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In Word kunt u op een eenvoudige manier een adres afdruk-
ken op heel veel formaten enveloppen en etiketten. Ook kunt
u op visitekaartjes en naambadges een naam afdrukken.
Hiervoor kunt u speciaal papier aanschaffen.
U ontvangt vast weleens een brief van de lotto of een bedrijf
met uw eigen naam en adres erop. Dat ziet er heel persoonlijk
uit, maar uw buren, vrienden en familie ontvangen dezelfde
brief met hún gegevens. Zo’n brief heet een standaardbrief.
Een standaardbrief wordt gekoppeld aan bijvoorbeeld een
adresboek. Dit koppelen wordt samenvoegen of mailmerge
genoemd. Aan het eind van deze les kunt u:

• een adres afdrukken op etiketten en op enveloppen
• een logo op een envelop plaatsen
• visitekaartjes maken
• etiketten samenvoegen met een adresboek
• wijzigingen aanbrengen in een adresboek
• een brief samenvoegen met een adresboek
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1 Een adres op een envelop afdrukken

U plaatst in deze opdracht naam en adres van geadresseerde
en afzender op een envelop. Er zijn veel soorten enveloppen
te koop, daarom moet u aangeven welk formaat envelop u
gebruikt. Voor een document op A5-formaat (een dubbelge-
vouwen A4) gebruikt u E5 en voor A6-formaat (een in vieren
gevouwen A4) E6. U gebruikt in deze opdracht een brede
envelop voor een in drieën gevouwen brief.

Opdracht

1 Klik op Extra en daarna op Enveloppen en etiketten... Het venster
Enveloppen en etiketten verschijnt.

2 Klik op het tabblad Enveloppen.
3 Typ naam en adres in het vak onder Geadresseerde:
4 Typ naam en adres in het vak onder Afzender:
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5 Klik op Opties. Het venster Envelop-opties verschijnt.
6 Klik op het tabblad Envelop-opties.

7 Klik op het pijltje omlaag onder Envelopformaat: en klik op E65. 
Bekijk het formaat onder Voorbeeld.

8 Klik op OK.
9 Plaats de envelop in de printer zoals onder Invoer staat aangegeven.
10 Klik op Afdrukken. Word vraagt of u de afzender wilt opslaan.
11 Klik op Ja. De envelop wordt geprint.

Tip

• Als de aangegeven invoermethode niet werkt voor uw printer, 
selecteer de juiste manier dan als volgt: klik in het venster 
Enveloppen en etiketten op Opties en daarna op het tabblad 
Afdrukken. U ziet nu verschillende invoermethoden. 

• Nog een manier om een adres op een envelop af te drukken: typ in 
een nieuw document in drie regels onder elkaar een adres, klik daar-
na op Extra, Enveloppen en etiketten en op tabblad Enveloppen. 
Het adres staat dan al ingevuld.
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2 Een logo op uw envelop

In deze opdracht plaatst u een logo op een envelop; in dit
voorbeeld is dat een logo voor het Harderwijks Gemengd Koor.

Opdracht

1 Zorg dat de afdrukweergave aanstaat.
2 Klik op Extra en daarna op Enveloppen en etiketten...
3 Klik op het tabblad Enveloppen.
4 Typ naam en adres van de geadresseerde en van de afzender.

5 Klik op Aan document toevoegen. De envelop staat op uw scherm.
6 Klik op Invoegen en daarna op Figuur en Uit bestand. Het venster

Figuur invoegen verschijnt.
7 Zorg dat achter Zoeken in: staat: 3,5 inch diskette (A:).
8 Klik op Logo en daarna op de knop Invoegen. Het logo staat op de

envelop.
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9 Bewaar de envelop onder de naam Logo op envelop.
10 Sluit het document.
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3 Een adres op een etiket afdrukken

Er zijn veel etiketformaten die u kunt gebruiken. In deze
opdracht kiest u een etiketformaat dat veel gebruikt wordt.
Op een A4’tje zitten 21 etiketten.

Opdracht

1 Zorg voor een leeg document.
2 Klik op Extra en daarna op Enveloppen en etiketten... Het venster

Enveloppen en etiketten verschijnt.
3 Klik op het tabblad Etiketten. 
4 Klik op Opties... Het venster Opties verschijnt.

5 Gebruik de schuifbalk onder Productnummer en klik op L7160 - Adres
(voor een laserprinter) of op J8160 - Adres voor een inkjetprinter.

6 Bekijk de etiketgegevens.
7 Klik op OK.
8 Typ naam en adres in het vak Adres.
9 Klik in het vak Afdrukken in het rondje voor Eén etiket en geef de rij en

kolom aan van het etiket.
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10 Plaats het vel etiketten in de printer en klik op Afdrukken. Het etiket
wordt geprint.

Tip

Het lijkt handig dat u een halfleeg vel etiketten kunt gebruiken voor
het afdrukken van losse etiketten. De kans dat een etiket loslaat wordt
echter steeds groter. Hierdoor kan een printerstoring ontstaan.
Op de volgende pagina staat een voorbeeld van een etikettenvel met 21
adressen.
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4 Uw eigen visitekaartjes 

U kunt niet alleen etiketten maken maar ook stickers, naam-
badges en visitekaartjes. In deze opdracht maakt u visite-
kaartjes en gebruikt u een mooi lettertype. Papier voor het
afdrukken van visitekaartjes is te koop.

Opdracht

1 Klik op Extra en daarna op Enveloppen en etiketten... Het venster
Enveloppen en etiketten verschijnt.

2 Klik op het tabblad Etiketten. 
3 Klik op Opties... Het venster Opties verschijnt.

4 Gebruik de schuifbalk onder Productnummer: en klik op L7413–Visite-
kaartjes.

5 Bekijk de gegevens van het visitekaartje.
6 Klik op OK.
7 Klik met de rechtermuisknop in het vak onder Adres: Er verschijnt een

menu.
8 Klik op Lettertype... Het venster Lettertype verschijnt.
9 Klik op een lettertype naar keuze en wijzig eventueel de lettergrootte.
10 Klik op OK.
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11 Typ uw naam en adres in het vak Adres:

12 Controleer of in het vak Afdrukken het rondje voor Volledige pagina met
hetzelfde etiket aanstaat.

13 Plaats een vel visitekaartjes in de printer.
14 Klik op Afdrukken. Uw visitekaartjes worden geprint.
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5 Etiketten samenvoegen: Een hoofd-
document en een gegevensbestand maken

Voor het versturen van kerstkaarten of vakantiekaarten aan
familie en vrienden worden nogal eens etiketten gebruikt. 
Als u de adressen vaker op etiketten wilt afdrukken, moet u
de adressen koppelen aan etiketten. U hebt hiervoor een
model nodig waarop is aangegeven hoe het etiket eruitziet
(bijvoorbeeld naam, adres, postcode en plaats). Zo’n model
heet het hoofddocument. Daarnaast hebt u een adressenbe-
stand nodig dat u kunt opvragen om met het hoofddocument
samen te voegen. Dit heet het gegevensbestand. Samenvoegen
gaat in drie stappen: u maakt eerst een hoofddocument, dan
maakt u het gegevensbestand (in dit geval de verzameling
adressen) en tot slot voegt u het hoofddocument en het gege-
vensbestand samen. U zet in deze opdracht de eerste stap.

Opdracht

1 Zorg voor een leeg document.
2 Klik op Extra en vervolgens op Afdruk samenvoegen... Het venster

Afdruk samenvoegen verschijnt.
3 Klik onder Hoofddocument op Maken. U moet hier aangeven wat u uit-

eindelijk wilt hebben. In dit geval zijn het adresetiketten.
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4 Klik op Adresetiketten...
5 Klik op Actief venster.
6 Klik onder Gegevensbestand op Gegevens ophalen en daarna op

Gegevensbestand maken... Het venster Gegevensbestand maken ver-
schijnt. Hier kiest u de verschillende onderdelen van het adres dat op de
etiketten moet komen. De gegevens die u kiest – de veldnamen – wor-
den vastgelegd in het hoofddocument.

7 Verwijder in het vak onder Veldnamen in de veldnamenrij de namen die u
niet nodig hebt tot de gewenste vier veldnamen overblijven (naam,
adres, postcode en plaats).
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8 Gebruik de knoppen Verplaatsen om de juiste volgorde aan te geven. 

9 Klik op OK. Het venster Opslaan als verschijnt.
10 Zorg dat achter Opslaan in: staat: 3,5-inch diskette (A:).
11 Typ achter Bestandsnaam: .
12 Klik op Opslaan. Er verschijnt een venster.
13 Klik op Gegevensbestand bewerken. Het venster Gegevensformulier

verschijnt.

Adresboek

Les 6 voor Word 2000 bi j  Thuis in de wereld van Word – 15/23cu i t g e v e r ij
c o u t i n h o



6 Etiketten samenvoegen: gegevensbestand 
bewerken

Het hoofddocument is klaar. U hebt aangegeven welke gege-
vens u wilt opnemen in het gegevensbestand, namelijk naam,
adres, postcode en plaats. De gegevens van één adres vormen
een record. Voor elke geadresseerde maakt u een record. U
gebruikt hiervoor een gegevensformulier. 

Opdracht

1 Controleer of het gegevensformulier op uw scherm staat.

2 Vul het eerste adres in. Gebruik de tabtoets om naar het volgende vakje
te gaan.

3 Klik op Nieuwe toevoegen en vul op dezelfde manier nog enkele adres-
sen in.

4 Klik op OK. Op het scherm staat weer het lege document.
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7 Etiketten samenvoegen: printen

U hebt de eerste twee stappen uitgevoerd. U hebt een hoofd-
document gemaakt en u hebt een adressenbestand gemaakt.
Deze twee documenten gaat u samenvoegen.

Opdracht

1 Klik op Extra en daarna op Afdruk samenvoegen...

2 Klik onder Hoofddocument op Instellen... Het venster Opties verschijnt.
3 Klik onder Productnummer op de code van uw etiketten. (De code staat

op het pak dat u koopt in de winkel).
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4 Klik op OK. Het venster Etiketten maken verschijnt. In het vakje onder
Etiketvoorbeeld moet u aangeven op welke manier u de verschillende
onderdelen van het etiket geprint wilt hebben.

5 Klik op Samenvoegveld invoegen. Er verschijnt een rolmenu. U klikt op
de bovenste regel van het etiket op Achternaam en daarna op Enter.

6 Klik weer op Samenvoegveld invoegen en kies nu de tweede regel en
druk op Enter.

7 Voeg op dezelfde manier de postcode in, gevolgd door twee spaties en de
plaats. (Postcode en plaats komen op één regel te staan). 

8 Klik op OK. Het venster Afdruk samenvoegen verschijnt.
9 Klik op Samenvoegen... Het venster Samenvoegen verschijnt.
10 Klik in dit venster op Samenvoegen. De adressen staan op uw scherm.
11 Plaats het etikettenvel in de printer.
12 Klik op Bestand en daarna op Afdrukken... en op OK.
13 Bewaar de adressen op uw werkdiskette onder de naam Etiketten

vrienden.
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14 Sluit het document. Nu verschijnt het sjabloon van de adresetiketten.
Bewaar dit onder de naam Sjabloon etiketten en sluit het document af.

Tip

Wilt u de etiketten nog eens gebruiken, vraag dan het document
Etiketten vrienden weer op, leg een etikettenvel in de printer en druk de
adressen af.
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8 Wijzigingen aanbrengen in het adresboek

Adresgegevens veranderen, bijvoorbeeld door een verhuizing.
Hoe u in een gegevensbestand een adres wijzigt, verwijdert of
toevoegt leert u in deze opdracht.

Opdracht

1 Open het document Adresboek.
2 Kijk of de werkbalk Database op het scherm staat. Is dat niet zo, klik

dan op Beeld en vervolgens op Werkbalken en op Database.

3 Klik op Gegevensformulier        . Het venster Gegevensformulier ver-
schijnt.

4 Wijzig het adres in record 1.
5 Klik op Nieuwe toevoegen.
6 Typ een nieuwe naam en adres in het gegevensformulier.
7 Klik op OK.
8 Bewaar en sluit het document.
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9 Het adresboek samenvoegen met een brief

U ontvangt wel brieven van bedrijven die er heel persoonlijk
uitzien omdat uw naam en adres erin staan. Maar uw buren
of familieleden krijgen dezelfde brief met hún persoonlijke
gegevens. Zo’n bedrijf maakt eerst een standaardbrief en
voegt er daarna persoonlijke gegevens aan toe. Dit wordt
samenvoegen of mailmerge genoemd. Voor het versturen van
bijvoorbeeld een uitnodiging aan veel mensen is deze functie
heel handig.

Opdracht

1 Open OpdrachtVI-1 van uw werkdiskette.
2 Plaats de cursor bovenaan de uitnodiging om de plaats aan te geven

waar naam en adres moeten komen te staan.
3 Klik op Extra en daarna op Afdruk samenvoegen...
4 Klik onder Hoofddocument op Maken.
5 Klik op Standaardbrieven.
6 Klik op Actief venster.
7 Klik onder Gegevensbestand op Gegevens ophalen en daarna op

Gegevensbestand koppelen. Het venster Gegevensbestand koppelen ver-
schijnt.

8 Klik op Adresboek en daarna op Openen. Er verschijnt een venster.
9 Klik op Hoofddocument bewerken.
10 Klik op Samenvoegveld invoegen in de werkbalk Database.

11 Klik op Achternaam en daarna op Enter.
12 Klik weer op Samenvoegveld invoegen en klik op Adres1 en druk op

Enter.
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13 Voeg op dezelfde manier de postcode in, gevolgd door twee spaties en de
plaats.

14 Klik op Extra en daarna op Afdruk samenvoegen...
15 Klik in dit venster op Samenvoegen... Het venster Samenvoegen ver-

schijnt.
16 Klik op Samenvoegen. De uitnodigingen staan op het scherm. Gebruik

de schuifbalk om de uitnodigingen te bekijken.
17 Bewaar het document onder de naam Uitnodiging op uw werkdiskette.
18 Sluit het document.
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1 U moet het formaat van enveloppen aangeven in het venster Envelop-
opties.

� waar
� niet waar

2 Klikt u op het tabblad Etiketten en daarna op Opties, dan kunt u onder
andere visitekaartjes en naambadges maken.

� waar
� niet waar

3 Samenvoegen gaat in drie stappen. Welke?

Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:

4 Wat is een record?

5 Wat is een veldnaam?

V
r

a
g
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n
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