
CSS3 voor het design van deze elementen. We willen bijvoorbeeld 
de navigatie in een balk presenteren. Aan het einde van deze para-
graaf  moet je het volgende resultaat kunnen zien:

Figuur 1.10 

Resultaat van  

deze paragraaf

1.6.1 Het element <link>
Iedere webpagina kan gelinkt worden met externe bestanden, zoals 
JavaScript-bestanden of CSS-bestanden. Met JavaScript maken 
we webapplicaties en interactieve webpagina’s. JavaScript wordt 
behandeld in het volgende hoofdstuk van dit boek. In het volgende 
voorbeeld maken we een link vanuit onze index.html-webpagina 
naar een extern CSS-bestand.

  Opgave

10 Open index.html en voeg de volgende <link> binnen het <head>-
element toe:
<head>
    <meta charset="iso-8859-1">
    <meta name="description" content="marathon

amsterdam">
    <meta name="author" content="jouw naam hier
    plaatsen">
    <title>Amsterdam Marathon</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">    
</head>
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Binnen het <head>-element hebben we een <link>-element ge-
plaatst. Het <link>-element heeft twee attributen: het attribuut rel
geeft aan dat dit een link is naar een stylesheet terwijl het attri buut 
href verwijst naar het stylesheet-bestand. In deze paragraaf gaan 
we het bestand styles.css maken.

1.6.2 CSS-syntaxis

De CSS-syntaxis bestaat uit drie onderdelen:

Syntaxis: selector {attribuut: waarde}

� selector: is het HTML-element of de tag waarop je attributen 
wilt toepassen.

� attribuut: is het attribuut of de eigenschap die je wilt toepassen.
� waarde is de toegepaste waarde.

Bijvoorbeeld: 
body {color: black} 

Het element body krijgt het attribuut color met de waarde black.

1.6.3 Definiëren van id’s

Het eerste wat we gaan doen in het CSS-bestand is de afmeting 
van het <section id='content'>-element bepalen. Om stijlen 
voor een id te definiëren beginnen we met het teken # gevolgd door 
de naam van de id. Daarna plaatsen we de attributen binnen acco-
lades. Bijvoorbeeld:
#content{width: 800px;}

Hier bepalen we dat het <section id= "content">-element 
800 pixels breed is.

1.6.4 De attributen width en height

Met het attribuut width en het attribuut height bepalen we de 
breedte en de hoogte van een element in pixels. Een pixel is een 
punt in het beeldscherm. Bijvoorbeeld, als we een deel van de 
bannerafbeelding vergroten zien we dat deze 300 pixels breed en 
150 pixels hoog is. Deze afmeting geven we als volgt aan:
width: 300px; 
height: 150px;
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Figuur 1.11 

Vergrote afbeelding  

in pixels

  Opgave

11 Open een nieuw bestand en sla het op als styles.css Voeg de vol-
gende stijlen eraan toe:

Figuur 1.12 

Voorbeeld van styles.css

Onze stijldefinitie geldt voor alle elementen met de id=‘content’. 
Deze elementen krijgen de volgende afmeting:

width: 800px een breedte van 800 pixels 
height: 98% de hoogte is 98% van het browservenster 
margin: 0px auto een bovenste marge van 0 pixels 
padding-top:0px een ruimte van 0 pixels tussen de bovenzijde  

en de tekst
padding-left:15px een ruimte van 15 pixels tussen de linker-

zijde en de tekst
padding-right:15px een ruimte van 15 pixels tussen de rechter-

zijde en de tekst
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1.6.5 De attributen margin en padding

Het attribuut margin bepaalt de marges tussen de randen van ele-
menten. Het attribuut padding is de afstand tussen de rand van het 
element en de inhoud binnen het element. 

Figuur 1.13 

Resultaat van Opgave 11  

in Firefox

1.6.6 Cross-browser testen

Niet alle browsers hanteren dezelfde standaarden en niet alle brow-
sers ondersteunen alle nieuwe HTML5-elementen of alle CSS3-
stijlen. Het is daarom belangrijk dat we voortaan al onze scripts op 
meerdere browsers testen. In de volgende figuur zien we de presen-
tatie van het <div id= 'content'>-element met de toegepaste 
afmeting uit het styles.css bestand.

Open index.html met de webbrowser Chrome en kijk naar het 
resultaat.

Figuur 1.14 

Resultaat in Chrome
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1.6.7 Het attribuut box-shadow

Je ziet dat het <div id= 'content'>-element een attribuut box-
shadow heeft gekregen. Box-shadow en text-shadow zijn nieuwe 
CSS3-attributen die ondersteund worden door Safari 3+, Chrome 
3+, Firefox 3.5+, Opera 10.5+ en IE9. Het probleem is dat iedere 
browser eigen standaarden hanteert. In de volgende tabel zien we 
de browsers die HTML5 en CSS3 ondersteunen en het prefix voor 
iedere browser. 
Tabel 1.1 Browsers en vendor-prefix

 Safari -webkit-

 Mozilla -moz-

 Opera -o-

 Microsoft -ms-

 Chrome -webkit-

Voor ons betekent dit dat we deze attributen voor alle browsers 
moeten coderen. Bijvoorbeeld, het attribuut box-shadow moeten 
we als volgt coderen:
-webkit-box-shadow: 4px 4px 10px rgba(0,0,0,0.5);
-moz-box-shadow: 4px 4px 10px rgba(0,0,0,0.5);
box-shadow:  4px 4px 10px rgba(0,0,0,0.5);

In dit geval leest Safari alleen de eerste regel met het prefix  
-webkit- en slaat de andere regels over. Alle browsers slaan de voor 
hen onbekende codes over.
-webkit-box-shadow: 4px 4px 10px rgba(0,0,0,0.5);

Mozilla-browsers lezen alleen de volgende regel met de prefix  
-moz.
-moz-box-shadow: 4px 4px 10px rgba(0,0,0,0.5);

De laatste regel coderen we zonder prefix. Dit is de CSS3-
standaard.
box-shadow:  4px 4px 10px rgba(0,0,0,0.5);

Het <div id= 'content'>-element krijgt dan een attribuut box-
shadow van 4px aan de rechterzijde en 4px aan de onderzijde met 
een blur of vervaging van 10px. 
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1.6.8 Webkleuren

Webkleuren zijn gebaseerd op de basiskleuren rood, groen en 
blauw. Met een combinatie van deze drie kleuren creëren we nieu-
we kleuren, zoals in onderstaande figuur. 

Figuur 1.15 

Kleurencirkel

1.6.9 Kleursyntaxis in CSS

CSS kent drie methoden om webkleuren te specificeren: decimaal, 
hexadecimaal en percentages.

De bekendste methode is hexadecimaal. Deze methode gebruikt 
drie hexadecimale nummers 0 t/m FF voor rood, groen en blauw. 
Bijvoorbeeld: 
rgb(00,00,FF)

Hier is de waarde voor rood 00 (of geen rood), de waarde voor 
groen is 00 (of geen groen) en de waarde voor blauw is FF (hoog-
ste waarde). In andere woorden, alleen de kleur blauw heeft een 
waarde hoger dan nul. Deze code correspondeert met de blauwe 
kleur in de eerste rij en de laatste kolom in onderstaande tabel.

Figuur 1.16 

HTML-kleurcodes
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Bij de decimale methode worden de kleurwaarden weergegeven in 
decimalen van 0 t/m 255. Bijvoorbeeld:
rgb(0, 255, 56)

Bij de percentagemethode worden de kleurwaarden weergegeven 
in percentages van 0 t/m 100. Bijvoorbeeld:
rgb(0%, 100%, 22%).

1.6.10 Het attribuut rgba

Voor transparante kleuren gebruikt CSS3 het attribuut rgba. Met 
dit attribuut geef je na de kleurwaarden ook een transparantie-
waarde op tussen 0.0 en 1.0 aan. Bijvoorbeeld:
rgba(0, 255, 0, 0.3) 

specificeert de kleur groen met een transparantie van 30% 
In ons geval krijgt het <div id= 'content'>-element een zwarte 
box-shadow met 50% transparantie:
box-shadow:  4px 4px 10px rgba(0,0,0,0.5);

1.6.11 Het attribuut text-align 

Binnen het <div id= 'content'>-element hebben we een 
<header>-element met daarin een <h1>-element en een <nav>-
element. In de volgende stap gaan we het <header>-element cen-
treren. Hiervoor gebruiken we het attribuut text-align. De ver-
schillende mogelijkheden zijn:

� links uitlijnen 
� centreren
� rechts uitlijnen

  Opgave

12 Open styles.css en voeg de volgende codes eraan toe:
header{
text-align:center;

}

hgroup{
    background:url(images/banner.png);
    background-position:center;
    background-repeat:no-repeat;
}
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1.6.12 Het attribuut background

In het vorige voorbeeld krijgt het <hgroup>-element een attribuut 
background. Met dit attribuut hebben we een achtergrondafbeel-
ding voor de banner toegevoegd. 
background:url(images/banner.png);
background-position:center;
background-repeat:no-repeat;

De background:url is de locatie van de afbeelding. In dit voorbeeld 
is de afbeelding banner.png in de submap images geplaatst.

1.6.13 Background-position: en background-repeat:

    background-position:center;
    background-repeat:no-repeat;

Background-position kan de volgende waarden hebben:
top | center | bottom
top left | top center | top right
bottom left | bottom center | bottom right

Met het attribuut background-repeat geef je aan of de afbeelding 
meerdere malen op de achtergrond moet worden getoond. In ons 
geval willen we geen herhaling. 

Figuur 1.17 

Resultaat van  

Opgave 12

1.6.14 De attributen color en font-weight

  Opgave

13 Open styles.css en voeg de volgende codes eraan toe:
hgroup h1 { 
    color: rgba(255,255,255,0.8);
    font-family:serif;
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    font-size:44px;
    font-weight: bold;
    text-align: center;
}

In het vorige voorbeeld krijgt de tekst Amsterdam Marathon in 
het <h1>-element de kleur wit met een transparantie van 80%, het 
lettertype cerif, tekengrootte 44px, de tekst is vet en gecentreerd. 

1.6.15 Het attribuut font-size

Met het attribuut font-size kunnen we in pixels, punten, percen-
tages of veelvoud coderen.
Tabel 1.2 tekengrootte tekst

metingen keyword voorbeeld

Pixels px font-size : 10px;

Points pt font-size : 20pt ;

Percentage % font-size : 30%;

Veelvoud em font-size : 1.5em;

De meest exacte aanduiding voor font-size (tekengrootte) is in 
pixels. Voor gebruikersvriendelijke afdrukken gebruiken we 
points. Percentages en veelvoud zijn font-sizes die in een vaste ver-
houding staan tot de font-size van het parent-element. 

Bijvoorbeeld:
body {font-size : 10px;}
body h1 {font-size : 2.0em;}
body h2 {font-size : 50%;}

Het <body>-element is het parent-element met een font-size van 
10 pixels. 
Het <h1>-element is het child-element met twee maal de font-size 
van het parent-element (20 pixels). 
Het <h2>-element is ook een child-element met 50 procent van de 
font-size van het <body>-element (5 pixels).

1.6.16 Het attribuut border

Borders zijn de randen van de elementen. Met het attribuut border
bepalen we de stijl, kleur en dikte van de borders.
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  Opgave

14 Open styles.css en voeg de volgende codes eraan toe:
nav ul {
    border-top: double 3px #8e8e8e;
    text-align: center;
}
nav ul li{

    padding:0px 30px;
    list-style-type:none;  
    border-bottom: solid 1px #8e8e8e;
}

In dit voorbeeld krijgt de bovenste border van de <ul>-opsom-
minglijst binnen het <nav>-element de stijl double, de dikte 3px en 
de hexadecimale kleur #8e8e8e

1.6.17 Het attribuut float
Float (drijven), wordt gebruikt voor het links of rechts uitlijnen van 
elementen. In het vorige voorbeeld krijgen alle <li>-lijstitems het 
attribuut . Met dit attribuut verplaatsen we alle lijstitems bin-
nen het <nav>-element naar links. Het is alsof de elementen een 
magneet maar links krijgen. Eerst het item Home gevolgd door de 
items Inschrijven Newsbrief en Resultaten. 

Met de volgende regel:
list-style-type:none;

halen we de bulletpoints of opsommingtekens weg.
Figuur 1.18 

Resultaat van  

Opgave 14

1.6.18 Het attribuut border-radius

Het attribuut border-radius zorgt voor ronde hoeken van elemen-
ten. In ons geval willen we dat alle hyperlinks van de navigatie 
ronde borders krijgen.
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  Opgave

15 Open styles.css en voeg de volgende border-radius-codes eraan 
toe:
nav ul li a
{
    font-size:20pt;
    font-weight: bold;
    color :rgb(86, 122, 199);
    text-decoration: none; 
    text-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0,0.70); 

-webkit-border-radius:6px;
    -moz-border-radius:6px;
    border-radius:6px;
}

1.6.19 Het attribuut transition

Als de bezoeker met de muis over de navigatiekoppelingen be-
weegt, willen we een animatie-effect creëren. Daarvoor gebruiken 
we het attribuut transition.

  Opgave

16 Open styles.css en voeg de volgende transition-codes eraan toe:
nav ul li a
{
    font-size:20pt;
    font-weight: bold;
    color :rgb(86, 122, 199);
    text-decoration: none; 
    text-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0,0.70);
    -webkit-border-radius:6px;
    -moz-border-radius:6px;
    border-radius:6px;

-webkit-transition:all 1.0s ease-in-out;
    -moz-transition:all 1.0s ease-in-out;
    -o-transition:all 1.0s ease-in-out;
    transition:all 1.0s ease-in-out;
}

Bovenstaande stijlen gelden alleen voor de <a>-hyperlinks binnen 
een <li>-lijstitem, binnen een <ul>-lijst binnen het <nav>-ele-
ment. Hier willen we een animatie-effect van 1.0s seconde. Deze 
animatie wordt door de muis geactiveerd met een ease-in-out
effect.
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1.6.20 De pseudoklassen hover en focus 

Een <a>-hyperlink heeft vier pseudoklassen: 
� hover 
� focus
� visited
� active

Pseudoklassen van het <a>-element definiëren we als volgt:
a:hover
a:focus

  Opgave

17 Open styles.css en voeg de volgende codes eraan toe:
nav ul li a:hover,
nav ul li a:focus
{
    color: #fff;
    background: rgb(86,122,199);
}

Op het moment dat de bezoeker met de muis over de hyperlinks 
van de navigatie beweegt verandert de tekstkleur van blauw naar 
wit en de achtergrondkleur van wit naar blauw. De animatie duurt 
een seconde.

Figuur 1.19 

Resultaat van 17

1.6.21 Code camp – Lab 2

In overleg met je docent heb je een wereldstad gekozen zoals New 
York, Londen, Parijs, etc. In dit lab ga je de designstyles die je in 
deze paragraaf geoefend hebt toepassen op je webpagina uit Lab 1. 
Ontwerp je eigen navigatie. Gebruik andere kleuren.

1.7 Logo markup

We beginnen deze paragraaf met een stadslogo. In dit geval maken 
we een logo voor de stad Amsterdam. Met dit logo kunnen we in 
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de volgende paragraaf illustreren hoe lagen (layers) in CSS3 in zijn 
werk gaat.

  Opgave

18 Open index.html en voeg na het <header>-element de volgende 
elementen eraan toe:
<div id="intro">
   <div id="rodelogo" class="logo">
   <span id="iam">I am</span>sterdam</div>
   <div id="blauwelogo" class="logo">
   <span id="iam">I am</span>sterdam</div>
   <div id="groenelogo" class="logo">
   <span id="iam">I am</span>sterdam</div>
</div>

In dit voorbeeld hebben we de klasse class="logo"> drie keer 
gecodeerd.

1.7.1 Class

Als je een bepaalde stijl meerdere keren wil toepassen is het raad-
zaam om een klasse te maken. In het vorige voorbeeld hebben we 
drie nieuwe div’s gecodeerd met class="logo"
<div id="rodelogo" class="logo">
<div id="blauwelogo" class=" logo ">
<div id="groenelogo" class=" logo ">

1.7.2 Het element <span>

Het <span>-element gebruiken we op tekstniveau. Zo kunnen we 
een deel van een tekst als een element definiëren. Bijvoorbeeld: 
<span id="iam">I am</span>sterdam

In dit voorbeeld heeft het eerste deel “I am” van de tekst 

“I am sterdam” 

de id= “iam” gekregen.
Figuur 1.20 

Het element <span>
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1.8 Logo design

In deze paragraaf gaan we een logo ontwerpen met de tekst:

“I amsterdam”

We beginnen met de afmeting en met het positioneren van het ele-
ment <div id= "intro">.

1.8.1 Het attribuut position

Alle elementen mogen het attribuut position hebben. Met dit attri-
buut kunnen we elementen in het beeldscherm exact positioneren. 

Als de positie in relative-termen wordt gegeven dan betekent dat 
een positie ten opzichte van de borders van de naaste elementen.

Als de positie in absolute termen wordt gegeven dan betekent 
dat een exacte positie ten opzichte van de borders van het <body>-
element. 

  Opgave

19 Open styles.css en voeg de volgende designattributen eraan toe:
#intro{
    height:80px;
    margin:0px 0px 0px 0px;
    position:relative;
    top:20px;
    left:20px;
}

#iam{
    font-family:segoe ui;
    font-size:1.0em;
    color:#fff;
}

In dit voorbeeld heeft de tekst “I am” in het <span id="iam">-
element een witte tekstkleur gekregen.

1.8.2 Definiëren van klassen

Om stijlen voor een klasse te definiëren beginnen we met het punt 
teken (.) gevolgd door de naam van de klasse. Bijvoorbeeld:

.logo{ font-family:segoe ui;}
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  Opgave

20 Open styles.css en voeg de volgende designattributen eraan toe:
.logo{
    font-family:segoe ui;
    font-size:2.0em;
    color:#000;
    padding-left:30px;
    margin:0px 0px 0px 0px;
    border-radius:40px;
    -moz-border-radius:40px;
    -webkit-border-radius:40px;
    opacity:0.5;

Alpha(Opacity=50)"; 
}

1.8.3 Het attribuut border-radius

Met het attribuut border-radius bepalen we de rondte van de 
borders van een element. In het vorige voorbeeld hebben alle logo’s 
ronde hoeken gekregen: 
border-radius:40px;

1.8.4 Het attribuut opacity

Met het attribuut opacity kunnen we elementen transparant weer-
geven. In het vorige voorbeeld hebben alle logo’s een transparantie 
van 50% gekregen. De laatste regel is gecodeerd voor de webbrow-
ser Internet Explorer.

opacity:0.5;

Alpha(Opacity=50)"; 

Met het attribuut opacity maken we elementen transparant. Met 
het attribuut rgba maken we kleuren transparant.

1.8.5 Het attribuut z-index

Met het attribuut z-index kunnen we layers (lagen) definiëren. 
Elementen met een hoger z-indexgetal verschijnen op de voorgrond 
en elementen met een lager z-indexgetal worden op de achtergrond 
vertoond. Dat betekent dat we elementen kunnen laten overlappen. 
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Figuur 1.21 

Lagen met z-index

Hieronder krijgen alle logo’s een eigen z-index 

  Opgave

21 Open styles.css en voeg de volgende designattributen eraan toe:
#rodelogo{
    z-index: 1;
    width:250px;
    height:60px;
    background: rgb(246, 141, 145);
}
#blauwelogo{
    z-index: 2;
    position:relative;
    top:-70px;
    left:60px;
    width:250px;
    height:80px;
    background: rgb(159, 163, 229);
}

#groenelogo{
    z-index: 3;
    position:relative;
    top:-100px;
    left:120px;
    width: 200px;
    height: 60px;
    background: rgb(144, 216, 165);
}

Figuur 1.22 

Opgave 21
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1.8.6 Code camp – Lab 3

In dit lab ga je de markup en het design van een logo voor je web-
pagina maken. Ontwerp je eigen logo.

1.9 Article markup

Iedere pagina moet een hoofdartikel hebben. In deze paragraaf 
gaan we onze index.html verder uitbreiden. Na de navigatie en het 
logo willen we nu het hoofdartikel van de pagina structureren. Dit 
doen we met het element <article>.

1.9.1 Het element <article>

Als we naar onze begin lay-out kijken zien we dat de namen van 
de elementen voor de header, nav, footer en aside beschrijvingen 
zijn van de content van het element. Het <article>-element is een 
element dat self-contained is en deel uitmaakt van een <section>-
element. Bijvoorbeeld, in een <section id = "sport">-element 
zouden we meerdere <article>-elementen over sport kunnen 
plaatsen. In dit geval maakt het <article>-element deel uit van 
het <section id= "content">-element. Een <article>-element 
begint met een <header>-element.

1.9.2 Het element <p>

Met het <p>-element openen we een nieuwe alinea en met </p> 
sluiten we de alinea. Alle tekst ertussenin is de inhoud van de 
alinea. Op alinea’s kunnen we allerlei tekstattributen toepassen, 
zoals lettertype, tekengrootte, vet, cursief en links, center en rechts 
uitlijnen.

Bijvoorbeeld: 
<p>De tekst van de alinea</p>

1.9.3 Inline- of tekstelementen

In alinea’s mag je de volgende elementen gebruiken:
� strong 
� em
� mark
� abbr
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1.9.4 Het element <strong>

Het <strong>-element gebruiken we om een woord of tekst vet 
weer te geven.

Bijvoorbeeld:
<strong>I Amsterdam</strong>

1.9.5 Het element <em>

Het <em>-element gebruiken we om een woord of tekst cursief 
weer te geven.

Bijvoorbeeld: 
<em>I Amsterdam</em>

1.9.6 Het element <mark>

Het <mark>-element gebruiken we om een woord of tekst geel 
markeren.

Bijvoorbeeld: 
<mark>I Amsterdam</mark>

1.9.7 Het element <abbr>

Het <abbr>-element gebruiken we om een verkorte tekst te onder-
titelen, zodat je de oorspronkelijke tekst te zien krijgt als je met de 
muis over de afkorting beweegt.

Bijvoorbeeld: 
<abbr title= "Verenigde Naties" >VN</abbr>

  Opgave

22 Open index.html en voeg het <article>-element er aan toe:
<article class="rondehoeken">
<header>
    <div class="streep1"></div> 
    <div class="streep2"></div> 
    <div class="streep3"></div> 
    <div class="streep4"></div> 
    <div class="streep5"></div> 
    <h1>Artikeltitel</h1>
</header>
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<div id="artikel-container">
<p id="item">Aliquam erat volutpat. <em>Mauris</em>
vel neque sit amet nunc gravida <strong>congue sed sit 
amet purus</strong>. <mark>Quisque</mark> lacus quam, 
egestas ac tincidunt a, lacinia vel velit.<br />
In <abbr title="kruiderij">condimentum</abbr> orci id 
nisl volutpat bibendum. <mark>Quisque</mark> commodo 
hendrerit lorem quis egestas. Vivamus rutrum nunc non 
neque consectetur quis placerat neque lobortis. Nam 
vestibulum, arcu sodales feugiat consectetur, nisl 
orci bibendum elit, eu euismod magna sapien ut nibh. 
Aliquam erat volutpat. Mauris vel neque sit amet nunc 
gravida congue sed sit amet purus.</p>
</div> < !--artikel-container -->
</article>

Figuur 1.23 

Resultaat uit voorbeeld

Hier is het woord Mauris cursief weergegeven, het woord Quisque 
geel gemarkeerd, de tekst “congue sed sit amet purus” vet weerge-
geven en als je met de muis over het woord condimentum gaat dan 
krijg je de ondertiteling “kruiderij”. 

1.9.8 Code camp – Lab 4

Open je eigen marathonproject en voeg een <article>-element 
eraan toe. Het resultaat moet er ongeveer zoals in de vorige figuur 
uitzien.

1.10 Article design

In deze paragraaf kijken we naar de volgende attributen:
� overflow
� gradient
� text-shadow
� Hue (H), Saturation (S) en Lightness (L)
� line-height
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1.10.1 Het attribuut overflow

We willen een vaste afmeting voor het <article>-element. Dit 
betekent dat de content groter kan zijn dan de afmeting van het 
<article>-element. Wanneer dit gebeurt noemen we dat overflow. 
Met het attribuut  zorgen we ervoor dat een scrollbar, ook 
wel schuifbalk verschijnt:

1.10.2 De function gradient()

Voor het <article>-element willen we een lichtblauwe achter-
grondarcering. Hieronder definiëren we de afmetingen en de ach-
tergrondarcering voor het <article>-element.

  Opgave

23 Open styles.css en voeg de volgende stijlen er onderaan aan toe:
article{

    width: 540px;
    height: 500px;
    margin: 10px;

    padding: 0 0 0 0; 
    border: 1px solid #ddd;   

background: -moz-linear-gradient(top, #94bae7 0%, 
#fff 100%);

     background: -webkit-gradient(linear, left top, left 
bottom,      from(#94bae7),    to(#fff));

    background: -o-gradient(#94bae7 , #fff);
}

Het <article>-element heeft de opgegeven afmetingen en een 
lichtblauwe achtergrondarcering gekregen. Het <article>-element 
maakt gebruik van de klasse ronde hoeken. Deze klasse moet er-
voor zorgen dat het element ronde hoeken krijgt.

  Opgave

24 Open styles.css en voeg de volgende stijlen onderaan toe:
.rondehoeken{
    border-radius:10px;
    -moz-border-radius:10px;
    -webkit-border-radius:10px;        
}
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1.10.3 Het attribuut text-shadow:

In het volgende voorbeeld definiëren we de stijlattributen voor het 
<header>-element binnen het <article>-element.

  Opgave

25 Open styles.css en voeg de volgende designattributen eraan toe:
article header h1{
    z-index: 1;    
    position:relative;
    top:-80px;
    left:30px;
    margin:10px 0px 0px 0px;
    font-family:Arial;
    font-size:1.5em;
    color:#fff;

text-shadow:5px 5px 10px #000;
}

1.10.4 Het attribuut hsla

Met het attribuut hsla specificeren we tint (hue), verzadiging  
(saturation) helderheid (lightness) en transparantie (alpha)

Figuur 1.24 

Het attribuut hsla

Hue is afgeleid uit de kleurcirkel: 0 t/m 360 graden.
Saturation is een percentage: vanaf grijstinten 0% tot volle kleur 
100% 
Lightness is een percentage: vanaf donker 0% tot lichtst 100% 
Alpha is opacity (transparantie): vanaf onzichtbaar 0.0 tot zicht-
baar 1.0



Webdesign34

Bijvoorbeeld:
background:hsla(165, 35%, 50%, 1.0)

De kleurtint is groen
De verzadiging (grijstint) is 35%
De helderheid is 50%
De transparantie is 1.0
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26 Open styles.css en voeg de volgende designattributen eraan toe:
div.streep1 { background:hsla(165, 35%, 50%, 1.0); 
height:20px; }
div.streep2 { background:hsla(165, 35%, 50%, 0.8); 
height:20px; }
div.streep3 { background:hsla(165, 35%, 50%, 0.6); 
height:20px; }
div.streep4 { background:hsla(165, 35%, 50%, 0.4); 
height:20px; }
div.streep5 { background:hsla(165, 35%, 50%, 0.2); 
height:20px; }

1.10.5 Het attribuut line-height

Met het attribuut line-height specificeren we de regelafstand van 
een tekst om ervoor te zorgen dat teksten leesbaar zijn.

  Opgave

27 Open styles.css en voeg de volgende designattributen eraan toe:
#item {
    margin:0px 0px 20px 0px;
    font-family:Arial;
    font-size:0.88em;
    color:#4c4c4c;
    line-height:1.6em;
}

Het resultaat moet er zoals de volgende figuur uitzien.
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Figuur 1.25 

Het attribuut line-height

1.10.6 Code camp – Lab 5

Open je eigen marathonproject en voeg de designstyles voor het 
element <article> eraan toe. Ontwerp je eigen achtergrond kleur-
schema.

1.11 Aside markup

Aside (opzij) gebruiken we voor de rechterkolom waar we additio-
nele en interessante elementen voor onze website plaatsen. In deze 
paragraaf maken we een <aside>-element met een video en twee 
reclame-elementen.

1.11.1 Het element <aside>

Met het <aside>-element definiëren we een rechterkolom voor 
reclame of andere additionele informatie die zijdelings te maken  
heeft met de overige inhoud van de website. In het volgende 
voorbeeld plaatsen we een videofilmpje over de Marathon van 
Amsterdam binnen het <aside>-element. 

  Opgave

28 Open index.html en voeg het volgende <aside>-element onderaan 
het <article>-element eraan toe:
<aside>
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<div id="video-container" >
<video controls width="150" height="250" preload 
id="videos" 
poster="images/videoposter.jpg">

<source src='videos/wildlife.webm' type='video/webm'/>
<source src='videos/wildlife.ogv' type='video/ogg'/>
<source src='videos/wildlife.mp4' type='video/mp4'/>

<!-- fallback to Flash: -->

height="250"  
data="player.swf" >
<param name="movie" value="player.swf" >
<param name="allowFullScreen" value="true" >

mp4','autoPlay':false}}">
<img src="images/videoposter.jpg" id="video-still" 
width="150" 
height="250" alt="video" title="Amsterdam Marathon">
</object>
</video>
</div> <!-- /#video-container -->
</aside>

Figuur 1.26 

Het element <aside>
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1.11.2 Het element <video>

Met het element <video> zetten we de attributen voor het video-
object op. Het attribuut poster geeft het beginbeeld van het video-
object aan.
<video controls width="150" height="250" preload 
id="videos"
poster="images/videoposter.jpg" >

1.11.3 Het element <source>

Met het element <source> geven we aan waar de video te vinden 
is en wat voor type video het is.

1.11.4 Videoformaat

HTML5 maakt het mogelijk om video’s af te spelen zonder brow-
ser-plugins. Het probleem is echter dat er op dit moment nog geen 
standaardformaat is. Niet alle browsers ondersteunen elk formaat. 
De indeling MP4 wordt op dit moment het meest gebruikt. Voor 
ons betekent dit dat we onze video’s moeten converteren naar alle 
formaten. 
Tabel 1.3 Browsers en videoformats

 Safari MP4, Flash

 Mozilla OGG, WebM, Flash

 Opera OGG, WebM

 Microsoft Flash

 Chrome MP4, OGG, WebM, Flash

1.11.5 Videoconversie

Op internet is gratis software voor videoconversies te downloaden. 
Zoek een filmpje voor je website en maak daarna met behulp van 
een conversiesoftware meerdere filpmjes in de verschillende for-
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maten voor alle browsers. Zorg ervoor dat je je video in ieder geval 
naar de volgende drie formaten converteert.

1.11.6 Het element <a href= “#”>

We willen twee advertenties in het <aside>-element plaatsen. De 
eerste is voor het recyclen van oude schoenen en de tweede voor 
energierepen. Voorlopig plaatsen we een hyperlink naar dezelfde 
index.html-pagina. 
<a href="#">

  Opgave

29 Open index.html en voeg het volgende <aside>-element onder 
aan het <video>-element toe:
<div id="advert1"  class="rondehoeken" >
    <a href="#"><br /><br />Recyclen!<br /><br /></a>
</div>

<div id="advert2" class="rondehoeken">
     <a href="#" ><img id="snickers" src="images/tony.

png" width="130px" alt="snickers"/></a>
</div>

Het resultaat moet er zoals de volgende figuur uitzien.
Figuur 1.27 

Adverenties toevoegen
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1.11.7 Code camp – Lab 6

Open je eigen marathonproject en voeg een <aside>-element met 
een <video>-element en twee advertenties eraan toe. Maak je  
eigen reclame.

1.12 Aside design 

De attributen voor het <aside>-element gebruiken we om het 
<video>-element en de advertenties te positioneren. 

  Opgave

30 Open styles.css en voeg de volgende designattributen eraan toe:
aside {

  width: 150px;
  margin: 10px;
  padding: 10px;
  border: 1px solid #ddd; 
}

#video-container {
  margin-left: 12px;
  margin-bottom: 12px;
}

1.12.1 Het attribuut text-transform

Met het attribuut text-transform kunnen we een tekst conver-
teren naar hoofdletters, kleine letters of kleinkapitalen.

Bijvoorbeeld:
h1 {text-transform:uppercase}
h2 {text-transf orm:capitalize}
p {text-transform:lowercase}

1.12.2 Het attribuut background-position

Een achtergrondafbeelding positioneren doen we met het attribuut 
background-position. De eerste is de horizontale waarde en de 
tweede is de verticale waarde. De mogelijke waarden zijn:
left top
left center 
left bottom
right top
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right center 
right bottom
center top 
center center 
center bottom

We kunnen ook exacte of relatieve waarden aangeven. Zoals hier-
onder:
300px 100px
of
50% 30%

Bijvoorbeeld: 
background-image:url(images/shoe.jpg);
background-repeat:no-repeat;
background-position: 50% 88%;

  Opgave

31 Open styles.css en voeg de volgende designattributen eraan toe:
#advert1 {

  background-image:url(images/shoe.jpg);
  background-repeat:no-repeat;
  background-position: 50% 88%;
  text-align: center;
  text-transform: uppercase;
  margin: 10px 5px;
}

#advert2{
  padding-top:30px;
  height: 100px;
   background: -moz-linear-gradient(top, #487a77 0%, #fff 

100%);
   background: -webkit-gradient(linear, left top, left 

bottom, from(#487a77), to(#fff));
  background: -o-gradient(#487a77 , #fff);
    margin: 10px 5px;
}
#snickers{
    opacity:0.5;

Alpha(Opacity=50)"; 
}
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1.12.3 De functie rotate()

Met de functie rotate() kunnen we voor hyperlinks een rollover-
effect voor de muis creëren. 

  Opgave

32 Open styles.css en voeg de volgende designattributen eraan toe:
#advert2 a:hover{
  color: #484848;
  -webkit-transform:rotate(10deg) scale(1.5); 
  -moz-transform:rotate(10deg) scale(1.5); 
  -ms-transform:rotate(10deg) scale(1.5); 
  -o-transform:rotate(10deg) scale(1.5); 
  transform:rotate(10deg) scale(1.5);
}

1.12.4 De function scale()

De functie scale(1.5) betekent dat als je met de muis over de af-
beelding beweegt, de afbeelding anderhalf keer vergroot wordt. De 
functie scale(2.0) zal de afbeelding twee keer zo groot maken. 
De functioe rotate(10deg) zal de afbeelding een rotatie van 
10 graden met de klok mee geven. Het resultaat moet er zoals de 
volgende figuur uitzien.

Figuur 1.28 

De functie scale()
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1.12.5 Code camp – Lab 7

In dit lab ga je de designstyles die je in deze paragraaf geoefend 
hebt toepassen op je webpagina uit Lab 6. Ontwerp je eigen recla-
me.

1.13 Footer markup

Onder aan een pagina plaatsen we een <footer>-element.

1.13.1 Het element <footer>

In het <footer>-element kunnen we informatie over het bedrijf, de 
auteur en het copyright plaatsen. 

  Opgave

33 Open index.html en voeg het volgende <footer>-element onder 
aan het <aside>-element toe:
<footer>
        <ul class="galerij">

</a></li>

</a></li>

</a></li>

</a></li>
        </ul>
        <br /><br /><br /><br />
    <small>&copy; Marathon van Amsterdam </small>
</footer>

</section> <!-- id="content"-->
</body>
</html>

1.13.2 Footer-galerij

In het <footer>-element hebben we een galerij gemaakt met een 
lijst van foto’s met een hyperlink. Daar naast hebben we bedrijfs-
informatie en copyrightinformatie toegevoegd.
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1.13.3 HTML Character Entity Encoding

Voor speciale symbolen zoals het euro- of het copyrightteken heeft 
HTML Character Entity Encoding ontwikkeld. We kunnen deze 
symbolen op twee manieren coderen: op naam of via numerieke 
encoding. Hieronder vind je een tabel met de meest voorkomende 
symbolen.
Tabel 1.4 Character Entity Encoding

Symbool Encoding Numeriek Beschrijving

&nbsp; &#160; spatie

© &copy ; &#169; copyright

® &reg; &#174; registreerde TM

™ &trade; &#8482; trademark

€ &euro; &#8364; euro

£ &pound; &#163; pound

¥ &yen; &#165; yen

& &amp; &#38; ampersand

< &lt; &#60; kleiner dan

> &gt; &#62; groter dan

“ &quot; &#34; aanhalingsteken

Zoek je eigen finishfoto’s en plaats ze in je map images. Het resul-
taat moer er zoals de volgende figuur uitzien:

Figuur 1.29 

Galerij
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1.13.4 Code camp – Lab 8

Open je eigen marathonproject en voeg een <footer>-element met 
vier foto’s eraan toe. Maak je eigen footer.

1.14 Footer design

In deze paragraaf over design gaan we speciale effecten aan het 
<footer>-element toepassen. Ten eerste bepalen we de afmeting 
van het <footer>-element.

1.14.1 Afmeting van het element <footer>

In het volgende voorbeeld bepalen we de afmeting van het 
<footer>-element en geven we alle afbeeldingen in de footer  
dezelfde breedte. 

  Opgave

34 Open styles.css en voeg de volgende designattributen eraan toe:
footer{
    width: 750px;

    margin: 5px;
    padding: 5px;
    border: 1px solid #ddd;    
}

footer ul li{

    padding: 10px;
    list-style: none;
}
footer ul li a img{
    width:100px;
    padding: 10px;
}

1.14.2 Het attribuut transform-origin

Het attribuut transform-origin wijzigt de beginpositie van een 
element. In het volgende voorbeeld worden de afbeeldingen gean-
kerd en vergroot vanuit de hoek linksonder:
transform-origin:bottom left;
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  Opgave

35 Open styles.css en voeg de volgende designattributen eraan toe:
footer ul.galerij li a:hover img {
    -webkit-box-shadow: 4px 4px 10px rgba(0,0,0,0.5);
    -moz-box-shadow: 4px 4px 10px rgba(0,0,0,0.5);
    -o-box-shadow: 4px 4px 10px rgba(0,0,0,0.5);
    box-shadow: 4px 4px 10px rgba(0,0,0,0.5); 

    -webkit-transform-origin:bottom left;
    -moz-transform-origin:bottom left;
    -o-transform-origin:bottom left;
    transform-origin:bottom left;

    -webkit-transform: scale(1.5);
    -moz-transform: scale(1.5);
    -o-transform: scale(1.5);
    transform: scale(1.5);   

    -webkit-border-radius: 10px;
    -moz-border-radius: 10px;
    -o-border-radius: 10px;
    border-radius: 10px;    
}

Het resultaat moet er zoals de volgende figuur uitzien.
Figuur 1.30 

Positie van een  

element bepalen
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1.14.3 Code camp – Lab 9

Open je eigen marathonproject en voeg de nieuwe designstyles aan 
het <footer>-element toe. Ontwerp je eigen footer.

1.14.4 CSS-animaties

In deze paragraaf gaan we een animatie voor het logo van de 
website coderen, zodat als je met de muis over het logo beweegt 
het rode logo naar rechts verplaatst het groene logo naar links ver-
plaatst en het blauwe logo in een cirkel ronddraait. 
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36 Open styles.css en voeg de volgende designattributen eraan toe:
#intro{
    -webkit-transition: all 6s ease-in; 
    -moz-transition: all 6s ease-in; 
    -o-transition: all 6s ease-in; 
    -ms-transition: all 6s ease-in;     
}

#rodelogo, #blauwelogo, #groenelogo{
    -webkit-transition: all 4s ease-in;
    -moz-transition: all 4s ease-in;
    -o-transition: all 4s ease-in;
    -ms-transition: all 4s ease-in;
}

#intro:hover #rodelogo{
    -webkit-transform: translate(100%,0px);
    -moz-transform: translate(100%,0px);
    -o-transform: translate(100%,0px);
    -ms-transform: translate(100%,0px);
}
#intro:hover #groenelogo{
    -webkit-transform: translate(-100px,0px);
    -moz-transform: translate(-100px,0px);
    -o-transform: translate(-100px,0px);
    -ms-transform: translate(-100px,0px);
}

  #intro:hover #blauwelogo{
    -webkit-transform: rotate(360deg);
    -moz-transform: rotate(360deg);
    -o-transform: rotate(360deg);
    -ms-transform: rotate(360deg);
  }
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Het resultaat moet er als de volgende figuur uitzien:
Figuur 1.31 

CSS-animaties

1.14.5 Code camp – Lab 10

In dit lab ga je de designstyles die je in deze paragraaf geoefend hebt 
toepassen op je webpagina uit Lab 9. Ontwerp je eigen animatie.
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