
Vervolg sneltoetsen.

In de vorige mail over sneltoetsen van dd: …………………………………….
de speciale toetsen zoals Home, End, ALT en CTRL, enz.
Er zijn er echter nog meer, en dit is meer voor de gevorderde.

9. Vervolg van 9 met de CTRL toets
De CTRL toets in combinatie met een andere functie:

CTRL+→: Ga één woord verder (naar rechts)
CTRL+←: Ga één woord terug (naar links)

De CTRL samen met de SHIFT toets en nog een toets
CTRL+SHIFT+→: Selecteer één woord verder (naar rechts)
CTRL+SHIFT+← : Selecteer één woord terug (naar links)

10. De combinatie CTRL en ALT
CTRL+ALT+2: ² bijvoorbeeld m²
CTRL+ALT+3: ³ bijvoorbeeld cm³
CTRL+ALT+5: € (Euro teken)
CTRL+ALT+6/7/8: ¼ ½ ¾
CTRL+ALT+s: ß, de ringel s of de Duitse SZ combinatie

De SHIFT toets in combinatie met besturingstoetsen
SHIFT+→: Selecteer de volgende letter (naar rechts)
SHIFT+←: Selecteer de vorige letter (naar links)
SHIFT+   : Selecteer vanaf hier één regel naar boven
SHIFT+   : Selecteer vanaf hier naar één regel naar beneden
SHIFT+HOME: Selecteer vanaf hier tot aan begin regel
SHIFT+END: Selecteer vanaf hier tot aan einde regel
SHIFT+Page Up en Page Down: Tja wat zou dat nou betekenen als al bekend is wat Page
Up en Page Down is?
Een hele speciale:
SHIFT+ENTER: Einde regel.
Vrijwel iedereen gaat er vanuit dat de enter toets of regel--omhaal toets einde regel is.
Dat is niet zo.
ENTER: Einde alinea en niet einde regel.
Er is een heel duidelijk verschil tussen einde regel en einde alinea, op de tekstvereerkerscur-
sus wordt daar heel expliciet aandacht aan geschonken. 

11. Backspace  of BS
Deze toets wordt gebruikt om fout getikte letters te wissen.
Op het internet, als er gebruik gemaakt wordt van Firefox, kan daarmee een pagina terugge-
bladerd worden, hoeft er niet te gemikt te worden op dat kleine pijltje links boven.
In de oude Edge werkt het ook, in de nieuwe op Chrome gebaseerde Edge alleen als de be-
treffende Chrome extensie (Go Back with Backspace) is geïnstalleerd.
In Opera wel als er een speciale optie wordt aangezet in: opera://settings/keyboardShortcuts.
In Opera  “Terug” opzoeken, aanwijzen, klikken op Type a shortcut en de Backspace toetsen
indrukken.
In Chrome: Toevoegen van een extensie: backspace to go Back.

12. Functie toetsen
Bovenaan aan het toetsenbord zitten 12 toetsen genummerd F1 tot F12 vaak ook nog voor-
zien van allerlei plaatjes als het een laptop betreft. De plaatjes werken in combinatie met de 
Fn toets. De kleur van de plaatjes of de F+cijfer stemmen overeen met de kleur van de Fn 
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toets, zo is zichtbaar wanneer de toets de Fn-functie heeft en wanneer de F+cijfer functie.

F1 is Help als die functie is ingesteld in het betreffende venster
F3 Doorgaan met zoeken
F4 in combinatie met ALT: Sluiten venster, makkelijk als het kruisje onverhoopt niet zicht-
baar is. Als er geen venster actief is betekent het PC afsluiten.
F5 Venster verversen, handig op internet pagina’s
F6 Adresbalk activeren
F10 Toon de menubalk
F11 verbergt de venster randen, nog een keer F11 en alles is weer terug.
F12 Laat de onderliggende HTML code zien, nog een keer F12 en het is weer normaal

13. De Windows toets. Dat is de toets tussen de CTRL en ALT toets.
Ook deze kan gebruikt worden in combinatie met andere toetsen.
Bijvoorbeeld:
1. Windows + A: opent het meldingen venster
2. Windows + D: Toon bureaublad
3. Windows + E: Start de verkenner
4. Windows + I: Instellingen
5. Windows + L: Activeert slaapstand
6. Windows + P: projecteren op een 2-de scherm of projector
7. Windows + S of Q: Activeert het zoeken op de PC en op het internet.
8. Windows + R: Opent het uitvoeren venster
9. Windows + U: beeldscherm instellingen
10. Windows + V: Toont klembord (indien geactiveerd)
11. Windows + X: rechtermuisknop startknop

Op de wbsite www.sneltoetsen.com staan de meeste combinaties uitgelegd.

Voor meer informatie over speciale sneltoetsen kijk bij:
Voor Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/157179?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
Voor Firefox:
https://support.mozilla.org/nl/kb/sneltoetsen-gebruikelijke-taken-firefox-snel-uitvoeren
Voor Edge:
https://www.wpxbox.com/microsoft-edge-keyboard-shortcuts-on-windows-10/ 
Voor Opera:
https://help.opera.com/en/latest/shortcuts/#advanced
In Opera:
opera://settings/keyboardShortcuts

Zijn er nog vragen, stuur dan een mail naar vraag@seniorwebdenhaag.nl
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