
Programmeren – JS-code 
Door: Rutger Boots 

 
/*jslint browser: true, devel: true, eqeq: true, plusplus: true, sloppy: 
true, vars: true, white: true*/ 
/*eslint-env browser*/ 
/*eslint 'no-console':0*/ 
 
console.log('hoi'); 
 
// Deze twee variabelen worden in onderstaande functie gebruikt. 
var knoppen = document.querySelectorAll('input[type=radio]'); 
var i; 
 
// Deze functie controleert of de speler een waarde heeft gekozen.  
function verkrijgKeuze() { 
    for (i = 0; i < knoppen.length; i++) { 
        if (knoppen[i].checked) { 
            document.getElementById('jehebtgekozenvoor').textContent = 
'Je hebt gekozen voor ' + knoppen[i].value; 
 
            /* Deze regels zorgen ervoor dat het formulier verdwijnt nadat 
op 'Gokje wagen!' is geklikt */ 
            
document.querySelector('form').classList.add('trigger_form_animatio
n'); 
            
document.querySelector('.bevestig').classList.add('trigger_form_anim
ation'); 
        } 
    } 
} 
 
// Hier wordt de bevestig-knop toegewezen aan een button.  
var gokjeWagen = document.querySelector('button'); 



gokjeWagen.addEventListener('click', verkrijgKeuze); 
 
document.querySelector('form').addEventListener('submit', 
verkrijgKeuze); 
 
// Array waar Kop en Munt in worden bewaard. 
var kopOfMunt = ['Kop', 'Munt']; 
 
// In deze H1 wordt Kop of Munt getoond. 
var kopOfMuntH1; 
kopOfMuntH1 = document.getElementById('kopofmunt'); 
kopOfMuntH1.textContent = 'Gooi!'; 
 
// In deze H1 wordt het aantal punten van Munt getoond. 
var puntenMunt = document.getElementById('puntenMunt'); 
puntenMunt.textContent = 0; 
 
// In deze H1 wordt het aantal punten van Kop getoond. 
var puntenKop = document.getElementById('puntenKop'); 
puntenKop.textContent = 0; 
 
// Deze functie geeft punten aan Munt. 
function geefPuntenMunt(hoeveelPunten) { 
    puntenMunt.textContent = Number(puntenMunt.textContent) + 
hoeveelPunten; 
} 
 
// Deze functie geeft punten Kop. 
function geefPuntenKop(hoeveelPunten) { 
    puntenKop.textContent = Number(puntenKop.textContent) + 
hoeveelPunten; 
} 
 
// Als het spel afgelopen is, verwijdert deze functie alle knoppen uit 
het scherm. 



function knoppenUitzetten() { 
    
document.querySelector('.bevestig').classList.add('trigger_form_anim
ation'); 
    
document.querySelector('.formS1').classList.add('trigger_form_anim
ation'); 
    
document.getElementById('klikhier').classList.add('trigger_form_ani
mation'); 
} 
 
// Deze functie gooit het muntje op, geeft punten aan Kop en Munt 
en controleert wie uiteindelijk wint.  
function gooiMuntje() { 
    kopOfMuntH1.textContent = 
kopOfMunt[Math.floor((Math.random() * 2))]; 
    console.log(kopOfMuntH1.textContent); 
 
    if (kopOfMuntH1.textContent == 'Kop') { 
        geefPuntenKop(1); 
        document.querySelector('img').src = 'images/kop.png'; 
 
    } else if (kopOfMuntH1.textContent == 'Munt') { 
        geefPuntenMunt(1); 
        document.querySelector('img').src = 'images/munt.png'; 
    } 
 
    // Als Munt drie keer gegooid is en de speler goed heeft gegokt. 
    if (puntenMunt.textContent == 3 && 
document.getElementById('jehebtgekozenvoor').textContent == 'Je 
hebt gekozen voor Munt') { 
        knoppenUitzetten(); 
        document.querySelector('img').src = 'images/winst.png'; 
 



        console.log('Munt heeft gewonnen EN je hebt goed gegokt!'); 
        document.getElementById('kopofmunt').textContent = 'Munt 
heeft gewonnen. Goed gegokt!'; 
 
    } 
 
    // Als Munt drie keer gegooid is, maar de speler niks of verkeerd 
gegokt heeft.  
    else if (puntenMunt.textContent == 3) { 
        knoppenUitzetten(); 
 
        console.log('Munt wint!'); 
        document.getElementById('kopofmunt').textContent = 'Munt 
heeft gewonnen!'; 
 
        // Als Kop drie keer gegooid is en de speler goed gegokt heeft.  
    } else if (puntenKop.textContent == 3 && 
document.getElementById('jehebtgekozenvoor').textContent == 'Je 
hebt gekozen voor Kop') { 
        knoppenUitzetten(); 
 
        document.querySelector('img').src = 'images/winst.png'; 
 
        console.log('Kop wint EN je hebt het goed gegokt!'); 
        document.getElementById('kopofmunt').textContent = 'Kop 
heeft gewonnen. Goed gegokt!'; 
 
        // Als Kop drie keer gegooid is. 
    } else if (puntenKop.textContent == 3) { 
        knoppenUitzetten(); 
 
        console.log('Kop wint!'); 
        document.getElementById('kopofmunt').textContent = 'Kop 
heeft gewonnen!'; 
    } 



} 
 
// Druk op de knop om te gooien. 
document.getElementById('klikhier').addEventListener('click', 
gooiMuntje); 


