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3.4 Tekstterugloop  
 
Als u een foto in een tekst plaatst, kunt u de tekst op verschillende manieren om de 
foto laten lopen. Dit wordt tekstterugloop genoemd. Probeert u het maar eens:  
 

 Klik, indien nodig, op 
de foto 

 
 Klik op tabblad 

 

 Klik op  

 
U ziet nu verschillende posities waar de figuur in de tekst geplaatst kan worden. 
Daarbij loopt de tekst om de foto heen.  
 

 Klik op  
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 Sleep het schuifblok 
omhoog 

 
U ziet dat de tekst nu rechts 
van de foto staat: 
 
  

 
U kunt de foto ook met de muis verplaatsen: 
 

 Plaats de aanwijzer 

 op de foto 
 

 Druk de muisknop in 
 

 Sleep de foto naar 
rechts 

 
 Laat de muisknop los 

 
De tekst staat nu zowel links 
als rechts van de foto: 
 
Voor de leesbaarheid is dit 
niet prettig, want de 
tekstregels lopen links en 
rechts van de foto door. 
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Word kent nog een groot aantal instellingen voor het plaatsen van een foto. Kijkt u 
maar eens naar de andere mogelijkheden voor tekstterugloop: 
 

 Klik op 

 
 
U ziet dat de indeling 

 gebruikt 
wordt: 
 

 Klik op 

 

 
In het venster Geavanceerde opmaak ziet u extra instellingen voor het plaatsen van 
de tekst:  
 
De tekst wordt nu aan beide 
zijden van de foto geplaatst. 
Dat kan ook alleen links. 
 

 Klik op 

 
 

 Klik een rondje  bij 
 

 
 Klik op  

 

 



Hoofdstuk 3 Een document met foto’s 79 

©2012 Visual Steps™ - www.visualsteps.nl - Dit is een deel van een hoofdstuk uit de Visual Steps-titel 
Office voor Mac voor senioren - ISBN 978 90 5905 188 1 

De tekst staat nu alleen links 
van de foto: 
 
  

 
 
3.5 Een foto bijsnijden  
 
U kunt ook een stuk van een foto afsnijden, bijvoorbeeld wanneer u een deel van de 
foto niet wilt gebruiken. Bij de oefenfoto zou u bijvoorbeeld een stuk van de linkerkant 
kunnen afsnijden zodat de paal niet meer in het midden van de foto staat. Eerst kiest 
u het gereedschap voor het bijsnijden: 
 

 Klik op  
 
 

 
De formaatgrepen hebben nu 
een andere vorm: 
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U gaat de linkerkant van de foto afsnijden: 
 

 Plaats de aanwijzer 
links op de 
formaatgreep 

 
Let op: de aanwijzer moet de 

vorm  hebben. 
 

 Druk op de 
linkermuisknop en 
sleep de formaatgreep 
naar rechts 

 
 Laat de muisknop los 

 
De originele foto is ook nog 
zichtbaar. Om echt bij te 
snijden, kunt u de knop 

 uitzetten: 
 

 Klik op  

 
De foto is bijgesneden: 
 
 

 


