
Wikipedia 
Spiekbriefje
Iedereen kan bijdragen aan de vrije 
encyclopedie Wikipedia. Dit is moge-
lijk omdat Wikipedia een wiki is: klik 
eenvoudigweg op de link „bewerk“ 
bovenaan een willekeurig artikel en 
begin te schrijven. Dit spiekbriefje laat 
de meest gebruikte tekstopmaak zien.

Wikitekst Resultaat
''schuin'' schuin

'''vet''' vet

'''''vet en schuin''''' vet en schuin

==kop 1==

===kop 2===

====Subkop====

=====Subsubkop=====

Koppen in 
verschillende formaten

[[Link naar een ander artikel]]

[[Link|andere titel]]
Interne link naar een ander 
artikel op de wiki 

http://www.voorbeeld.org

[http://www.voorbeeld.org Be-

schrijving]

Externe link
Link met beschrijving

[[fr:Page en français]] Link naar de Franstalige 
Wikipedia (verschijnt onder „in 
andere talen“)

[[Categorie:Voorbeeld]] Voegt het artikel toe aan de 
categorie „Voorbeeld““

---- horizontale lijn

* een

* twee

* drie

Lijst

# een

# twee

# drie

Genummerde lijst

[[Afbeelding:Bestand.jpg|thumb

|beschrijving]]
Thumbnail

{{Naam}} Voegt de sjabloon „Naam“ toe

~~~~ Handtekening met tijdsaanduiding

#REDIRECT [[Ander artikel]] Linkt automatisch door naar 
een ander artikel
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