
KompoZer
Een programma om een website te bouwen met alleen HTML en CSS

Zonder hulp van templates

Geen (CMS) Content Management Systeem

Presentatie: Harry van Mosseveld



Werk gestructureerd:

• Bedenk vooraf wat je wil maken.

• Maak gebruik van div’s (containers, blokken).

• Weet dat een webpagina een head- en een body-deel heeft.

• In de head staat algehele informatie, opmaak en verwijzingen.

• In de body staat de content in HTML schrift.



Wat gaan we nu maken met 
KompoZer:
• In de body maak ik gecentreerd een pagina.

• Die een banner heeft
• Een titel van de bladzijde
• Een menu om bladzijdes te kiezen
• Content (waar het om gaat)
• Een footer waarin ik de designer en de revisiedatum vermeld 

In de body maak ik daarom:
- een div pagina
- een div titel
- een div menu
- een div content
- een div footer 



KompoZer gebruiken:

• Wanneer KompoZer start, heeft het venster een menubalk aan de bovenkant (Bestand, Bewerken, Weergave, enz.). Daaronder staan drie 'Toolbars'. Om ervoor te 
zorgen dat alles zichtbaar is, selecteert u op de menubalk Weergeven > Weergeven/verbergen en zie je dat elk van de volgende opties is ingeschakeld: 
Compositiewerkbalk, Werkbalk Opmaak 1, Werkbalk Indeling 2, Werkbalk Bewerken, Werkbalk Voor bewerken, Statusbalk, Linialen, Sitebeheer.

• De drie werkbalken aan de bovenkant van het venster dragen knoppen (weergegeven door pictogrammen). Plaats de muisaanwijzer op een willekeurige om de 
functie ervan te vinden. Als ze grijs worden weergegeven, zijn ze niet functioneel in de huidige modus omdat ze contextgevoelig zijn.

• In het midden van het venster bevinden zich twee deelvensters: de 'Site Manager' aan de linkerkant en een lege webpagina aan de rechterkant. De Site Manager is 
een krachtig hulpmiddel. Omdat het nog niet nodig is, kan het worden gesloten door op de knop Sluiten te klikken of op F9 te drukken.

• Boven aan het paginagebied bevindt zich een paginatabblad met de naam van de pagina ('Naamloos'). (KompoZer Help verwijst hiernaar als de 'Tab Browser’ 
werkbalk.) Als u meerdere pagina's had geopend, zoals weergegeven in de afbeelding, kunt u er op dit tabblad snel een selecteren.

• Onderaan het paginagebied bevindt zich de 'Werkbalk Bewerkingsmodus' met drie tabbladen die een van de drie 'Weergavemodi' voor een pagina selecteren 
('Ontwerp', ‘Splits', en 'Bron'.)

• Onderaan het venster staat de 'Statusbalk'. Dit is een zeer krachtig hulpmiddel. Zodra een pagina is gevuld, wordt de structuur ervan weergegeven op de 
statusbalk door op een item in het paginagebied te klikken. Elke klasse of id die op een element wordt toegepast, wordt weergegeven en elke klasse of id met een 
inline-stijl wordt cursief aangegeven. Zweven onthult de stijlverklaring. Bovendien markeert het klikken op een elementmarkering het element in zowel de normale 
weergave als, bij het wijzigen van de weergave, in de bronweergave, waardoor de navigatie in de bronweergave wordt vereenvoudigd



Eerst een voorbereidingen in 
Windows Explorer:



Hoe ziet KompoZer eruit?

<html>

<head>

<meta content="text/html; 

charset=ISO-8859-1"

http-equiv="content-type">

<title></title>

</head>

<body>

<br>

</body>

</html>



Voeg div’s in.
Eerst de pagina in de ‘body’ dan de andere 
div’s in de div ‘pagina’:



De div’s benoemen:



In de div ‘banner’ een afbeelding 
invoegen:



De style ‘body’ en ‘pagina’ aanmaken:

Kies nu CSS knop

je krijgt dit venster.

Klik op het pijltje rechts

van de balk en kies body.

Vervolgens klik je op: 

Stijlregel aanmaken.



Je moet eerst twee opmaakregels 
maken:
Maak de kleur van de 

body.

Ik prefereer altijd de

lichtste grijstint: in ‘t

Kleurenkadertje,

de tweede van ‘t 

meest linkse rijtje.



Dit is het resultaat:



De volgende stappen:

Kies weer de CSS knop.

Op het venster wat dan 

komt, staat ook een CSS knop

helemaal links, kies die dan.

Kies daarna de derde bullit.

In de regel komt al een hekje

te staan. 

Daar type je achter: pagina.

Vervolgens klik je op ‘Stijlregel’ aanmaken.



De div ‘pagina’ opmaken:

Nu krijg je een nieuw venster.

Kies de tab knop.

Als breedte kies ik 920px.

Zet onder ‘Marges’  Rechts

en Links op ‘auto’.   



De achtergrond een kleurtje geven:

Kies de tab achtergrond.

Kies de meest lichtgele kleur. 

Klik op OK.



Tussenresultaat:

We hebben nu het eerste resultaat. Als we dan de HTML code bekijken 
door op ‘Bron’ te klikken, zien we diverse style codes tussen andere 
codes staan. Dat veranderen we door een stylesheet te maken die voor 
alle pagina’s gaat gelden. Dat doen we nadat we de eerste pagina 
opgeslagen hebben en er twee kopieën van hebben gemaakt.

De eerste pagina noemen we ‘home’, dat is gebruikelijk. Ik sla hem op 
als ‘index.html’ want de index is de pagina die je krijgt als je op internet 
een site kiest.

De tweede pagina noem ik ‘eiergerecht’ die sla ik zo ook op. De derde 
pagina noem ik ‘chocola’ en sla ik ook zo op.



De html code en resultaat daarvan:

Bron gegevens

<html>
<head>
<meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
http-equiv="content-type">
<title>voorpres</title>
<style type="text/css">
body {
background-color: #cccccc;
}
#pagina {
background-color: #ffffcc;
width: 920px;
margin-right: auto;
margin-left: auto;
}

</style>
</head>
<body>
<div id="pagina"><br>
<div id="banner"><br>
<img style="width: 900px; height: 155px;" alt="banner"
src="afbeeldingen/ontbijt.jpg"><br>
<br>
</div>
<div id="titel"><br>
</div>
<div id="menu"><br>
</div>
<div id="content"><br>
</div>
<div id="footer"><br>
</div>
<br>
<br>
<br>
</div>
</body>
</html>



De namen van de pagina’s aanpassen:

Zoals te zien op de 

Websitebeheerder zijn er nu drie 

html’s.

Zorg in de tab ‘bron’ dat de 

pagina’s de juiste namen krijgen.

Je moet tussen <titel> en </titel> 

die aanpassingen maken



Overschakelen naar externe stylesheet:

Het is tijd de stylesheet aan te 

maken zodat de code’s op een 

eigen pagina komen te staan. 

Je kunt de stylesheet elke naam 

geven maar de extensie moet 

css zijn. Ik kies compuser.css

Met de knop CSS krijg ik weer 

CSS Stijlbladen. Kies het tweede knopje. (zie het voorbeeld) 

Klik op ‘Stijlblad aanmaken en ernaar overschakelen’. Vul de naam in zoals ik 
al aangaf. Klik op OK.



De Stylesheet is aangemaakt:

Kijken we in ‘bron’ 
dan zien we dat de 
style aanwijzingen 
niet meer tussen 
<body> en </body> 
staan maar dat er 
nu in de head een 
verwijzing naar een 
stylesheet
gekomen is.     

<html>
<head>
<meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
http-equiv="content-type">
<title>home</title>
<link rel="stylesheet" href="copmusers.css" type="text/css">
</head>
<body>
<div><br>
<div><img style="width: 900px; height: 155px;" alt="banner"
src="file:///C:/Users/User/OneDrive/HCC/KompoZer/26%20maart%202
022/afbeeldingen/ontbijt.jpg"><br>
<br>
<br>



Nu verder:

Nu kunnen we zonder ons druk te maken over de ‘opmaak’ de andere 
div’s invullen:

De titels van de pagina’s maken, het surfmenu in orde maken met zijn 
linken zodat we van pagina naar pagina kunnen gaan.

Als dat allemaal klaar is gaan we de opmaak in de stylesheet verder 
invullen.



Organiseren vooraf helpt je:

De tekst maken we in de div content.

Ik heb tekst voorbereid en die staan als kladblokbestandjes in de map 
‘Tekst’.



Er zijn drie pagina’s:

Zo ziet het er uit als je de teksten ingevoegd hebt.
De volgende stap is: koppelingen maken. Je gaat die tekst blauw met een onderlijning zien. 
Je kunt nu al surfen over de drie pagina’s.
Daarna gaan we het verder opmaken in CSS, waardoor het rustiger en overzichtelijker wordt.



De koppelingen zijn aangebracht:

Je ziet de onderlijning

en de blauwe letters.

Hiernaast even alleen

de homepage,

De beide anderen zijn 

ook zo.



De titels van de pagina’s opmaken:

De titels zijn ingevoerd. We willen ze vet en blauw maken en een goed zichtbare grootte meegeven.

We willen ze in het centrum van de div ‘titel’ hebben, zowel horizontaal als vertikaal.

Kies de CSS-knop, daarna het 

meest linker knopje. 

Je krijgt dan het venster zoals hiernaast.

Kies bij Uitlijning midden; kies Letter-

grootte 2.4em via pijltje omhoog; 

kies lijnhoogte 2.6em ook via pijltje 

omhoog; kies kleur blauw uit de kleuren-

stalen #000099; kies bij Hoofdletters, 

Ieder Woord Met Een Hoofdletter.

Klik op OK



Menu opmaken:

Kies knop CSS. Daarna wederom de 

linkerknop.

In het venster kiezen we: Maak een 

nieuwe Style applied enz.

In de balk zien we een # staan. Daarachter 

typen we ‘menu’ en klikken op ‘Stijlregel 

Aanmaken’. Nu krijgen we het 

opmaakvenster dat we al kennen. 

Bij de tab ‘tekst’ kiezen we Midden.

Hierna kiezen we de tab ‘Blok’. Daar vullen 

we onder ‘Opvulling’ in; ‘Boven 10px, Rechts 15px, Onder 10 px en Links 15 px’. 

We zien dat het keuzemenu de  plek heeft die we bedacht hebben



Het menu duidelijker maken:

Als we het keuzemenu 

er rood uit laten zien komt het 

beter uit. Vooral met witte 

letters die niet onderstreept 

zijn.  

Gebruik alleen hoofdletters.

Net als hiernaast.



Dat doen we als volgt:

Knop CSS. Daarna de linkerknop. 

Nu kiezen we ‘Custom Stylesheet’. 

In de regel vullen we in: #menu a 

Klik op ‘Stijlregel aanmaken’

in het venster dat we dan krijgen. 

Kies in tabblad: ‘Achtergrond’

#CC0000. Op tabblad ‘Tekst’ en

in ‘Tekstversiering’ de vink in 

‘geen’ aan zetten. Vervolgens 

in het tabblad ‘Blok’ maken we 

de marges voor Rechts en Links 15 px en de ‘Opvulling’ Boven en Onder 5px en voor Rechts 
en Links 10 px.



Kleur knop veranderen als je er over 
komt met de muis:

Knop CSS. Linkerknop. 

Kies ‘Custom Stylesheet’. In de 

regel vullen we in: 

#menu a:hover. Klik op 

‘Stijlregel aanmaken’. Hover 

is het commando voor de 

muis over de knop. In het 

venster dat we dan krijgen 

kies je in tabblad ‘Achtergrond’ 

#ffcc99. Dat is een afstekende 

kleur ten opzichte van de donkerrode kleur van de knop



De opmaak voor de div ‘content’ maak 
ik in de bladzijde ‘eiergerecht’:

Dit doe ik omdat ik dan meer zie.

Zowel de afstand tot het 

plaatje als de tekst.

Eerst zet ik de tekst erin met 

knippen en plakken. Dan het 

Plaatje, dan pas de opmaak.

Het moet er uit komen te zien 

als het voorbeeld.



Hoe zien die opmaakregels eruit?

De opmaakregels in de CSS. Zie de twee plaatjes.
De div #content voor de tekst en de div #content img is ingevuld.



De div ‘footer’ heeft nog opmaak 
nodig:

Ik wil de tekst in de footer rechts uitgelijnd hebben in een licht blauwe kleur. 
Wederom in CSS en het is op alle bladzijdes hetzelfde.

Ook de footerbalk geef ik een kleurtje mee.



Het is klaar:

Zo ziet het eindresultaat eruit.

De banner goed herkenbaar.

De titel en footer in dezelfde

kleur. De tekst rondom het 

plaatje, onderdeel van de 

content, is goed uitgelijnd.

Het surfmenu is duidelijk.



Een hands-out van deze presentatie:

Een hands-out van deze presentatie is te downloaden op mijn website:
van-mosseveld.nl. Op de pagina ‘website’ vind je een link.

Dank voor jullie aandacht


