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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 17-09-2020 Maurice Stuyvers Nieuwe print screens + aanpassingen ronde 1 
1.3 17-06-2021 Maurice Stuyvers Diverse tekstuele aanpassingen, print screens 

toegevoegd 
1.4 26-11-2021 Maurice Stuyvers Functionaliteit toegevoegd aan scoresheet. 

Print screens toegevoegd 
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Inleidend	
 

Deze handleiding beschrijft de technische stappen om een NK Clubteams te verwerken in de 
bijbehorende Excel sheet. De inhoudelijke stappen/procedures vind je in de gerelateerde 
documenten. 

Voor vragen kan er contact opgenomen worden met bondsbureau@ppbn.nl. 

 

Gerelateerde	documenten	
 

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

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

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

• Formulieren om te printen R2&R3 en Formulieren om te printen R4 (zitten als tabbladen in 
de Excel sheet voor de scoreverwerking) 
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Stappen	wedstrijdleiding/WTC	vooraf	
 

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

2. Klik op View file in de link die je ontvangen hebt in de mail. 
 

 

  



Handleiding scoreverwerking NK Clubteams, versie 1.4  6 
   

3. Klik op Open withà 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 tabbladen Formulieren om te printen R2&R3 en Formulieren om te printen R4. 
Verberg hierna deze tabbladen, door met rechtermuisknop op een 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 de Excel sheet voor de scoreverwerking 
• Telefoon met fototoestel om een foto te maken van de ingevulde formulieren 
• Uitgeprinte Formulieren om te printen R2&R3 en Formulieren om te printen R4 (zitten als 

tabblad in de Excel sheet voor de scoreverwerking) 
• Voor ronde 1 per team vooraf geschreven: 

o 1 scorekaart Greensome (voorbeeld Greensome Koekange) 
o 1 scorekaart Foursome (voorbeeld Foursome Koekange) 
o 2 scorekaarten Single (voorbeeld Single1 Koekange en Single 2 Koekange) 

 
1. Klik op View file in de link die je ontvangen hebt in de mail. 
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2. Klik op Open withà Excel for the web. ** LET OP! Het is niet de bedoeling dat je het 
bestand downloadt, 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. 

 

  



Handleiding scoreverwerking NK Clubteams, versie 1.4  9 
   

Ronde	1	
 

3. Deel de scorekaarten uit aan de team captains. De team captains bepalen aan de hand van 
de loting die vooraf gecommuniceerd is (welke hole welke spelvorm start) en de indeling van 
het team zelf welke spelers, welke spelvorm spelen. De 6 van de 7 spelers die ingezet 
worden, weten vervolgens op welke hole ze moeten starten. 
 

4. Vul na ronde 1 de strokeplay scores in bij het tabblad Scoreverwerking Ronde 1. Indien er bij 
"Totaal" een gelijke stand is worden de cellen "groen" en vindt er conform wedstrijdformat 
een play-off plaats om de positie genoemd in de cellen. 

 

In dit voorbeeld staan Rhoon en Twente gelijk. 

 

5. Zodra een play-off beslist is, geef je het verliezende team bij score "Single 2" een decimaal, 
bijvoorbeeld 54,1. Door de celopmaak zie je dit niet, maar krijgt dit team wel een lagere 
positie.  
 
Indien er meer dan 2 teams strijden om play-off plek, geef je de verliezende teams bij score 
"Single 2" opvolgend decimalen, bijvoorbeeld 54,1 en 54,2, waarbij de hoogste score voor 
het team is wat het eerste de play-off verliest. 
 
Zodra alle posities bepaald zijn, worden de teamnamen op het tabblad "Scoreverwerking 
ronde 2&3" gevuld.  
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Ronde	2&3	
 

Zodra alle posities bepaald zijn, worden de teamnamen automatisch gevuld op het tabblad 
Scoreverwerking ronde 2&3. De vertaling van posities: 

 

Positie Poule positie 
1=> Goud1 
2=> Goud2 
3=> Goud3 
4=> Goud4 
5=> Zilver1 
6=> Zilver2 
7=> Zilver3 
8=> Zilver4 
9=> Brons1 
10=> Brons2 
11=> Brons3 
12=> Brons4 

 

6. Vul met potlood/pen op de uitgeprinte Formulieren om te printen R2&R3 de juiste 
teamnamen en tegenstanders in en laat de team captains deze ophalen. 
 

7. De team captains vullen de namen van de betreffende spelers en team captain in voor zowel 
ronde 2 als ronde 3 en zien meteen op welke holes ze moeten starten. Hierna laten ze ter 
controle bij de wedstrijdleiding een foto maken van hun formulier. De team captains houden 
vervolgens het formulier gedurende ronde 2 en 3 bij zich. 
 

8. Na afloop van ronde 2 en 3 vullen de team captains de behaalde punten in en leveren deze in 
bij de wedstrijdleiding. 
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9. De wedstrijdleiding controleert de punten (2 voor een overwinning, 1 voor gelijkspel en 0 
voor verlies) en neemt de punten over naar het tabblad Scoreverwerking Ronde 2&3.  
 
Let op! Je hoeft alleen maar de scores in te voeren voor Goud 1&2, Zilver 1&2 en Brons 1&2. 
De scores voor Goud 3&4, Zilver 3&4 en Brons 3&4 worden automatisch berekend. Op deze 
manier heb je meteen een controle of de scores goed ingevuld/ingevoerd zijn. 

 

Ronde	4	
 

10. Ga naar het tabblad Stand Poules. Indien er een gelijke stand is tussen positie 2 en 3, 6 en 7, 
10 en 11 volgt er conform wedstrijdformat een play-off. 
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11. Vul in het tabblad Finale uitslag aan de hand van de positie van de Poule uitslag de verdeling 
van de teams in door op de bovenste gele regels per categorie de teamnamen in te vullen die 
voor een bepaalde positie gaan spelen. 

 

12. Vul met potlood/pen op de uitgeprinte Formulieren om te printen R4 de juiste teamnamen, 
team captains en tegenstanders in en laat de team captains deze ophalen. 
 

13. De team captains vullen de namen van de betreffende spelers in voor ronde 4 en zien 
meteen op welke holes ze moeten starten. Hierna laten ze ter controle bij de wedstrijdleiding 
een foto maken van hun formulier. De team captains houden vervolgens het formulier 
gedurende ronde 4 bij zich. 
 

14. Na afloop van ronde 4 vullen de team captains de behaalde punten in en leveren deze in bij 
de wedstrijdleiding. 
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15. De wedstrijdleiding controleert de punten (2 voor een overwinning, 1 voor gelijkspel en 0 
voor verlies) en neemt de totaalscore van punten over op het tabblad Finale uitslag. 

Let op! Je hoef alleen maar de linker score in te vullen. De rechter score wordt automatisch 
berekend. 

 

16. Indien er één of meerdere gelijke standen voor plaats 1, 2, 3 (poule goud) zijn, vindt er 
conform wedstrijdformat een play-off plaats. De overige plaatsen vanaf plaats 5 eindigen, 
indien een gelijke stand op een gedeelde plaats. Voorbeeld: finales om plaats 5 en 6 spelen 
gelijk, dan eindigen beide teams op een gedeelde 5e plaats. 
 

17. Op het tabblad Finale uitslag vul je de eindstand in voor plek 1 t/m 4 (poule goud). De rest 
van de plaatsen worden automatisch gevuld. 

 


