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Versie	
 

Nr. Datum Auteur Beschrijving 
1.0 01-09-2018 Maurice Stuyvers Eerste opzet gemaakt. 
1.1 14-09-2019 Maurice Stuyvers Diverse aanpassingen, print screens 

toegevoegd 
1.2 18-09-2020 Maurice Stuyvers Nieuw format beschreven, nieuwe print 

screens 
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Inleidend	
 

Deze handleiding beschrijft de technische stappen om een NK Matchplay te verwerken in het 
bijbehorende Excelsheet.  

Gerelateerde	documenten	
 

Onderstaande documenten heb je aanvullend nodig bij de organisatie van het NK Matchplay en zijn 
te vinden onder https://www.ppbn.nl/wedstrijden/documenten/: 

• Hand-out NK Matchplay dit document beschrijft het draaiboek van de dag en de 
voorwaarden voor het organiseren van het NK Clubteams 

• Actuele wedstrijdformat NK Matchplay: hierin vind je o.a. de procedures bij gelijke stand: 
https://www.ppbn.nl/wedstrijden/formats/nk-clubteams/ 

• Uitgeprinte Lootjes (zit als tabblad in het Excelsheet voor de scoreverwerking) 
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Stappen	wedstrijdleiding/WTC	vooraf	
 

1. Voor de scoreverwerking van het NK Matchplay heb je een Dropbox account nodig. Indien je 
deze niet hebt, kun je deze gratis aanmaken via dropbox.com. 
 

2. Klik op View on Dropbox in de link die je ontvangen hebt in de mail. 
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3. Klik op Open with=>Excel for the web. ** LET OP! Het is niet de bedoeling dat je het bestand 
download, maar echt opent via ‘Excel for the web’; anders bewerk je namelijk een kopie. Ook 
is het niet de bedoeling te openen via Google Spreadsheets. Dit sloopt namelijk alle 
beveiligingen. 

 

4. Print de “lootjes” van het tabblad Lootjes om te printen en knip deze uit. Verberg hierna dit 
tabbladen, door met rechtermuisknop op het tabblad te klikken en voor Hide/Verbergen te 
kiezen. 
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Stappen	wedstrijdleiding/WTC	dag	van	de	wedstrijd	
 

Benodigdheden: 

• Laptop met actieve internetverbinding 
• Dropboxaccount 
• Mail met link naar het Excelsheet 
• Uitgeprinte& uitgeknipte Lootjes (zit als tabblad in het Excelsheet voor de scoreverwerking) 

 
1. Klik op View on Dropbox in de link die je ontvangen hebt in de mail. 
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2. Klik op Open with=>Excel for the web. ** LET OP! Het is niet de bedoeling dat je het bestand 
download, maar echt opent via ‘Excel for the web’; anders bewerk je namelijk een kopie. Ook 
is het niet de bedoeling te openen via Google Spreadsheets. Dit sloopt namelijk alle 
beveiligingen. 
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1. Open het tabblad Loting. 
 

2. Laat het ene commissielid 1 voor 1 lootjes trekken (bijvoorbeeld uit een glas) en laat het 
andere commissielid startend vanaf de eerste poule per categorie de namen invoeren (boven 
naar beneden). **Tip: je kan de namen het beste kopiëren en plakken vanuit “Spelers om 
te loten”. 

 

In dit voorbeeld wordt het lootje van Heren14 en daarna Heren8 getrokken. Je vult deze dus aan startend boven naar 
beneden bij poule A en werk zo de resterende poules af 
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3. Zodra alle spelers geloot zijn, verberg dan het tabblad Loting door er met de 
rechtermuisknop op te klikken en te kiezen voor Hide/Verbergen. 

 

4. Via het tabblad Poules kunnen de spelers de poule-indeling zien. Tevens kun je via dit 
tabblad de tussenstand van de poulewedstrijden volgen. 

 

5. Via het Speelschema Poules kunnen spelers zien vanaf welke hole, hoe laat en tegen wie ze 
moeten spelen. 
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6. Na afloop van de wedstrijd geven de spelers de uitslag door van hun wedstrijd. Vanuit het 
perspectief van Partij 1 wordt er in de kolom “Uitslag voor Partij 1” een W (winnen), V 
(Verlies), G (Gelijkspel) genoteerd. Daarnaast geef je in de kolom “Holes up winnende partij” 
het aantal punten “UP” in: 

o Voorbeeld: partij 1 Kees speelt tegen partij 2 Piet. Kees (partij 1) wint de wedstrijd 
met 7-5. Je noteert dus een W en een 7 

 

7. Na ronde 3 vul je op het Speelschema Knock-out de kwartfinalisten heren en senioren met 
de hand in: 

o Indien er een gelijke stand is, kijk je eerst naar onderling resultaat. Indien dit gelijk is, 
kijk je naar doelsaldo. Indien dit gelijk is volgt er een play-off volgens conform actuele 
wedstrijdformat 

o Aan de hand van de invulhulp zie je wie waar speelt 
o Na afloop noteer je bij de uitslag voor partij 1 een W of een V in 
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8. Na ronde 4 vul je voor de dames de halvefinalisten met de hand in. Aan de hand van de 
invulhulp zie je wie waar speelt. 

 
9. De halvefinalisten van de heren en senioren worden n.a.v. de uitslag in de kwartfinales 

automatisch ingevuld. 
 

10. Verwerk de uitslagen van de halve finales (ronde 5) door bij de uitslag voor partij 1 een W of 
een V in te vullen. 
 

11. De finalisten en de wedstrijden om de 3/4 plaats worden n.a.v. de uitslag in de halve finales 
automatisch ingevuld. 
 

12. Verwerk de uitslagen van finales en de wedstrijden om de 3/4 plaats (ronde 6) door bij de 
uitslag voor partij 1 een W of een V in te vullen. 


