
 
 
 

 

Jouw eigen 
boek in Word

Tien stappen met tips & trucs voor de vormgeving



In dit boek geven we je allerlei tips om het binnenwerk van je boek 
zelf op te maken in Word. 

Besteed je dat bij nader inzien toch liever uit? Of heb je andere 
vragen? Zou je bijvoorbeeld graag advies willen krijgen over je 
teksten, een redacteur die alles nog eens kritisch voor je naloopt, 
een fotograaf die net die ene foto voor jouw boek kan maken die 
het verschil maakt tussen ‘leuk’ en ‘waanzinnig mooi’ of ... ? 

Aarzel vooral niet om contact met ons op te nemen! 

We brengen je graag in contact met de mensen die jij nodig hebt. 
Je kunt hiervoor bellen met Annemarie Kleve, tel: 053 – 482 62 62. 

Inhoud van ons tienstappenplan 

1. Een boek ‘van formaat’  5 

2. Hoe groot(s) wil je het hebben?  7 

3. Rommelen in de marge?  9 

4. Helemaal jouw (letter)type?  10 

5. Jij wilt Vast niet alles Variabel  12 

6. Niet alle tekst is één pot nat  14 

7. Is het geen plaatje?  16 

8. Kleur bekennen  18 

9. Ook al ben jij geen nummer...  18 

10. Voorgoed vastgelegd  23 



3 

Inleiding 

Het lijkt soms of je nergens zoveel open deuren tegenkomt als in 

Drukwerk-land. Achteraf is het allemaal zo klaar als een klontje: natuurlijk 

had dat paginanummer op een andere plek moeten staan en uiteraard is 

dat lettertype net iets te klein om nog lekker te lezen. En toch... je hebt het 

niet op tijd gezien. En daar liggen al die boeken nu en zijn net iets anders 

geworden dan je had gehoopt! Dat wil je toch liever niet mee maken?  Nou, 

dat hoeft ook niet. Niet, als het ons betreft! 

Ipskamp Printing wil zoveel mogelijk mensen in staat stellen om een eigen 

boek te laten maken bij een echte drukker. Daarom ontwikkelden we een 

nieuwe, een gebruikers-vriendelijke website www.ipskampprinting.nl voor 

mensen die niet (zoals wij) dagelijks aan drukwerk doen.  

Wij willen graag, ècht graag, dat jouw boek het mooiste wordt dat je als 

eerste boek had kunnen maken: of je dat nu uitbesteedt aan professionals 

of helemaal zelf verzorgt. Aan die laatste groep, de doe-het-zelvers, 

bieden we deze handleiding aan.  

Een handleiding over het binnenwerk van je boek 

Er valt over mooi drukwerk altijd meer te zeggen dan we hier gaan doen;  

wij raken daarover tenminste niet snel uitgepraat. In deze handleiding 

beperken we ons tot de belangrijkste tips en trucs voor het binnenwerk van 

je boek, waardoor jij de typische ‘beginnersfouten’ in jouw boek niet gaat 

maken.  

Ja, je leest het goed. We gaan in deze handleiding alleen met het 

binnenwerk van je boek aan de slag. Daar hebben we een goede reden voor: 

als je straks jouw boek bij ons aanlevert om het te laten drukken, hebben wij 

http://www.ipskampprinting.nl
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twee PDF-bestanden van je nodig. Eén PDF van het binnenwerk en een 

PDF van de cover, je boekomslag.  

Over de cover hebben we graag nog even apart contact met je! 

Ben je zover dat je aan het ontwerp voor de cover wilt beginnen? Neem dan even 

contact met ons op, zodat we je verder kunnen helpen. We hebben bijvoorbeeld 

tools voor het berekenen van de juiste rugdikte. 

mailto:akleve@ipskampdrukkers.nl


5 

1 . Een boek ‘van formaat’

Jouw vormgeving begint bij die ene, dringende vraag: hoe groot wil je je 

boek eigenlijk hebben? Een grootse ervaring (met een s) wordt het 

ongetwijfeld om alles eerst op te schrijven en daarna ook nog te laten 

drukken. Geen losbladige uitdraaitjes op papier, maar een echt boek met 

een echte kaft eromheen! Maar hóe groot precies... dat is weer een heel 

ander verhaal! Om het je niet al te moeilijk te maken, bieden wij je drie 

opties aan in onze Boekenwebshop: A4, A5 en B5. 

A4 en A5 ken je waarschijnlijk wel: Een A4 is het formaat dat meestal 

wordt gebruikt voor print- en briefpapier (210x297 mm). Vouw je een A4 

dubbel, dan heb je een A5 (148x210 mm).  

Bij deze twee maten, A4 en A5, kun je gemakkelijk op je eigen printer 

zien hoe groot je boek precies wordt. (Als je tenminste weet hoe je 

meerdere pagina’s op 1 bladzijde kunt afdrukken, om de pagina’s exact 

in het A5-formaat te kunnen zien. Dat verschilt per printer, vandaar dat 

we je hiervoor helaas geen tips kunnen geven.)  

B5: een beetje (on)aangepast 

Bij het derde formaat, B5, ligt dat wat lastiger. Sowieso moeten we eerst 

iets bekennen. Net als veel andere drukkerijen gebruiken we 170 x 240 mm 

als B5-formaat. Eigenlijk smokkelen we dan een beetje, want technisch 

gezien klopt dat niet helemaal. En om het verhaal nòg een beetje 

ingewikkelder te maken: Word maakt wéér iets heel anders van het B5-

formaat!  

Vergeet dat allemaal meteen maar weer. Want het gaat om het 

resultaat, toch? 170 x 240 mm wordt niet voor niets vaak gebruikt! 

Welkom dus bij ‘onze’ B5! 
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Deze handleiding hebben we opgemaakt in ‘ons’ B5-formaat. Net 
als jij straks misschien gaat doen, hebben we ons boek in Word 
vorm gegeven, volgens de aanwijzingen die in deze handleiding 
aan de orde komen. Nee, we gaan je niet alles laten uitleggen, 
maar we willen je wel graag vast een eindje op weg helpen.  

In deze handleiding houden we het dus bewust heel simpel: 
zodat je kunt zien hoe je met weinig ‘ingrediënten’ al een mooi 
boek kunt maken! Plaatjes horen daar, wat ons betreft, helemaal 
bij.  En hoe je een kadertje als dit maakt? Dat mag je zelf 
uitvogelen, als je er voldoende lol in hebt gekregen om lekker te 
gaan experimenteren. 

Succes! 

Ben je benieuwd hoe een opmaak in 170x 240 mm eruitziet en kun je 

niet wachten tot je een drukproef van ons krijgt? Dan moet je even met 

een schaar aan de slag, als je zelf gaat printen: zodat je de bladzijden op 

maat kunt knippen, van A4 naar B5.  

Wij hebben dit boekje bewust in het formaat 170x 240 mm gemaakt, 

zodat je vast een goede indruk kunt krijgen wat je met ‘onze B5’ kunt 

doen. 

Wanneer gebruik je welk formaat? 

A5 en B5 zijn mooie formaten voor boeken met voornamelijk tekst.  

Voor een boek waarin je veel plaatjes verwerkt, meerdere kolommen 

en/of teksten in kaders, is zowel B5 als A4 heel geschikt. 
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2. Hoe groot(s) wil je het hebben?

Denk jij al erover na hoe je document eruit moet zien, zodra je een nieuw 

bestand in Word hebt geopend? Of kijk je achteraf wel een keertje hoe het 

qua opmaak moet gaan worden? Vermoedelijk hoor jij bij de grote groep 

mensen die de vormgeving voor het laatst bewaart. Wij doen dat nu niet; 

wij beginnen met jou bij het einde. Precies zoals we in het vorige hoofd-stuk 

al aangaven. Je hebt het formaat bepaald en nu ga je zorgen dat datzelfde 

formaat er werkelijk komt! 

Hou je het graag zo simpel 

mogelijk? Ga dan naar Pagina-

indeling, Klik op Formaat en kies 

het formaat voor A4 (voor een 

groot boek) of A5 (voor een klein 

boek). Onder Afdrukstand kun je 

nog even controleren of je 

inderdaad ‘Staand’ hebt 

aangeklikt. 

Méér hoef je niet meer te doen. 

Liever niet zelfs! 

Wij zetten straks alle bladzijden die links moeten staan aan de linkerkant 

en alle bladzijden die rechts moeten staan aan de rechterkant. Ook zorgen 

wij ervoor dat alles in de juiste volgorde komt te staan. 
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Liever een boekje in B5? 

Voor een boekje in B5-formaat moet je net een beetje meer moeite doen. 

Opnieuw ga je naar Pagina-indeling en klikt daar op Formaat, maar nu 

klik je onderaan op Meer papierformaten.... Daardoor wordt een nieuw 

dialoogvenster geopend. In dat dialoogvenster pas je de breedte en de 

hoogte aan. Achter breedte vul je in: 17 cm. Achter hoogte: 24 cm.  

Controleer ook nu eventjes onder Afdrukstand of je inderdaad Staand hebt 

aangeklikt, zodat je boek straks een echt ‘roman’-formaat heeft! 

Maarre... verder niet meer rommelen aan de volgorde, hè? Dat is echt niet 

nodig! Blijf vooral een beetje lui, doe niet meer dan wij van je vragen en het 

komt allemaal goed.  
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3. Rommelen in de marge?

Je zou de enige niet zijn, die graag véél letters op één velletje zet. Hoppa, 

weer wat papier bespaard. Niet voor niets worden Nederlanders vaak een 

beetje ‘zuinig’ genoemd. Soms is dat een goede eigenschap en vanuit 

milieu-oogpunt valt er natuurlijk best iets voor te zeggen. Toch willen we je 

graag verleiden om de marges niet te krap te nemen! 

Voor veel mensen leest het prettiger als er 

genoeg wit op de pagina aanwezig is. Hoe 

dol de meeste lezers ook op letters zijn! 

Ruime marges nemen is één van de 

manieren waarop je dat effect van ‘genoeg 

wit’ kunt bereiken. 

Voor marges kun je daarom heel goed de 

standaardinstelling Normaal gebruiken. Je 

vindt deze instelling onder Pagina-

indeling. 

Als je hiervoor kiest, kan er eigenlijk 

maar weinig misgaan. In deze instelling 

heb je rondom je tekst (boven, onder, 

links en rechts) 2,5 cm wit. Overal dus 

hetzelfde. 

Het grote voordeel van overal evenveel wit is dit: je hoeft er geen rekening 

mee te houden of je pagina straks links of rechts in je boek zit. De marges 

kloppen altijd.  

Hou je van een beetje exclusief? Dan is de optie Gespiegeld de moeite van 

het proberen waard. Daarmee is er altijd net iets meer ruimte aan de 

binnenkant van je boek (3,18 cm in plaats van 2,54 cm), bij de rug. En je 

hebt rondom nog steeds fraaie ruime marges.  



10 

4. Helemaal jouw (letter)type?

Hoe plezierig het gaat worden om jouw boek te lezen, kun je beïnvloeden door 

het lettertype dat je kiest. Eigenlijk is er maar één regel die je moet 

onthouden: pas op met ‘fantasieletters’! Wil je toch graag bijzondere letters 

gebruiken in jouw boek, beperk je dan tot korte koppen en tussenkoppen. Of 

heel korte stukjes tekst. 

Juist als je het belangrijk vindt dat mensen jouw verhaal lezen, is het prettig 

als jouw lezers daarvoor niet teveel moeite hoeven te doen. Lange stukken 

tekst in een fantasieletter lezen vaak een beetje vermoeiend. De kans dat 

jouw lezer halverwege al afhaakt, is dan stukken groter. Ook moeten mensen 

zich veel meer inspannen om later een bepaald gedeelte uit je verhaal snel 

(terug) te kunnen vinden 

4. Helemaal jouw (letter)type?

Hoe plezierig het gaat worden om jouw boek te lezen, kun je beïnvloeden 

door het lettertype dat je kiest. Eigenlijk is er maar één regel die je moet 

onthouden: pas op met ‘fantasieletters’! Wil je toch graag bijzondere 

letters gebruiken in jouw boek, beperk je dan tot korte koppen en 

tussenkoppen. Of heel korte stukjes tekst. 

Juist als je het belangrijk vindt dat mensen jouw verhaal lezen, is het 

prettig als jouw lezers daarvoor niet teveel moeite hoeven te doen. Lange 

stukken tekst in een fantasieletter lezen vaak een beetje vermoeiend. De 

kans dat jouw lezer halverwege al afhaakt, is dan stukken groter. Ook 

moeten mensen zich veel meer inspannen om later een bepaald gedeelte 

uit je verhaal snel (terug) te kunnen vinden. Kijk maar naar het voorbeeld 

hieronder, waarin we deze zelfde tekst in het kunstzinnige lettertype 

Bradley Hand ITC hebben gezet. Dat leest niet echt lekker, toch? 
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ABC 
 een schreefletter

ABC 
een schreefloze letter

Kies dus gerust de meest gangbare lettertypes in Word voor jouw tekst: 

Calibri  Cambria Times  Verdana 

Die lettertypes worden niet voor niets vaak gebruikt! 

Schreef of schreefloos? 

Voor e-boeken die op een scherm worden gelezen, geven de meeste lezers 

de voorkeur aan een schreefloze letter als Calibri of Verdana. Bij boeken die 

worden gedrukt, worden schreefletters als Times en Cambria juist vaak als 

prettig ervaren. (Bij schreefletters zitten kleine dwarsstreepjes aan de 

uiteinden.)  

Vooral voor mensen die (licht) dyslectisch zijn, maakt een schreefletter 

een wereld van verschil bij het lezen. In positieve zin. 

Maar: wat je kiest, blijft uiteraard een kwestie van persoonlijke smaak! 

De grootte van de letter 

Een vuistregel voor kleinere boeken (A5 of B5) is dat een lettergrootte van 

10 of 11 groot genoeg is. Maak je een boek in A4-formaat en staat alle 

tekst in 1 kolom, dan kun je beter grootte 12 gebruiken. 
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5. Jij wilt Vast niet alles Variabel

Bij boeken val je nooit meteen ‘midden in het verhaal’... tenzij je de 

eerste pagina’s zelf overslaat natuurlijk! Een beetje boek neemt geen 

loopje met je, maar gunt jou wel een aanloopje: de lezer wordt 

‘opgewarmd’ en voorbereid op wat gaat volgen. En met wat geluk 

krijgt de lezer zelfs nog een ‘cooling down’ als toetje. 

Je kunt de extra bladzijden die je rond een verhaal in een boek aantreft in 

twee categorieën onderverdelen. Er zijn een aantal pagina’s in een boek 

die haast nooit ontbreken en er zijn pagina’s die je zou kunnen zien als de 

‘kers op de taart’. De ene soort noemen we hier vast en de andere – je raadt 

het al – variabel. 

De ‘vaste’ bladzijden 

Deze pagina’s zitten eigenlijk in ieder boek – kijk maar eens in je 

eigen boekenkast! – en meestal in deze volgorde: 

a. als eerste bladzijde (aan de rechterkant) een titelpagina, waarop 

alleen maar de titel van het boek staat

b. als derde bladzijde (ook weer aan de rechterkant) een titelpagina 

waarop de titel van het boek staat en de naam van de auteur

c. als vierde bladzijde, aan de linkerkant dus, een soort colofon (de 

copyrightpagina)

Op de copyrightpagina staan allerlei praktische gegevens: wie heeft 

er bijvoorbeeld geholpen om dit boek te maken? Zoiets dus: 

foto omslag:  

tekst:  

overige foto’s: 

copyright ©: 

Jantje Pietersen 

Piet Jansen 

privébezit van de auteur 

Jantje Pietersen, 2014 
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De ‘variabele’ pagina’s 

De meeste boeken hebben daarnaast een inhoudsopgave, zodat de 

lezer snel kan zien waar welk hoofdstuk begint. En dan zijn er nog 

allerlei extra tekstjes die je wel of niet in je boek kunt opnemen: 

Voorin het boek 
a. Een inleiding en/of voorwoord

Het verschil tussen een inleiding en voorwoord? Tja, daar is lang  

niet iedereen het over eens. Maar je zou kunnen zeggen: in een  voorwoord 

vertel je waarom je een boek hebt geschreven (een leuke anekdote 

bijvoorbeeld die de aanleiding was) en in een inleiding leg je uit wat je hebt 

geschreven. Een inleiding is dus vaak een soort korte samenvatting van 

wat de lezer gaat aantreffen en hoe hij of zij het boek kan gebruiken. 

Zonder alles meteen te verklappen, uiteraard! 

Achterin het boek 

a. Een nawoord

b. Een bedankje

c. Een samenvatting

d. Een literatuurlijst

e. Een register
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6. Niet alle tekst is één pot nat

Wil je voorkomen dat je verhaal één lange lap tekst wordt, waarbij de ene 

letter over de andere lijkt te struikelen? Een handige manier om je tekst 

overzichtelijk in te delen, laten we je hier graag zien. 

Routing heet dat. Je zet allemaal ‘wegwijzertjes’ neer, waarmee je 

samen met jouw lezer door je tekst heen wandelt: “Let op, hier begint 

een nieuw hoofdstuk.” “Kijk, nu komt er iets leuks (lees het tussenkopje 

maar!)”  

Hieronder zetten we de ingrediënten even voor je op een rijtje: 

Jouw verhaal begint met een titel 
in de ondertitel wordt uitgelegd waarover het verhaal gaat 

Daarna volgt een korte intro, waarin je aan jouw lezer vertelt waarom het 

zo belangrijk is om dit hoofdstuk te lezen. Misschien is je lezer het wel 

helemaal niet met je eens en gaat daarna snel door naar een ander 

hoofdstuk. Maar in ieder geval heb je hem of haar gewaarschuwd: dit mis je 

allemaal, als je nu niet verder leest. 

En dan begint je verhaal pas goed. Hier ging het nu allemaal om. Wie had 

ooit kunnen denken dat jij een boek zou gaan schrijven? Nou, jij zeker 

niet. Hoewel... droomde je er stiekem niet altijd al van? Maar wist je nog 

niet zo goed waarover je zou schrijven? 

Of had je vooral een broertje dood aan schrijven, omdat je van de juf altijd 

moest opletten dat je geen domme spelfouten maakte? En was je dan al 

niet meer bezig met verzinnen en lekker je uitleven in de ene mooie 

fantasie na de andere? Maar zat je alleen nog maar te denken: moet er nu 

wel of niet een ‘t’ achter het werkwoord in deze zin? 
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De opmaakgegevens van onze tekst 

- Voor de titel gebruikten we Cambria, grootte 20 
- Voor de ondertitel gebruikten we Calibri, grootte 12 
- Voor het intro gebruikten we Calibri, grootte 11, cursief 
- Voor de ‘gewone tekst’ gebruikten we Cambria, grootte 12 - 
Voor de tussenkopjes gebruikten we Calibri, grootte 11, vet 

Bewust hebben we tussen alle alinea’s steeds 1 witregel geplaatst.  
Na de titel volgden 2 witregels en vóór het tussenkopje staan ook  
2 witregels. Als je daar maar 1 witregel zou plaatsen, staat het toch 
weer allemaal erg op elkaar gepropt. Probeer het maar eens! 

Of doe het allemaal omgekeerd: Cambria i.p.v. Calibri en vice versa! 

Tijd voor een tussenkopje, dit dus 

Als je steeds, na minimaal 100 en maximaal 250 woorden, een tussenkopje 

zou kunnen plaatsen, wordt je verhaal nog leuker om te lezen. Helemaal 

als je dat tussenkopje uit een paar woorden laat bestaan, waardoor 

mensen nieuwsgierig worden wat je daarna zal gaan vertellen. 

Weten zij veel dat je nu alleen maar een heel saaie tekst zit te typen over 

titels, ondertitels, intro’s en tussenkopjes. Laat staan dat jouw lezers 

erop letten dat je tussen iedere alinea een witregeltje hebt geplaatst, 

omdat er dan zo lekker veel wit op de pagina komt. Maar nu je het zegt: 

ja, dat leest inderdaad heel fijn! 

Dit zijn maar een paar simpele basisregels, hoe je je tekst kunt 

indelen.  In onderstaand kadertje geven we je de technische details, 

zodat ook jij hiervan gebruik kunt maken als deze aanpak en opmaak 

je bevalt. 
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7. Is het geen plaatje?

Illustraties maken een verhaal levendiger. Ook jij kunt hééél levendig 

worden van plaatjes: als het maar niet lukt om ze in Word op de goede 

plaats te zetten – en je lijkt een beetje op ons! – dan zit je binnen de 

kortste keren ongeduldig op je stoel te wippen. Gelukkig kun je dat 

probleem simpel voorkomen.

We gaan er voor het gemak vanuit dat jij 

bent als de meeste mensen, omdat je anders 

niet eens aan dit avontuur van boeken 

maken had durven beginnen: je hebt weleens 

een plaatje in een Word-document 

geplaatst.  

In de werkbalk heb je op Invoegen geklikt en 

daarna op Afbeeldingen. Je wist waar je het 

plaatje op je computer moest vinden. Je wist 

zelfs nog wel dat je dan – als dat plaatje 

vervolgens véél te groot in je document 

verschijnt – even met je muis in een hoekje 

moet gaan staan en dat hoekje naar binnen 

moet trekken. Ja, dat lukt allemaal nog wel. 
Wat je misschien niet zo goed snapt, is hoe mensen het vervolgens 

voor elkaar krijgen om: 

 je plaatje dan precies op de plek te zetten, waar je het graag wilt 

hebben staan, bijvoorbeeld náást de tekst i.p.v. eronder of erboven

 een mooi lijntje eromheen te zetten (of hoe dik dat lijntje moet zijn)

Is dat inderdaad zo moeilijk of lijkt dat vooral zo 

moeilijk? Je raadt het al: dat valt best mee.  
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Hoe zet je een plaatje op de juiste plek? 

Klik op het plaatje dat je net 

in je Word-document hebt 

geplaatst en klik daarna op 

je rechtermuisknop.  

In het dialoogvenster dat nu 

verschijnt, klik je op Tekst-

terugloop en daarna op 

Contour. 

Nu kun je schuiven met je 

plaatje, wat je maar wilt,  

zonder dat de tekst óók 

gaat mee schuiven.  

Het enige wat je misschien nog moet regelen, is dat je afbeelding de 

goede grootte heeft voor de plek waar jij die graag wilt neerzetten. 

Hoe zet je er een mooi lijntje omheen? 

In hetzelfde dialoogvenster vind je ook de 

optie om een lijntje te plaatsen. Kies 

(helemaal onderaan) Afbeelding opmaken. 

In het dialoogvenster dat daarna 

verschijnt, kies je voor Lijnstijl. 

Daar vul je bovenaan bij Breedte 

0,25 mm in. 
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 Deze 1e tekst is in donkerrood geschreven:

een beetje saai, maar goed leesbaar).

 Deze 2e tekst is lichter van kleur en nog steeds goed

leesbaar.

 Deze 3e tekst leest eigenlijk niet meer prettig, zeker als het

buiten al donker is.

 En deze 4e tekst is echt bijna onleesbaar. Toch?

8. Kleur bekennen

Een boek krijgt al gauw een vrolijke uitstraling door 

plaatjes. Maar er is nog een manier om je boek te 

‘pimpen’: letters en/of kadertjes in kleur. Het kan een 

wereld van verschil maken, als je je verhaal (bijna 

letterlijk) in geuren en kleuren vertelt.  

Is dat duur? Nee, al denken veel mensen dat wel. Bij de Boekenwebshop 

van Ipskamp Printing betaal je per bladzijde in kleur; alle pagina’s die geen

kleurtje van jou kregen, kosten dus ook niets extra. Is het moeilijk? Nee, 

ook niet. Er zijn maar twee simpele regels, die je vooral niet moet vergeten. 

Regel 1. Kijk uit met lichte kleurtjes voor tekst 

Zullen we meteen maar even laten zien wat we bedoelen? Daar gaat-ie: 

De les? Pasteltintjes of vrolijk geel voor je lettertjes? NIET doen, zeker niet 

als het kleine lettertjes zijn :-)! Je wilt de ogen van jouw lezers toch niet 

onnodig gaan vermoeien? Twijfel je? Zet dan een lange lap tekst in de 

gewenste kleur en print het op een velletje papier dat je pas gaat lezen, 

wanneer je weinig licht hebt. Vinden jouw ogen je daarna nog steeds lief? 

Oké, dan weet je voldoende om een beslissing te kunnen nemen! 
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Hoe pas je de kleur van je letters aan? Dat is gelukkig simpel en heb je 

waarschijnlijk al eens gedaan: klik op het A-tje voor tekst in de werkbalk 

en selecteer een kleur. Wil je liever iets anders? Klik dan op Meer kleuren. 

Je krijgt nu twee mogelijkheden gepresenteerd, afhankelijk van het 

tabblad dat je aanklikt: Standaard of Aangepast. Op het tabblad 

Standaard kun je een zeshoekje naar keuze aanklikken. Je ziet dan dat het 

zwart (Huidig) verandert naar een andere kleur (Nieuw). Via het tabblad 

Aangepast kun je op meerdere manieren de kleur wijzigen. Vergeet niet 

voor alle zekerheid de RBG-kleurcode ergens duidelijk te noteren. Je zou de 

eerste niet zijn, die een favoriete kleur bij een volgende bewerking van je 

bestand niet meer kan terugvinden! 

\ 

Tot slot: het is wat verwarrend, maar ieder beeldscherm en iedere printer 

geeft min of meer een eigen draai aan jouw kleuren (en maakt daar dus 

iets anders van). Wil je vooraf al zeker weten hoe de kleuren in jouw boek 

als drukwerk zullen uitpakken? Vraag dan een drukproef op papier bij ons 

aan.  

Regel 2. Kijk uit met donkere kleuren onder tekst 

Tekst op een donkere achtergrond wordt gauw onleesbaar. 

Tekst op een donkere achtergrond wordt gauw onleesbaar. 

Tekst op een donkere achtergrond wordt gauw onleesbaar. 

Mee eens? 
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9. Ook al ben jij geen nummer...

Waarschijnlijk heb je wel vaker paginanummers in documenten geplaatst. 

Hoe word je anders wijs uit de grote stapels papier die soms uit je printer 

komen rollen? Stiekem vind je het eigenlijk te suf voor woorden dat we daar 

dus nog apart aandacht aan besteden. Maarre... Wat wij ons afvragen: heb 

jij ook weleens de pagina’s van een boek genummerd? Nee? Nou, dat is dus 

andere koek. Let maar op.

Een fout die veel mensen maken – en jij dus nu alvast niet meer! – is dat 

ze de bladzijden van een boek precies zo nummeren, zoals ze het ook met 

een document zouden doen. Gewoon: rechts onderaan. Of: rechts 

bovenaan. Dat zijn toch een beetje de standaardplekken, waar je een 

paginanummer verwacht. Voor een handleiding als dit zou dat ook prima 

zijn. Maar jij ging een gedrukt boek maken. En heb jij ooit een boek gezien, 

waarin de paginanummers allemaal rechts stonden? Eh... 

Lekker simpel 

Hoe voorkom je dat soort blunders? De meest eenvoudige manier om je 

pagina’s te nummeren vind je onder Invoegen, waarna je vervolgens op 

Paginanummer drukt: je zet alle pagina’s gewoon in het midden. Zo kun 

je het nooit fout doen!  
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Vanaf welke bladzijde ga je nummeren? 

Maar nu begint het pas... 

Zodra je je aan paginanummering gaat wagen, kom je terecht in het 

menu van de voettekst. Daarmee kun je nog allerlei spannende andere 

dingen doen: bijvoorbeeld plaatjes toevoegen of de titel van je hoofdstuk. 

Let dan wel goed op dat je die teksten in een iets kleiner lettertype tikt 

en dat ze niet te dicht op je ‘gewone’ tekst staan. 

Hier willen we je eigenlijk maar één klein dingetje uitleggen: als je een 

Echt Boek maakt, ga je nóóit vanaf de eerste pagina nummeren. Tenzij je 

liever eigenwijs bent. Geen idee wie dat ooit heeft bedacht, maar we 

houden ons allemaal netjes eraan. Al eeuwenlang. 

Dat betekent dat je pas vanaf een bepaalde bladzijde mag gaan 

nummeren, als je het graag goed doet – al is dat uiteraard niet verplicht. Je 

nummert de pagina’s niet op de titelpagina’s, niet op de copyrightpagina 

en niet op de pagina met de inhoudsopgave. (Al zet je op die pagina 

uiteraard wel alle belangrijke paginanummers achter de hoofdstukken 

neer). 
Waar dan wel? De eerste bladzijde van jouw boek – of dat nu meteen 

het eerste hoofdstuk van je verhaal is of een inleiding of voorwoord – 

begint altijd op een rechterpagina, met een oneven nummer. Dat is de 

eerste bladzijde die een paginanummer krijgt. 

Eén boek, twee secties 

Helaas is er geen simpele, snelle oplossing om pas vanaf een bepaalde 

pagina in Word te gaan nummeren. En gaan we nu even heel 

ingewikkeld doen, terwijl we daar eigenlijk helemaal niet van houden. 

Houd je vast! 
Eerst moet je jouw boek in verschillende secties gaan opdelen: het 

zogenaamde ‘voorwerk’ (sectie 1) en de rest van je boek (sectie 2). Meestal 

eindigt je voorwerk na de inhoudsopgave en begint dan de rest van je boek. 
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Om je tekst in twee aparte secties te kunnen verdelen – een sectie 

zonder paginanummering en een sectie met paginanummering – moet je 

naar de eerste pagina van ‘de rest van je boek’ gaan. Daar plaats je je 

cursor, vóór de eerste letter van die bladzijde.  

Op die plek roep je nu via Pagina-indeling het menu van de 

zogenaamde Eindemarkeringen op. Daarin selecteer je onder Pagina-

einden de optie Sectie-einden en uit dat rijtje klik je Doorlopend aan.  

Nu ga je naar Invoegen, Paginanummer en selecteert daar Onder aan 

pagina. Er verschijnt nu een voettekst met paginanummering. 
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Paginanummers aanpassen 

En is het nu in orde? Was het maar waar! Je moet nog even een best 

ingewikkelde goocheltruc gaan uithalen om te voorkomen dat allebei de 

secties (voorwerk en de rest van je boek) een paginanummering krijgen. 

Dat is namelijk wel wat je nu ziet: twee secties, allebei met een voettekst 

en allebei beginnen ze in die voettekst met pagina 1.  

En jij wilt juist geen paginanummering in ‘sectie 1’ (je voorwerk)! 

Daarom ga je op de paginanummering in de tweede 

sectie staan. (Logisch, toch?) Je selecteert dat 

paginanummer met je muis. In je werkbalk licht nu 

automatisch, onder het menu Ontwerpen, de optie 

Aan vorige koppelen op. Daar klik je op. 

Als je het goed gedaan hebt, verdwijnt er (onderaan je pagina) opeens 

een tabblad bij de voettekst, namelijk het tabblad waarop stond: Zelfde 

als vorige. 

Nu kun je naar de voettekst van de eerste sectie gaan en daar het 

ongewenste paginanummer alsnog verwijderen. En blijft intussen 

het paginanummer wel netjes staan in de rest van je boek (sectie 2). 

Maar ja, dat is nog steeds niet het goede paginanummer. Omdat je het 

document in tweeën hebt opgesplitst, is Word braaf begonnen met 

opnieuw nummeren, vanaf bladzijde 1. Dat moet je nog even veranderen. 
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Daarvoor ga je opnieuw naar Invoegen, 

Paginanummer en selecteert vervolgens 

Opmaak Paginanummers, waar je bij 

Paginanummering achter Beginnen bij 

het juiste getal gaat invullen. 

 Zeg nu zelf: dat had Word best 

iets simpeler kunnen maken, 

toch?  
Petje af als je hierdoor niet hebt 

laten ontmoedigen en het toch 

netjes hebt aangepast! Je zult jezelf 

straks heel dankbaar zijn! 

Aantal pagina’s deelbaar door 4 

Om je boek te kunnen laten drukken moet het totale aantal 

pagina’s deelbaar zijn door 4. Je boek wordt namelijk op grote 

vellen papier afgedrukt die op maat worden gesneden, in een 

veelvoud van 4. 

Heb je te veel of te weinig bladzijden? Dan moet je een beslissing nemen: 

kun je nog iets schrappen of toevoegen? Toch die ene bladzijde met die 

grote foto opnemen of dat bedankwoordje plaatsen? Of laat je de inhoud 

liever zoals het is? In dat geval kun je ervoor kiezen om aan het einde van 

je boek een of meerdere lege bladzijdes op te nemen.  

Het maakt ons uiteraard niet uit... maar aan de regel ‘deelbaar door 4’ valt 

niet te ontkomen. Zorg dus even dat je dit goed controleert, voordat je 

met de volgende stap verder gaat!  



25 

1 0. Voorgoed vastgelegd

Je hebt je boek geschreven en vormgegeven, nog een paar keer goed 

bekeken... en liefst heb je het boek ook nog aan een paar anderen laten 

zien, want twee (of drie) zien altijd méér fouten en verbeterpuntjes dan jij 

in je eentje kunt ontdekken. En het totale aantal bladzijden is deelbaar 

door 4 (zie vorige hoofdstuk). 

Kortom: het wordt tijd om je 

document drukklaar te maken. In de 

inleiding vertelden we al dat wij twee 

bestanden van je nodig hebben: een 

PDF van het binnenwerk en een PDF 

van de omslag. In dit hoofdstuk leggen 

we je uit hoe je de PDF van het 

binnenwerk gaat maken. 

Ga naar Bestand, selecteer Opslaan als en kies: PDF of XPS. 

In het volgende dialoogvenster tik je de naam van je bestand in, klik je 

Standaard en vink je Bestand openen na publiceren aan. Daarna druk je op 

het knopje Publiceren en dan... 

Dan is het nu tijd om even flink te gaan genieten van het mooie boek dat 

je hebt gemaakt – voordat je aan het ontwerp van de cover gaat beginnen. 



Van harte 
gefeliciteerd

met het 
binnenwerk van je 

boek! 

Sta je al te popelen om het karwei af te maken? Neem contact met ons 

op via info@ipskampprinting.nl  of bel naar 053 – 482 62 62. Samen gaan 

we ervoor zorgen dat er ook een mooie cover om jouw boek komt!  

“Jouw eigen boek in Word” is een uitgave van drukkerij Ipskamp 
Printing, ontstaan in nauwe samenwerking met Daniëla Postma van 
Levenstekst. 

Daniëla Postma verzorgt als boekbegeleidster het schrijven, redigeren en 
vormgeven van levensverhalen. (Al gebruikt zijzelf daarvoor normaal 
gesproken altijd InDesign en Adobe Photoshop). Daarnaast treedt zij op, 
namens auteurs, als contactpersoon tegenover drukkerijen en/of 
uitgeverijen.  
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