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Lezersvoordeel, zo werkt het!

Van Duuren Media biedt u als lezer veel voordeel en extra content.

Daarvoor hoeft u slechts uw boek te registreren op vanduuren-

media.nl/registreer. U profiteert dan van deze voordelen:

� Altijd als eerste op de hoogte van onze exclusieve lezers-

aanbiedingen
� Exclusieve kortingen op een ruime selectie van onze boeken
� Regelmatig onze nieuwsbrief in uw mailbox met relevante infor-

matie over nieuwe boeken, de beste artikelen van ons blog

Computer Creatief, boektrainingen, masterclasses en interes-

sante kortingsacties
� De webversie van uw boek online lezen en doorzoeken in uw

browser op computer of tablet (niet via een e-reader)

Om te profiteren:

� Ga naar vanduurenmedia.nl/registreer
� Vul het formulier in en voer daar de registratiecode

Ln5C3Q8bX5 in
� U ontvangt een bevestigingsmail waarin staat hoe u meteen

kunt profiteren van het lezersvoordeel

Blog Computer Creatief

De wereld van pc’s & tablets, fotografie & beeldbewerking en

webdesign & IT-management is voortdurend in beweging. Alle

nieuwe ontwikkelingen houden wij bij op ons blog Computer

Creatief. Het biedt een actuele, brede en dynamische aanvul-

ling op onze boeken, met antwoorden op actuele vragen,

zodat u het meeste uit uw computer- en fotoapparatuur haalt.

Neem gauw een kijkje op www.computercreatief.nl.



Sociale media

Volg ons ook online! Via onze socialemediakanalen blijft u dage-

lijks op de hoogte van nieuwe boeken, interviews en recensies.

Op Twitter: volg ons via @VanDuurenMedia

Op Facebook: www.facebook.com/vanduurenmedia

Op LinkedIn: www.linkedin.com/company/

vanduurenmedia

Ontdek de voordelen van digitaal lezen op Yindo

Op Yindo vindt u digitale boeken van verschillende uitgeverijen,

waaronder Van Duuren Media; deze zijn tegen betaling in te

zien. Enkele voordelen van Yindo:

� u kunt uw boeken permanent of tijdelijk aanschaffen
� met de zoekfunctie doorzoekt u een boek op onderwerp of

trefwoord
� u leest de boeken op uw computer – geen e-reader vereist
� het aanbod omvat leverbare en niet meer leverbare boeken

Kijk voor meer informatie op www.vanduurenmedia.nl/yindo



Voorwoord

Als u met Excel werkt, komt er een moment waarop u zich

afvraagt: kan dat niet handiger? Bijvoorbeeld alle maanden van het

jaar invoeren of twee kolommen van plaats verwisselen, dat moet

toch sneller kunnen? Dat kan ook! In Excel zitten veel handigheidjes

ingebouwd, waardoor u snel en effectief met het programma kunt

werken. Alleen: je moet ze maar net kennen.

In dit boek heb ik 100 tips en trucs verzameld die het werken met

Excel vlotter en prettiger maken.

Het opmaken van een werkblad hoeft niet veel tijd te kosten als u

de weg weet. Formules opstellen, werken met datum en tijd of gra-

fieken maken doet u voortaan fluitend. Ook gedoe met het afdruk-

ken van een werkblad en raadsels rond het beveiligen horen na het

lezen van dit boek tot het verleden.

Routine-achtige zaken zullen sneller verlopen, zodat u zich meer

kunt richten op de inhoud van uw werk.

En die maanden van het jaar? Typ alleen ‘januari’ in een cel, sleep

aan de vulgreep en u krijgt automatisch de volgende maanden

erbij.

Ik hoop dat u veel profijt hebt van deze 100 tips en trucs voor

Excel!

drs. Wim de Groot

Emmen, januari 2021
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Slim werken met het werkblad

1 Altijd starten met een blanco werkmap

Werkt u met Excel 2013 of nieuwer, dan ziet u in het begin een

startscherm met een blanco werkmap en een aantal inge-

bouwde sjablonen. Gebruikt u die sjablonen niet, dan is het

handiger om meteen een blanco werkmap in beeld te hebben.

Klik hiervoor op Bestand en op Opties, klik op de groep Alge-

meen en schakel de optie uit: Startscherm weergeven wan-

neer deze toepassing wordt gestart. Als u Excel hierna start,

opent het werkvenster meteen en krijgt u een blanco werkmap.

� Wilt u toch eens een sjabloon gebruiken, klik dan op Bestand,

Nieuw; het venster met de sjablonen verschijnt dan.

2 De statusbalk lezen

Onder in beeld bevindt zich de statusbalk. Daar kunt snel infor-

matie aflezen. Klik met de rechtermuisknop op de statusbalk; dit

opent een menu. Daarin kiest u wat de statusbalk moet weer-

1
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In het startscherm van Excel moet u meteen een keuze maken. Dat kunt

u vermijden.



geven. Schakel de opties Gemiddelde tot en met Som in. Daarmee

kunt u snel het gemiddelde, de som enzovoort van een groep cel-

len zien zonder een formule te maken. Schakel deze berekeningen

in, selecteer een aantal cellen en u ziet in de statusbalk meteen de

uitkomsten.

3 De werkbalk Snelle toegang aanpassen

U bedient Excel met knoppen in het lint. Links boven het brede lint

vindt u de werkbalk Snelle toegang. Standaard staan daar de drie

knoppen Opslaan, Ongedaan maken en Opnieuw.

Deze werkbalk kunt u aanpassen: u kunt er knoppen aan toevoegen

van opdrachten die u vaak gebruikt. Dan hebt u die altijd binnen

handbereik. U voegt bijvoorbeeld de knop Openen als volgt toe

aan de werkbalk Snelle toegang. Klik op het pijltje rechts naast de

werkbalk Snelle toegang; er gaat een menu open. Schakel Openen

in; de knop Openen (met als pictogram een open mapje) staat nu

in de kleine werkbalk.
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Met de statusbalk ziet u snel een berekening zonder een formule te maken.

Rechtsonder kunt u in- en uitzoomen.



� Wilt u het werkblad afdrukken zonder zaken verder in te stellen,

plaats dan de knop Snel afdrukken in de werkbalk Snelle toe-

gang.
� Staat de knop Opslaan nog niet in deze werkbalk, dan voegt u

deze daaraan toe.

4 Lintknoppen in de werkbalk Snelle toegang plaatsen

Wilt u de knoppen voor Knippen, Kopiëren en Plakken binnen

handbereik hebben in de werkbalk Snelle toegang, dan kunt u die

niet inschakelen in het menu naast deze werkbalk. U plaatst knop-

pen uit het lint als volgt in deze werkbalk. We nemen als voorbeeld

de knop Knippen.

Klik op de tab Start. Klik met de rechtermuisknop op de knop Knip-

pen; er verschijnt een snelmenu. Kies Toevoegen aan werkbalk

Snelle toegang. De knop Knippen staat nu ook in de werkbalk

boven in beeld.

� Op dezelfde manier voegt u de knoppen Plakken en Kopiëren

aan deze werkbalk toe.
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Plaats de knop Openen in de werkbalk Snelle toegang; dan hebt u die altijd

bij de hand.



Als u hierna het lint inklapt, houdt u veel werkruimte over, maar de

knoppen die u het vaakst gebruikt, blijven binnen handbereik.

5 Blokje op de schuifbalk bijstellen

U kunt door het werkblad navigeren door te schuiven aan het

blokje op de schuifbalk. Hoe groot dat blokje is, hangt af van het

gebied in het werkblad dat u hebt bewerkt. Hoe meer cellen in uw

werkblad gevuld zijn, des te kleiner dat blokje wordt. Soms hebt u

slechts een klein gebied bewerkt en is het blokje van de schuifbalk

vrij klein; het zou veel groter moeten zijn. Blijkbaar is het bewerkte

gebied erg groot; mogelijk hebt u bijvoorbeeld in kolom DX iets

getypt en dat later verwijderd, maar Excel onthoudt dat het

bewerkte gebied zich tot die kolom uitstrekt. Controleer dat door

op de toetsen Ctrl+End te drukken; Excel gaat dan naar de rechter

benedenhoek van het bewerkte gebied.

Verklein het bewerkte gebied door alle overbodige kolommen te

verwijderen, tussen de gegevens die van belang zijn en die kolom

geheel rechts. Sla hierna het werkblad op (sneltoets: Ctrl+S); dit is

belangrijk, omdat dit anders niet werkt! Drukt u hierna op

Ctrl+End, dan zult u zien dat het bewerkte gebied verkleind is. En

het blokje op de horizontale schuifbalk heeft weer een normaal for-

maat.
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Via de rechtermuisknop plaatst u knoppen uit het lint in de werkbalk Snelle

toegang.



Is het blokje op de verticale schuifbalk veel te klein, dan verwijdert

u alle overbodige rijen , tussen de gegevens die van belang zijn en

de onderste rij van het bewerkte gebied. Sla hierna het werkblad

op (sneltoets: Ctrl+S).

6 Opslaan als PDF

Als u iemand een werkblad wilt sturen en u wilt niet dat de ont-

vanger de gegevens kan wijzigen (zoals bij een factuur), sla het be-

stand dan op als PDF. Want de ontvanger kan een PDF-bestand wel

lezen, maar niet bewerken. Hiervoor hoeft u geen apart program-

ma te installeren; vanuit Excel kunt u een werkmap meteen opslaan

als PDF.

Klik op Bestand en kies Opslaan als. Klik op Bladeren; het venster

Opslaan als gaat open.

� Of druk op de functietoets F12.
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Is het schuifblokje naar verhouding veel te klein, verwijder dan overbodige

kolommen.



Kies in de keuzelijst Opslaan als onder in dit venster de optie PDF

(*.pdf). Klik op Opslaan.

� Of klik op Bestand, kies Exporteren en klik op PDF- of

XPS-document maken.

De werkmap wordt opgeslagen als PDF-bestand; achter de naam

komt het kenmerk .pdf. De originele werkmap (met de extensie

.xlsx) blijft intact; die kunt u in Excel verder bewerken.

Pdf
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In Excel kunt u een werkblad direct opslaan als PDF.



7 Kolommen of rijen verwisselen

Wilt u een kolom met gegevens verplaatsen, dan ligt het voor de

hand om eerst een nieuwe kolom in te voegen, dan de bestaande

kolom te knippen en te plakken en ten slotte de oorspronkelijke

kolom te verwijderen. Maar het kan sneller.

U laat twee bestaande kolommen als volgt van plaats wisselen.

Selecteer de kolom die u wilt verplaatsen. Plaats de muisaanwijzer

op de zijkant van de geselecteerde kolom; de muisaanwijzer krijgt

de vorm van een witte pijl met vier zwarte pijltjes (klik niet op de

zijkant van de kolomletter!). Houd de Shift-toets ingedrukt en sleep

met ingedrukte linkermuisknop opzij. Aan de donkergroene lijn ziet

u tussen welke kolommen de geselecteerde kolom terecht zal

komen. Op de plaats van bestemming laat u eerst de muisknop los

en dan de Shift-toets.

De kolommen wisselen van plaats, compleet met hun inhoud.

Op een soortgelijke manier verwisselt u hele rijen. Klik op het rij-

nummer van de betreffende rij. Plaats de muisaanwijzer op de don-

kere onderkant van deze rij (klik niet op de onderkant van het rij-

nummer!). Houd de Shift-toets ingedrukt en sleep met ingedrukte

linkermuisknop omhoog of omlaag. Aan de donkergroene lijn ziet

u waar de geselecteerde rij terecht zal komen. Op de plaats van

bestemming laat u eerst de muisknop los en dan de Shift-toets.
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Sleep met ingedrukte Shift-toets en u verwisselt hele kolommen van plaats.



8 Rijen en kolommen inklapbaar maken

U kunt een kolom verbergen, maar als u deze ook af en toe wilt

zien, maakt u de kolom inklapbaar. Dit heet groeperen en werkt

alleen met hele kolommen of rijen, niet voor een selectie van cellen.

Selecteer een of meer kolommen en klik in het tabblad Gegevens

op Groeperen; boven deze kolom verschijnt een punt met een ver-

ticale lijn en een knopje met het minteken.

� Sneltoetsen: Ctrl+spatiebalk en dan Shift+Alt+pijltoets-Rechts.

U klapt de desbetreffende kolommen in met een klik op het knopje

met het minteken; het knopje verandert in een plus. Klik op de plus

en de kolom gaat weer open.

Op dezelfde manier maakt u ook rijen inklapbaar.

� Sneltoetsen: Shift+spatiebalk en dan Shift+Alt+pijltoets-Rechts.

U klapt de rijen in met een klik op het knopje met het minteken

links van de rijnummers; dat verandert in een plus. Klik op de plus

en de rijen openen weer.
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Als u kolommen groepeert, klapt u ze met deze knopjes dicht en weer open.



� In plaats van te klikken op het knopje met het minteken, kunt u

ook klikken op de lijn die boven de kolom of langs de rij loopt.

Groeperen Verschijnt er geen punt met een verticale lijn en geen knopje met

het minteken, dan moet u deze optie even inschakelen. Klik op

Bestand (Excel 2007: op de Office-knop), kies Opties en klik op

Geavanceerd. Ga omlaag naar Weergaveopties voor dit werk-

blad en schakel de volgende optie in: Overzichtsknoppen weer-

geven als een overzicht is toegepast.

U kunt meer groepen van rijen en kolommen inklapbaar maken. De

groepen hoeven niet aan elkaar te grenzen. Vervolgens sluit en

opent u elke groep apart met een klik op de lijn of op het minteken.
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U kunt meer rijen groeperen als u af en toe een compact overzicht wilt zien.



U kunt ook alle groepen tegelijk sluiten en openen. Dat gaat als

volgt.

� Klik op het knopje 1 links boven de kolomletters en u sluit alle

gegroepeerde kolommen;
� klik op het knopje 1 links boven de rijnummers om alle gegroe-

peerde rijen te sluiten;
� met een klik op de 2 gaan alle kolommen dan wel rijen open.

9 Hyperlinks maken

Als u een hyperlink maakt, kunt u met één klik naar een andere

plaats in hetzelfde werkblad of naar een bepaalde cel in een ander

werkblad.

Klik hiervoor in de tab Invoegen en op Hyperlink; het venster

Hyperlink invoegen opent. Klik op Plaats in dit document (links

in beeld); midden in het venster verschijnen de aanduidingen

Celverwijzing en Gedefinieerde namen. Open de groep Cel-

verwijzing door te klikken op het plusteken (of dubbelklik op Cel-

verwijzing) en kies het werkblad waar u zich bevindt. Typ in het

invoervak onder Typ de celverwijzing de cel waarnaar u wilt ver-

wijzen, bijvoorbeeld F1000.

Boven in dit venster ziet u bij Weer te geven tekst de code van

deze verwijzing: Blad1!F1000. Wat hier staat, ziet u straks ook in de

cel. Typ in dit invoervak de tekst die u in de cel wilt zien, bijvoor-

beeld Ga naar totaal.

Klik op OK en de hyperlink wordt gemaakt. Houdt u de muisaan-

wijzer erop, dan verandert die in het bekende handje. Klik op de

hyperlink en u gaat meteen naar de cel die u hebt opgegeven.
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� U kunt u ook een hyperlink maken waarmee u gericht naar een

cel in een ander werkblad springt. Kies dan in het venster een

ander werkblad en typ de naam van een cel
� Sneltoets: Ctrl+K om een nieuwe hyperlink te maken, Ctrl+K om

een bestaande hyperlink aan te passen.
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Voeg een hyperlink in en u springt snel naar een andere plaats in uw werk-

blad.



Hyperlink



Gegevens invoeren

10 Meer cellen tegelijk vullen

Maakt u een lijst met gegevens, dan kan een aantal zaken vaker

dan één keer voorkomen. Heeft een aantal mensen bijvoorbeeld

dezelfde achternaam, dan hoeft u die niet eerst in te voeren en

vervolgens te kopiëren. Maar u typt die naam eenmaal voor een

aantal cellen tegelijk. Zo bespaart u een hoop overbodig

tikwerk.

Selecteer hiervoor een aantal cellen onder elkaar. Typ de achter-

naam. Houd de Ctrl-toets ingedrukt, druk op de Enter-toets en

laat de Ctrl-toets los.

De naam wordt nu in alle geselecteerde cellen ingevoerd.

U kunt dezelfde naam (of hetzelfde adres) ook invoeren in cellen

die niet aan elkaar grenzen. Houd de Ctrl-toets ingedrukt en

selecteer een aantal losliggende cellen. Laat de Ctrl-toets los en

typ de tekst.

� Let op: laat de Ctrl-toets los voordat u gaat typen, want als u

met ingedrukte Ctrl-toets een lettertoets indrukt, kunt u

ongewild een sneltoets activeren.

Houd de Ctrl-toets ingedrukt, druk op de Enter-toets en laat de

Ctrl-toets los. Nu komt dezelfde tekst meteen in alle geselec-

teerde cellen.

2
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11 Kopiëren naar aangrenzende cellen

U kopieert een cel met zijn hele opmaak en inhoud supersnel naar

de cellen eronder.

Klik hiervoor in de cel die u wilt kopiëren en selecteer vanaf deze

cel een reeks cellen omlaag die een kopie moeten krijgen. Druk op

Ctrl+D (van Down). De bovenste cel wordt omlaag gekopieerd.

Staat er een formule in, dan wordt die ook gekopieerd; bevat deze

formule celverwijzingen, dan worden deze automatisch aangepast.

Wilt u een cel kopiëren naar een aantal cellen rechts daarvan, dan

selecteert u die cel met een reeks cellen rechts ervan. Druk daarna

op Ctrl+R (van Rechts).

Wilt u onder een bepaalde cel een kopie hebben, dan is de snel-

toets Ctrl+D ook handig. Klik in de cel onder de cel die u wilt

kopiëren, druk op Ctrl+D en u krijgt er een kopie onder. Hiervoor

hoeft u dus niets te selecteren. Naar rechts werkt dit ook: klik in de
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Met Ctrl+Enter-toets komt dezelfde naam in alle geselecteerde cellen tege-

lijk.



cel rechts van de cel die u wilt kopiëren, druk op Ctrl+R en u krijgt

een kopie rechts.

Omlaag Wilt u een cel met een formule omlaag kopiëren, dan gaat dat

supersnel door middel van de vulgreep. Dat is het blokje in de rech-

ter benedenhoek van de cel waarin u staat. Stel, er staan gegevens

in A2 tot en met A30 en u wilt cel B2 omlaag kopiëren. Dubbelklik

dan op de vulgreep van B2; deze cel wordt automatisch omlaag

gekopieerd tot zover als er gegevens in kolom A staan, dus tot en

met B30 in dit voorbeeld.

12 Automatisch aanvullen

Als u in een cel staat, heeft de rechter benedenhoek een blokje; dat

is de vulgreep. Als u de muisaanwijzer erop houdt, verandert deze

van de gewone dikke plus in een dunne zwarte plus. Hiermee voert

u supersnel reeksen in.
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Met de sneltoets Ctrl+D krijgt de hele reeks een kopie van de bovenste cel.

Naar rechts kopieert u snel met Ctrl+R.



U wilt bijvoorbeeld een serie datums onder elkaar; met de vulgreep

gaat dat snel. Typ de eerste datum, bijvoorbeeld 1-3 en druk op de

Enter-toets. Klik op de cel met die datum en sleep de vulgreep met

ingedrukte linkermuisknop omlaag. U ziet dat er automatisch een

reeks wordt gemaakt. Het plusteken krijgt intussen een wit label,

waaraan u ziet wat Excel in de volgende cellen zal zetten. Laat de

muisknop los als de serie datums lang genoeg is.

� Deze functie heet Doorvoeren en werkt ook als u opzij sleept.

Zo maakt u ook snel een serie getallen die begint met het cijfer 1.

Typ een 1 in een willekeurige cel en druk op de Enter-toets. Klik in

de cel met de 1, klik op de vulgreep, houd de Ctrl-toets ingedrukt

en sleep de vulgreep omlaag. Als u ver genoeg hebt doorgeteld,

laat u de muisknop los.

� Om datums voort te zetten, maanden, weken of tekst gevolgd

door een getal, sleept u gewoon aan de vulgreep.

Maar als u een getal wilt doorvoeren, zoals 1 of 2020, houd dan

de Ctrl-toets ingedrukt als u de vulgreep omlaag sleept; de

getallenreeks wordt dan voortgezet. Want als u bij een getal de

vulgreep omlaag sleept en de Ctrl-toets niet ingedrukt houdt,

wordt dat getal gekopieerd. Of gebruik de manier uit tip 14.
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Met de vulgreep maakt u snel reeksen van getallen of datums.



13 Andere reeksen doorvoeren

Met de vulgreep kunt u ook andere reeksen maken. Let op: bij de

volgende voorbeelden houdt u tijdens het slepen aan de vulgreep

de Ctrl-toets niet ingedrukt.

� Typ jan of januari in een cel, druk op de Enter-toets en sleep

aan de vulgreep van die cel. De andere maanden van het jaar

komen erbij. Na december gaat Excel weer verder met januari.

In een Engelstalige Excel typt u January.
� Begint u met ma of met maandag, dan krijgt u met de vulgreep de

andere dagen van de week erbij. In een Engelstalige Excel typt u

Mo of Monday.
� Typ 8:00 en als u sleept met de vulgreep, krijgt u 9:00, 10:00

enzovoort.
� Typ Week 1 en het wordt voortgezet met Week 2, Week 3.
� Begin met Rembrandtlaan 13 en de vulgreep gaat verder met

Rembrandtlaan 14, Rembrandtlaan 15.
� Na 1e kwartaal komt automatisch 2e kwartaal enzovoort. En

na 4e kwartaal 2020 volgt vanzelf 1e kwartaal 2021!

14 Automatisch aanvullen in grotere stappen

Excel kan reeksen in stappen doorvoeren als u het programma even

op weg helpt. U typt hiervoor de eerste twee waarden onder

elkaar. Excel kijkt dan hoe groot de stap ertussen is en voert de

reeks door.
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De vulgreep. Zeg maar gerust: de aanvulgreep.



Typ in een cel 1 en daaronder 2. Selecteer deze beide cellen, klik op

de vulgreep en sleep die met ingedrukte linkermuisknop omlaag;

Excel telt automatisch verder.

Of u wilt een serie even getallen onder elkaar hebben. Typ in een

cel 2 en daaronder 4, selecteer deze beide cellen, klik op de vul-

greep en sleep omlaag. Excel ziet dat het verschil hiertussen 2 is en

telt in de volgende cellen steeds 2 verder.

Dit werkt ook als het getal achter een woord staat, bijvoorbeeld in

een adres. Typ Rembrandtlaan 13 en typ in de cel daaronder Rem-

brandtlaan 15. Selecteer beide cellen en sleep de vulgreep omlaag;

u krijgt de volgende oneven huisnummers.

Wilt u een serie datums met steeds een week ertussen, dan typt u

de eerste twee datums, bijvoorbeeld 1-1-2020 en 8-1-2020. Selec-

teer deze beide cellen en sleep aan de vulgreep; de woensdagen

van 2020 verschijnen onder elkaar.

Wilt u een serie tijdstippen met een kwartier ertussen, dan typt u

bijvoorbeeld 6:00 en 6:15. Selecteer deze twee cellen en sleep aan

de vulgreep.
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Als u aangeeft hoe groot de sprong moet zijn, vult de vulgreep de reeks ver-

der aan met dezelfde stappen.



15 Automatisch invoeren

Hebt u een naam eenmaal ingevoerd en wilt u die voor de tweede

keer typen, kijk dan even naar uw beeldscherm. U hebt bijvoor-

beeld al eens Amsterdam ingevoerd en een volgende persoon

woont daar ook.

Typ alleen een a (dat mag als kleine letter). Kijk naar de cel en u ziet

dat Excel daar amsterdam van maakt (als dat de enige plaats met

een a is). Druk op de Enter-toets.

De hele plaatsnaam wordt ingevoerd, met een hoofdletter. Excel

houdt namelijk bij, welke teksten al in deze kolom voorkomen en

vult aan wat u typt.

Wilt u echter een andere naam invoeren die met dezelfde letters

begint, bijvoorbeeld Amstelveen, negeer dan het voorstel van Excel

en typ de plaatsnaam volledig.

Als twee namen met dezelfde letters beginnen, gebeurt er eerst

nog niets. Stel, Amsterdam en Amstelveen komen in de kolom

voor. Typt u amste, dan doet Excel nog geen voorstel, omdat het

een van beide kan zijn. Nadat u amster hebt getypt, vult het pro-

gramma dat aan tot Amsterdam. Druk op de Enter-toets om dat in

te voeren.
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Staat Amsterdam al in de lijst, dan typt u voortaan alleen de eerste letter(s)

en doet Excel de rest.



16 Invoeren met keuzelijst

Als u een (plaats)namenlijst maakt en u wilt een naam invoeren die

al in diezelfde kolom staat, druk dan in de volgende lege cel op de

toetsencombinatie Alt+pijltoets-Omlaag; er verschijnt een keuzelijst

met alle namen die in die kolom al eens zijn ingevoerd. Druk enkele

malen op de pijltoets-Omlaag om de naam te kiezen en druk op de

Enter-toets om die in te voeren.

� Of klik hiervoor met de rechtermuisknop in de cel en kies in het

menu Uit vervolgkeuzelijst selecteren.

17 Keuzelijst maken met valideren

Stel, u houdt een enquête. De mensen kunnen antwoorden met Ja,

Nee en Geen mening. Om de antwoorden te verwerken moeten die

worden ingevoerd in een Excel-blad. Nu is het wat omslachtig om

steeds een van deze drie opties te typen. Het is handiger om ze uit

een keuzelijst te kiezen. Die maakt u met Gegevensvalidatie.
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Druk in de volgende lege cel op Alt+pijltoets-Omlaag. Er verschijnt een

keuzelijst met de namen die al in die kolom staan, in alfabetische volgorde.



Selecteer de cel waarin het antwoord moet komen. Klik op de tab

Gegevens en klik op de knop Gegevensvalidatie; het venster

Gegevensvalidatie verschijnt. Kies met het menu onder Toestaan

de optie Lijst; in het venster verschijnt een vak Bron. Geef in dat

vak de opties op, typ in dit geval Ja;Nee;Geen mening.

� Zoals u ziet, typt u een puntkomma tussen de opties.
� U mag na elke puntkomma gerust een spatie typen. Als u

daarna de keuzelijst opent, ziet u daarin de spaties niet terug.

Klikt u hierna op de betreffende cel, dan verschijnt er een pijlknop.

Deze verschijnt alleen als u klikt op een cel waarin deze keuzelijst is

ingesteld. Klik op de pijlknop; er verschijnt een keuzelijst met de

opties die u zojuist hebt ingesteld. Kies een van de opties door

daarop te klikken.

� In dit voorbeeld stelt u deze keuzelijst voor één cel in, maar u

kunt dat ook meteen in een aantal cellen tegelijk doen. Selecteer

hiervoor eerst meer cellen.
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Hier bouwt u zelf een keuzelijst in het werkblad. De pijlknop verschijnt pas

als u op deze cel klikt.



18 Keuzelijst maken voor btw-tarieven

Brengt u met een factuur goederen en diensten in rekening tegen

verschillende btw-tarieven, dan moet u die tarieven apart vermel-

den. U bouwt in een factuur als volgt keuzelijsten in, waarmee u

het toegepaste tarief kiest.

In uw factuur noteert u bijvoorbeeld in kolom C de prijs per stuk

(exclusief btw) en in kolom D het aantal artikelen. In kolom E bere-

kent u het nettobedrag (exclusief btw). Plaats hiervoor in cel E5 de

formule:

=C5*D5

In kolom F kiest u bij ieder artikel het daarvoor geldende btw-tarief

met een keuzelijst, die u als volgt maakt. Klik op cel F5 in het tab-

blad Gegevens op Gegevensvalidatie. Klik op Toestaan en op

Lijst en typ in het vak onder Bron 0%; 9%; 21%.

� Voor België vult u daar 6%; 12%; 21% in.

Hiermee berekent u het btw-bedrag. Plaats in cel G5 de formule:

=E5*F5

Vervolgens telt u de btw bij het nettobedrag op met in H5:

=E5+G5

Kopieer de vier cellen E5 tot en met H5 omlaag voor de andere arti-

kelen. Zo kopieert u niet alleen cellen met de formules, maar ook

de cel met de keuzelijst.
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19 Achternaam apart zetten met Snel aanvullen

Als in een lijst met namen de voornaam en de achternaam in

dezelfde cel staan, en u wilt sorteren op achternamen, moet u de

achternamen apart in een kolom zien te krijgen. Daarvoor kent

Excel een erg handig hulpmiddel. Dit heet in versie 2013 en 2016

Flash Fill en in 2019 en 365 Snel aanvullen.

In het volgende voorbeeld staan de voor- en achternamen vanaf cel

A2 onder elkaar. Voeg zo nodig een kolom in, waarin de achter-

namen apart komen. In het voorbeeld is kolom B deze lege kolom.

Typ in B2 de achternaam van de persoon die in A2 staat en druk op

de Enter-toets. Klik in het tabblad Gegevens op de knop Snel aan-

vullen.

� Of druk op de sneltoets Ctrl+E.

De achternamen van de andere personen verschijnen automatisch

in de rest van kolom B.

FlashNaam
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Hebt u met verschillende btw-tarieven te maken, dan bouwt u een keuze-

lijst in.



Als in een kolom de postcodes en woonplaatsen in dezelfde cel

staan, kunt u die op dezelfde manier verdelen over twee aparte

kolommen.

U krijgt de postcodes als volgt in een eigen kolom. Typ in een cel in

de volgende kolom de eerste postcode over. Klik op Snel aanvullen

en alle postcodes verschijnen onder elkaar.

Vervolgens plaatst u de woonplaatsen ernaast in een eigen kolom.

Typ in een cel meteen rechts van de lijst de eerste woonplaats over

en klik op Snel aanvullen.

De postcodes en woonplaatsen staan nu in twee aparte kolommen.

U kunt de originele kolom met postcode en woonplaats verwijde-

ren.
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Met Snel aanvullen zet Excel supersnel van een reeks namen de achter-

namen apart.



20 Waarden plakken

U maakt een berekening met een formule en ziet dan in de cel de

uitkomst. Wilt u alleen de uitkomst bewaren, maar de achterlig-

gende formule niet, gebruik dan Waarden plakken.

Klik in de cel (of cellen) met een formule op Kopiëren (sneltoets:

Ctrl+C). Klik op een andere plaats en klik met de rechtermuisknop;

er verschijnt een menu met een aantal plakopties. Kies hierin de

optie Waarden (de knop met 123). De formule wordt vervangen

door alleen de waarde, dat is de uitkomst van die formule.
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Met Snel aanvullen haakt u snel postcodes en woonplaatsen uit elkaar.

Met Waarden plakken plakt u de kopie van de formule als een vast getal.



PlakWaarden Als u een serie cellen met formules kopieert en dan geen andere

cellen selecteert en op dezelfde selectie Waarden plakken toepast,

worden de uitkomsten van de formules in dezelfde cellen geplakt

als vaste waarden. Zo bent u de formules kwijt en houdt u alleen

hun uitkomsten over.

� U schakelt de knop met (Ctrl) en de bewegende stippellijnen uit

door te drukken op de Esc-toets.

Zo kunt u ook een reeks bedragen vervangen door bedragen die 10

procent groter zijn. In de volgende afbeelding wordt bij ieder

bedrag in kolom B 10 procent opgeteld met een formule in kolom

C, namelijk:

=B2*1,1

Vervolgens kopieert u de cellen C2 tot en met C6, selecteert u B2,

klikt u met de rechtermuisknop en kiest u Waarden plakken; de

oorspronkelijke bedragen in kolom B worden vervangen door de

bedragen uit kolom C, die 10 procent groter zijn. Verwijder ten

slotte de formules in kolom C.
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U verhoogt bedragen met 10 procent en vervangt de oorspronkelijke

bedragen door de grotere bedragen.



Het werkblad opmaken

21 Kolombreedte automatisch aanpassen

Ziet u een serie hekjes ##### in een cel, raak dan niet in paniek.

Dat komt meestal doordat de gegevens niet in de kolom passen.

Maak de kolom breder en u krijgt de gegevens te zien. U kunt

daarvoor aan de rechterkant van de kolomkop slepen, maar het

handigst is om de breedte van een kolom automatisch aan te

passen. Plaats de muisaanwijzer op de rechterkant van het vlakje

met een kolomletter en dubbelklik daarop. De kolom wordt dan

vanzelf zo breed dat de breedste celinhoud erin past.

� Wilt u de breedte van meer kolommen tegelijk aanpassen,

selecteer dan die kolommen en dubbelklik op de scheidslijn

tussen twee kolomkoppen. Al die kolommen passen hun

breedte aan de inhoud aan.

De snelste manier is, alle kolommen automatisch de breedte

geven die ze nodig hebben. Selecteer hiervoor het hele werkblad

met een druk op de sneltoets Ctrl+A en dubbelklik op een wille-

keurige grens tussen twee kolomletters. De breedte van alle

kolommen wordt automatisch aangepast aan de inhoud. Lege

kolommen houden hun standaardbreedte.

3
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Geen paniek als u hekjes ziet of onvolledige inhoud. Selecteer dan de

kolommen en dubbelklik op de scheidslijn tussen twee kolomkoppen.



22 Opschrift over meer cellen laten lopen

Als u een opschrift boven een tabel plaatst, staat het mooi als dat

opschrift over de hele tabel loopt. Deze titel moet dan midden

boven de tabel komen en over meer kolommen lopen. Hiervoor

kunt u cellen samenvoegen en de tekst centreren.

Typ de titel in een cel boven in de tabel. Selecteer – horizontaal –

de cellen waarover dit opschrift zich moet uitstrekken. Klik op de

knop Samenvoegen en centreren; hierna staat de tekst in het

midden boven de tabel.

� Wilt u het opschrift naar links of rechts schuiven, dan klikt u

hierna op Links uitlijnen of Rechts uitlijnen.

Van de cellen die u hiervoor selecteert, mag er slechts in één cel

tekst staan. Selecteert u meer cellen met tekst, dan verschijnt er een

venster dat meldt dat alleen de tekst in de linkercel behouden blijft.

� Hebt u cellen samengevoegd en wilt u ze weer apart hebben,

dan klikt u op de samengevoegde cel en klikt u nogmaals op de

knop Samenvoegen en centreren.
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De knop Samenvoegen en centreren smelt cellen aaneen en zet de tekst in

het midden.



23 Rasterlijnen terughalen

Is de achtergrond van het werkblad wit en merkt u dat sommige

cellen geen rand (rasterlijn) hebben? Dat komt doordat die cellen

wit zijn gemaakt, waarschijnlijk met de bedoeling om ze weer hun

gewone kleur te geven. Met een opvulkleur kleurt u niet alleen de

cel, maar ook de grijze randen eromheen, en in dit geval worden de

randen wit.

De oplossing is: selecteer de betreffende cellen en kies Geen opvul-

ling. Dan komen de grijze rasterlijnen terug.

24 Telefoonnummers opmaken

Als u telefoonnummers invoert, kan de eerste nul wegvallen. U typt

bijvoorbeeld 0345473392, maar er blijft 345473392 over.

� Als u de telefoonnummers invoert met een streepje (of spatie)

tussen netnummer en abonneenummer, doet zich dit niet voor.
� Of typ eerst het enkele accentteken ‘ en dan het nummer.

Wilt u de telefoonnummers toch invoeren zonder een streepje of

spatie, dan voorkomt u het wegvallen van de nul door de kolom als

volgt op te maken, voordat u de nummers invoert.

42

De 100 beste tips & trucs voor Excel

Wilt u cellen weer kleurloos maken, kies dan niet Wit, maar Geen opvulling.



Selecteer de kolom voor de telefoonnummers met een klik op de

kolomletter. Open in het tabblad Start de keuzelijst in de groep

Getal waar Standaard staat, en klik op Meer getalnotaties; het

venster Celeigenschappen gaat open.

� Sneltoets: Ctrl+1.

Kies de optie Speciaal. Kies onder Type de optie Telefoonnummer.

� Of kies in plaats van Speciaal de optie Tekst.

Voer hierna de telefoonnummers in.

� Als u in België op Speciaal klikt en het vak onder Type is leeg, is

onder in dit venster onder Locatie de optie Nederlands (België)

ingesteld. Kiest u met de keuzelijst onder Locatie voor Neder-

lands (standaard), dan krijgt u de genoemde keuzes.

Telefoonnummer
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Pas deze opmaak op de kolom toe voordat u telefoonnummers invoert. Dan

vul de nul niet weg.



25 Grote getallen opmaken

U kunt getallen opmaken in het tabblad Start met de vijf knoppen

en de keuzelijst in de groep Getal. Voor meer mogelijkheden

gebruikt u het venster Celeigenschappen. Dat opent u als volgt.

� Klik op het diagonale pijltje rechtsonder in de groep Getal.
� Of klik met de rechtermuisknop op de cel (of de selectie) en kies

in het snelmenu Celeigenschappen.
� Of druk op de sneltoets Ctrl+1.

Het venster Celeigenschappen opent. Klik hierin op het tabblad

Getal en kies onder Categorie ook Getal.

� Bij decimalen kiest u het aantal cijfers achter de komma.
� Bij Scheidingsteken bepaalt u of er een punt achter de duizend-

tallen komt.
� Bij Negatieve getallen kiest u of u negatieve getallen in het

rood wilt weergeven, al dan niet voorzien van een minteken.

Celeig
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Het venster Celeigenschappen biedt veel meer opmaakmogelijkheden.



26 Eigen letters bij een getal plaatsen

Stel, u houdt uw gereden kilometers bij. U typt 10000 en wilt dat

zien als 10.000 km. Typt u zelf 10.000 km, dan kunt u de volgende

stand daar niet van aftrekken, omdat Excel deze inhoud als tekst

beschouwt; u krijgt dan #WAARDE! te zien.

Maar Excel kan wel rekenen met een getal als daar het valutateken

€ voor staat. Dat kan ook met andere tekens; daarvoor geeft u zelf

een opmaakcode op. Selecteer de kolom met kilometerstanden.

Open het venster Celeigenschappen.

� Sneltoets: Ctrl+1.

Klik op de tab Getal, klik onder Categorie op Aangepast. Typ in

het tekstvak onder Type de code 0 [$km].

Typ nu bijvoorbeeld 10000 in deze kolom; dit getal wordt weer-

gegeven als 10000 km.

� Met de code #.##0 [$ km] ziet u 10.000 km, dus met een punt

achter het duizendtal.
� Wilt u het getal als 10.000,00 km zien, dan klikt u hierna op de

knop Meer decimalen.

Voortaan hoeft u alleen de cijfers te typen en zorgt deze opmaak

voor de rest. Excel kan hiermee verder rekenen, omdat de invoer als

getal wordt behandeld.

� Geeft u bijvoorbeeld als aangepaste opmaak #.##0 [$graden]

op, dan verschijnt het woord graden naast het getal; Excel kan

daarmee verder rekenen.

Kilom
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27 Cellen laten verkleuren met voorwaardelijke opmaak

U kunt het uiterlijk van een cel veranderen, afhankelijk van de

waarde die erin staat. Dit heet Voorwaardelijke opmaak. Stel, in

een cel kunnen diverse getallen komen en zodra dat getal groter is

dan 10, moet dat getal vet worden en moet de cel geel worden

met een rand.

Dat stelt u als volgt in. Klik op de cel.

� U kunt ook meer cellen selecteren, bijvoorbeeld B1 tot en met

B20.

Klik in het tabblad Start op Voorwaardelijke opmaak; er gaat een

menu open. Klik op Markeringsregels voor cellen. Kies in het ver-

volgmenu Groter dan; het dialoogvenster Groter dan verschijnt,

met een invulvak en een keuzelijst. U wilt dat de cel verkleurt als de

waarde groter is dan 10. Typ 10 in het linkervak. In het rechtermenu

staat met woorden een opmaak omschreven.
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In een code met rechte haken en een $ zet u uw eigen aanduiding achter

het getal. Hier geeft u aan dat het om kilometers gaat.



� Bent u tevreden met een van de standaardopties in deze keuze-

lijst, bijvoorbeeld Lichtrode opvulling met donkerrode tekst,

dan kiest u die en klikt u op OK.

Verkleuren Wilt u (in dit voorbeeld) effen geel met zwarte tekst, dan klikt u op

Aangepaste indeling onder in deze keuzelijst; het dialoogvenster

Celeigenschappen verschijnt. Klik op de tab Lettertype, kies bij

Tekenstijl voor Vet en kies bij Kleur voor Automatisch (dan krijgt

u zwarte letters). Klik op de tab Rand en klik op Omtrek; hierdoor

komt er straks een rand om de cel. Klik op de tab Opvulling en kies

felgeel; dit zorgt voor de achtergrondkleur. Sluit de vensters met

een klik op OK. Zodra het getal in deze cel groter wordt dan 10,

ziet de cel er anders uit.
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Maak kennis met de kleurrijke mogelijkheden van voorwaardelijke opmaak.



28 Pictogrammen plaatsen

U kunt met voorwaardelijke opmaak ook pictogrammen bij de cel-

len plaatsen, zodat u meteen ziet of de waarden gunstig zijn of

niet. Ik laat dat zien aan de hand van rapportcijfers. Een voldoende

moet een groen vinkje krijgen, een onvoldoende een rood kruisje

en een uitroepteken geeft aan dat een cijfer van 5 tot en met 6 ris-

kant is.

Selecteer de cellen waarom het gaat. Klik in het tabblad Start op

Voorwaardelijke opmaak en wijs Pictogramseries aan; er gaat

een arsenaal aan pictogrammen open.

� Houdt u de muisaanwijzer boven een pictogram, dan krijgt u

een eerste indruk.

Kies uit de groep Indicatoren de derde optie: 3 symbolen (zonder

cirkels). Bij de cijfers verschijnen een groen vinkje, een geel uitroep-

teken of een rood kruisje.
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Boven de ingestelde waarde krijgt de cel met dat getal een andere kleur.



Symbolen Excel verdeelt de cijfers automatisch in drie even grote groepen van

33 procent; welk pictogram een cijfer krijgt, hangt af van de groep

waarin dat cijfer valt. Maar we willen de grenzen instellen met

vaste getallen. Klik hiervoor op Voorwaardelijke opmaak, Regels

beheren. Klik op Regel bewerken; het een venster met de instellin-

gen opent. Verander met de keuzelijst onder Type voor beide

gevallen Procent in Getal.

Kies naast het groene vinkje met de keuzelijst het teken > en typ

onder Waarde het cijfer 6. Het vinkje zal verschijnen bij cijfers gro-

ter dan 6.

Kies naast het gele uitroepteken het teken > en typ onder Waarde

het cijfer 5; hierdoor verschijnt het uitroepteken bij cijfers groter

dan 5 en tot en met 6.
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U kunt allerlei sprekende symbolen bij de celwaarden plaatsen.



De andere gevallen zijn de cijfers van 5 en kleiner; die krijgen een

rood kruisje. Sluit de vensters met een klik op OK.

� Wilt u hierna een ander type pictogrammen laten weergeven,

selecteer dan al deze cellen en kies met Voorwaardelijke

opmaak, Pictogramseries andere symbolen. De grenzen tussen

de waarden die u hebt ingesteld, blijven gelden.
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U stelt uw eigen grenzen in voor de waardering: een groen vinkje is vol-

doende, een rood kruisje is onvoldoende en een cijfer tussen 5 en 6 krijgt

een uitroepteken.

Als de tekens niet genoeg zeggen, zijn verkeerslichten meteen duidelijk.



29 Opmaak kopiëren

Hebt u een cel naar uw smaak opgemaakt, dan kunt u die opmaak

eenvoudig toepassen op andere cellen.

Klik op de cel die de gewenste opmaak al heeft. Klik op de knop

Opmaak kopiëren/plakken (het pictogram met de verfkwast). Klik

op de cel die er ook zo moet uitzien.

� Sleept u na een klik op de knop Opmaak kopiëren/plakken over

een reeks cellen, dan krijgen al die cellen de opmaak van die ene

cel.

Kwast U kunt de opmaak van een enkele cel ook op een hele kolom toe-

passen. Klik op de cel die de gewenste opmaak al heeft. Klik op de

knop Opmaak kopiëren/plakken. Klik op een kolomletter.

Is die ene cel bijvoorbeeld opgemaakt als een bedrag met euro-

teken, dan zien hierna alle getallen in die kolom er zo uit.

Kolomkwast Wilt u de opmaak van een cel kopiëren naar losliggende cellen,

dubbelklik dan op de verfkwast (de knop blijft donker). Klik een

voor een op de cellen (of letters van kolommen) die u dezelfde
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Met deze kwast brengt u de opmaak van een cel over op andere cellen.



opmaak wilt geven. Bent u klaar, dan klikt u nogmaals op de verf-

kwast (of drukt u op de Esc-toets).

Hebt u een groep van cellen die verschillend zijn opgemaakt, dan

kunt u de opmaak van die hele groep toepassen op een andere

groep cellen. Selecteer de groep broncellen. Klik op de knop

Opmaak kopiëren/plakken. Klik op de bovenste cel van de serie

waar u de opmaak wilt plakken.

Vanaf die cel krijgen de cellen rechts ervan en eronder de opmaak

van de geselecteerde groep.
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Met de kwast brengt u de opmaak van een enkele cel over op een hele

kolom.

De opmaak van een groep cellen brengt u met dezelfde kwast over.



Opmaakkopie Met de kwast kopieert u ook de opmaak van een hele kolom naar

andere kolommen. Selecteer de kolom met de gewenste opmaak.

Klik op de knop met de kwast en klik op de letter van de doel-

kolom. Alle opmaakkenmerken worden op de andere kolom over-

gebracht, ook de kolombreedte.

� Wilt u meer kolommen van deze opmaak voorzien en staan ze

naast elkaar, dan sleept u met de muisaanwijzer over de gewen-

ste kolomletters.
� Grenzen de kolommen niet aan elkaar, dan dubbelklikt u op de

knop Opmaak kopiëren/plakken en klikt u een voor een op de

letters van de kolommen die u zo wilt opmaken. Bent u klaar,

dan klikt u nogmaals op de verfkwast (of drukt u op de

Esc-toets).

Zo kunt u ook de opmaak van een hele rij naar andere rijen kopië-

ren. Selecteer de rij met de gewenste opmaak. Klik op de knop

Opmaak kopiëren/plakken en klik op het nummer van de doelrij.

� Wilt u meer rijen zo opmaken en liggen ze onder elkaar, dan

sleept u met de muisaanwijzer over de desbetreffende rij-

nummers.
� Liggen de rijen niet tegen elkaar aan, dubbelklik dan op de verf-

kwast en klik stuk voor stuk op de rijnummers die u zo wilt

opmaken. Klik hierna weer op de verfkwast (of druk op de

Esc-toets).

KolomOpmaak
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U kopieert de opmaak van een hele kolom naar een of meer andere kolom-

men.





Werken met lijsten

30 Sorteren

U kunt een lijst sorteren met de sorteerknoppen met AZ� en

ZA� in het tabblad Gegevens, maar daarmee hebt u weinig grip

op wat er gebeurt. De meest trefzekere manier om uw lijst te

sorteren, die ook de opschriften in de bovenste rij op hun plaats

laat, is met het dialoogvenster Sorteren. U sorteert de adreslijst

bijvoorbeeld als volgt op de kolom met achternamen.

Selecteer alle kolommen van de adreslijst die gegevens bevatten.

Klik in het tabblad Gegevens op de knop Sorteren; dit opent het

dialoogvenster Sorteren. Zorg dat rechtsboven in dit venster de

optie Mijn gegevens bevatten kopteksten is ingeschakeld, want

daardoor blijft de bovenste rij met de opschriften bovenaan

staan. Bovendien ziet u hierdoor in de drie keuzelijsten van dit

venster uw eigen opschriften terug, in plaats van aanduidingen

als Kolom A enzovoort. Dat maakt het kiezen in de volgende stap

gemakkelijker. Klik onder Kolom in de keuzelijst bij Sorteren op

op Achternaam. De tweede keuzelijst onder Sorteren op geeft

aan dat u gaat sorteren op waarden; dat laat u zo. De derde keu-

zelijst Volgorde staat standaard ingesteld op A naar Z. U wilt de

namen van A tot Z sorteren, dus ook daar doet u niets aan.

� Kies Z naar A als u de namen in aflopende volgorde wilt sor-

teren.

Klik op OK en de hele lijst wordt in een fractie van een seconde

gesorteerd.

� Is dat niet goed gegaan, druk dan meteen op de sneltoets

Ctrl+Z om deze actie ongedaan te maken.
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In principe hoeft u de lijst niet te selecteren voordat u deze sor-

teert. Excel selecteert dan zelf de cellen voor de sorteeractie, door

te kijken welke aaneengesloten cellen gevuld zijn. Maar als er een

lege kolom in uw lijst staat, worden de kolommen rechts van die

lege kolom niet meegenomen. Wilt u zeker weten dat de hele lijst

wordt gesorteerd, selecteer dan eerst alle kolommen en voer

daarna de sorteeractie uit.

31 Het sorteren verfijnen

Staan alle achternamen eenmaal op alfabetische volgorde onder

elkaar, dan kunt u vervolgens mensen met dezelfde achternaam op

hun voornaam sorteren. Dit heet Niveau toevoegen.

Klik in het tabblad Gegevens op Sorteren. Zorg ervoor dat rechts-

boven de optie Mijn gegevens bevatten kopteksten is ingescha-

keld. Klik onder Kolom in de keuzelijst op Achternaam (zoals in de

vorige tip). Klik op Niveau toevoegen; u krijgt er een drietal keuze-

lijsten bij. Klik bij Vervolgens op in de keuzelijst op Adres. Klik

nogmaals op Niveau toevoegen; er komt weer een rij met keuze-

lijsten bij. Kies daar bij Vervolgens op met de keuzelijst Voornaam

en klik op OK.
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Zo sorteert u de adreslijst op achternaam.



Nu sorteert u de lijst op achternaam, mensen met dezelfde achter-

naam worden binnen hun groep op adres gesorteerd en mensen

met hetzelfde adres worden op voornaam gesorteerd.

Zo kunt u een lijst heel nauwkeurig sorteren en onderverdelen. Een

wijnvoorraad kunt u bijvoorbeeld sorteren op kleur: rood, wit en

rosé, vervolgens sorteert u elke kleur op land van herkomst, dan de

wijnen uit hetzelfde land per streek onder elkaar, die weer per

domein op volgorde, die per jaar en tenslotte per jaar de produ-

cent.

32 De lijst filteren

Een lijst in Excel kan erg lang zijn en ingewikkeld om te overzien. U

kunt een selectie maken van gegevens op grond van een bepaald

kenmerk. Dit heet filteren. Hoe dit werkt, laat ik zien aan de hand

van een adreslijst.
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Met Niveau toevoegen maakt u bij het sorteren groepen, die u verder kunt

onderverdelen.



Klik in een willekeurige cel in de lijst. Klik op de tab Gegevens en

klik op Filter; boven elke kolom met gegevens verschijnt een knop

met een pijltje. Met deze pijlknoppen maakt u selecties.

� Sneltoets: Ctrl+Shift+L.

Let op: als er een lege kolom in de lijst staat, worden de kolommen

daarnaast genegeerd. Excel plaatst alleen een pijltje boven de

gevulde kolommen die aan elkaar grenzen. Bevat uw lijst een lege

kolom, selecteer dan eerst alle kolommen van de lijst voordat u op

Filter klikt. Dan krijgen alle kolommen die filterknop.

U wilt van de adreslijst bijvoorbeeld alleen de mensen zien met de

achternaam Haas. Klik hiervoor op de pijlknop bij Achternaam; er

gaat een menu open. Alle achternamen die in de lijst voorkomen,

staan hier één keer in. Standaard zijn alle namen ingeschakeld.

Schakel (Alles selecteren) uit; daardoor verdwijnen alle vinkjes.

Schakel Haas in en klik op OK. U ziet hierna alleen de mensen die

Haas heten.

� Het pijltje op de knop is nu voorzien van een trechter, die aan-

duidt dat u op dit veld hebt gefilterd.
� De rijnummers worden blauw en de nummering verspringt: de

rijen met mensen die niet Haas heten, zijn verborgen.
� In de statusbalk staat in dit voorbeeld dat 3 van de 12 records

zijn gevonden.

Een filter toont dus de rijen die aan uw criteria voldoen en verbergt

de overige records.
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Filter U kunt vervolgens binnen de gefilterde namen opnieuw een filte-

ring maken. U wilt bijvoorbeeld de mensen filteren die Haas heten

en die in Amsterdam wonen. Klik in de adreslijst en klik op Filter,

als u dat nog niet had gedaan. Klik op het pijltje bij Achternaam en

schakel alleen Haas in; u ziet de records met de achternaam Haas.

Klik vervolgens op de filterknop bij Woonplaats. Schakel (Alles

selecteren) uit en schakel alleen Amsterdam in.

Deze knop krijgt nu ook een trechter, zodat u ziet dat er op twee

criteria is gefilterd. Nu ziet u alleen degenen die Haas heten en in

Amsterdam wonen.

� U kunt deze stappen om op twee criteria te filteren ook in

omgekeerde volgorde doen.

Kunt u door de pijlknoppen de opschriften boven de kolommen

niet goed zien, plaats die teksten dan links. Selecteer hiervoor rij 1
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Met Filter krijgen de kolommen met gegevens een knop waarmee u de lijst

kunt filteren. Zo maakt u slechts bepaalde gegevens zichtbaar.



en klik in het tabblad Start op de knop Links uitlijnen. De opschrif-

ten staan nu aan de linkerkant in de cel, de filterknoppen rechts.

33 Gefilterde getallen optellen

Als u een kolom in een tabel optelt met de functie SOM en u gaat

die tabel filteren, dan zal de uitkomst van deze optelling altijd gelijk

zijn: u ziet altijd het totaal van alle items, ook de niet-gefilterde

getallen worden mee-opgeteld. Wilt u alleen de getallen optellen

die gefilterd zijn, gebruik dan de functie SUBTOTAAL.

De tabel in dit voorbeeld heeft 300 rijen. Typ twee rijen lager, dus

in C302, de formule:

=SUBTOTAAL(9;C1:C300)

Deze telt het aantal verkochte artikelen op.
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U kunt twee keer filteren om een verfijning aan te brengen.



Schakel vervolgens het filter in (zie de vorige tip). Klik op de pijl-

knop bij Land; er gaat een menu open met alle landen. Schakel

(Alles selecteren) uit, schakel bijvoorbeeld België in en klik op OK;

u ziet hierna alleen de gegevens van België. De formule onderaan

telt nu de aantallen van België op.

Schakelt u in het menu bijvoorbeeld Frankrijk en Spanje in, dan

geeft de formule de totalen van deze beide landen.

� De 9 vooraan in de formule geeft aan dat u de gefilterde gege-

vens wilt optellen. Kies u daar een 1, dan krijgt u het gemid-

delde van de gefilterde records, met een 4 ziet u de grootste

waarde en met 5 de kleinste waarde daarvan.
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Met de functie SUBTOTAAL telt u alleen de getallen op van het gefilterde

land.



34 Adressen ontdubbelen

Als u aan een groep klanten post stuurt, maakt het geen professio-

nele indruk als een klant dezelfde post dubbel ontvangt. Verwijder

daarom vooraf alle adressen die twee keer in uw lijst voorkomen.

Dit ontdubbelen heet Duplicaten verwijderen.

Klik in de lijst die u wilt filteren. Wilt u zeker weten alle adressen

worden meegenomen, selecteer dan hele kolommen, bijvoorbeeld

kolom A tot en met F. Klik in de tab Gegevens op de knop Duplica-

ten verwijderen; er verschijnt een venster met de kopjes van alle

kolommen ingeschakeld.

� Laat u alles ingeschakeld, dan zal Excel alleen de rijen verwijde-

ren waarin én de voornaam én de achternaam én het adres én

de woonplaats gelijk zijn.
� Moet bijvoorbeeld ieder adres uniek zijn, klik dan op Alle selec-

ties opheffen en schakel Adres in. Dan blijft er van ieder adres

een uniek exemplaar over. Werken er op hetzelfde adres ver-

schillende mensen, dan kunt u volstaan met één verzending

voor dat adres.

Na een klik op OK krijgt u een melding hoeveel dubbele waarden er

zijn gevonden en hoeveel unieke waarden er overblijven. Alle dub-

bele adressen zijn uit de lijst verwijderd; van de adressen die vaker

voorkwamen, wordt alleen het bovenste bewaard.

Is dit niet gegaan zoals u wilt, klik dan meteen op Ongedaan

maken (sneltoets: Ctrl+Z) om de hele lijst weer te zien en probeer

het met een andere selectie.
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35 Gefilterde gegevens apart opslaan

Als u deze filtering uitvoert voor iemand anders (of een ander

bedrijf of een andere afdeling) en mag de ander alleen de gegevens

zien die u met het filter zichtbaar hebt gemaakt, dan kopieert u de

gefilterde gegevens naar een nieuw bestand.

Open een nieuwe werkmap.

� Sneltoets: Ctrl+N.
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Met Duplicaten verwijderen haalt u dubbele adressen weg.



Laat dit nieuwe werkblad openstaan en ga naar het werkblad met

de gefilterde gegevens.

� Sneltoets: Ctrl+F6.

Selecteer het gebied met de gegevens en klik op Kopiëren. Let op:

kopieer geen hele kolommen of het hele werkblad, want dat ver-

traagt het kopiëren en plakken enorm.

Ga naar het nieuwe werkblad, klik daar in cel A1 en kies Plakken.

Nu worden alleen de gegevens geplakt die u met het filter zicht-

baar hebt gemaakt.

� Zoals u ziet, hebben de kolommen de standaardbreedte. Die

past u allemaal tegelijk aan volgens tip 21.

36 Namen zoeken

Zoekt u naar een bepaalde naam in een lange adreslijst, laat Excel

dan voor u zoeken. Klik in het tabblad Start op Zoeken en selec-

teren (helemaal rechts); er opent een menu. Kies Zoeken; het ven-

ster Zoeken verschijnt.
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Mag de ontvanger alleen de gefilterde gegevens zien, dan kopieert u die

naar een nieuwe werkmap.



� Sneltoets: Ctrl+F (van Find) of Shift+F4.

Typ de naam die u zoekt of typ een woord. U hoeft niet het com-

plete woord te typen; de eerste letters zijn vaak al voldoende. Klik

op Volgende zoeken of druk op de Enter-toets; Excel gaat naar de

eerste cel waarin het zoekwoord voorkomt.

� Is dat nog niet de goede cel en komt het woord vaker voor, klik

dan nogmaals op Volgende zoeken.

Sluit dit venster met een klik op de knop Sluiten.

� Sneltoets: de Esc-toets.
� Zit het venster Zoeken in de weg en kunt u de gemarkeerde cel

niet goed zien, dan verplaatst u het venster door aan de boven-

ste balk te slepen.
� Hebt u naar een woord gezocht en het venster Zoeken gesloten,

dan staat dat woord nog in het geheugen. Druk op Shift+F4 en

u kunt verder zoeken zonder dat het venster in beeld komt.
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Met het venster Zoeken zoekt u snel in uw lijst.



Als het woord dat u zoekt, exact zo in een cel moet voorkomen, klik

dan in het venster Zoeken op de knop Opties en schakel Identieke

celinhoud in. Moeten ook de hoofdletters en kleine letters precies

overeenkomen, dan schakelt u de optie Identieke hoofdletters/

kleine letters in.

37 Een beperkt gebied doorzoeken

U kunt binnen een beperkt gebied zoeken. Stel, u zoekt de Drentse

plaatsnaam Vries en er staan veel mensen in uw lijst die De Vries

heten. Als u dan in het venster Zoeken vries opgeeft, zal Excel ook

alle achternamen De Vries langsgaan.

Selecteer in dit voorbeeld de kolom met de plaatsnamen. Klik op

Zoeken en selecteren en op Zoeken. Typ vries in het venster Zoe-

ken en druk op de Enter-toets. Nu doorzoekt Excel alleen de gese-

lecteerde kolom. De kans is groot dat u meteen komt waar u zijn

moet. Met andere woorden, als u eerst cellen selecteert en dan een

zoekopdracht geeft, doorzoekt Excel alleen die cellen.
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Wilt u binnen één kolom zoeken, selecteer die kolom dan eerst.



KolomZoeken Let op: Soms zoekt u naar een naam en krijgt u de melding Er zijn

geen zoekresultaten opgehaald. Weet u zeker dat het woord of

de naam in de lijst voorkomt, controleer dan of u niet per ongeluk

enkele cellen hebt geselecteerd. Want als er cellen zijn geselecteerd,

zoekt Excel alleen in dat gebied en niet in het hele werkblad. Sluit

de melding met een klik op OK en klik op Sluiten om het venster

Zoeken te sluiten. Klik op een willekeurige cel om de selectie op te

heffen. Zoek opnieuw naar de naam of het woord.

� Het is dus handig om altijd, voordat u gaat zoeken, even op een

pijltoets te drukken; dan weet u zeker dat er niet een paar cellen

zijn geselecteerd.
� Sneltoetsen: druk twee keer op de Esc-toets om de vensters te

sluiten, druk op een pijltoets om één cel te markeren en druk op

Shift+F4 om opnieuw te zoeken.

38 Gegevens in twee kolommen vergelijken

Stel, u hebt twee verschillende versies van een lijst met gegevens.

Ze zijn niet helemaal gelijk en u wilt zien waar de verschillen zitten.

Kopieer dan een kolom uit de ene lijst (bijvoorbeeld de kolom met

persoonsnummers), kopieer die kolom uit de andere lijst en plaats

ze naast elkaar. Om na te gaan of een woord (of nummer) in kolom
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Als u cellen selecteert, zoekt Excel alleen daarin.



A ook in kolom B voorkomt, moet u iedere cel in kolom A met heel

kolom B vergelijken.

U laat Excel tellen hoe vaak in kolom B het woord in A2 voorkomt,

met de formule:

=AANTAL.ALS(B:B;A2)

Voer deze in C2 in en kopieer deze omlaag.

Als er een nul verschijnt, komt het woord dat ernaast staat in

kolom A, niet voor in kolom B. staat er een 1, dan komt dat woord

één maal voor in kolom B, bij een groter getal komt dat woord

vaker voor in kolom B.

De vraag kan ook omgekeerd zijn: hoe vaak komt in kolom A het

woord in B2 voor. Hiervoor zet u in D2 de formule:

=AANTAL.ALS(A:A;B2)

Kopieer deze omlaag. U ziet nu naast ieder gegeven in kolom B hoe

vaak dit in kolom A voorkomt.
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U telt hoe vaak een woord in kolom A ook in kolom B voorkomt, en omge-

keerd.



39 Opschriften in beeld houden

De lijst kan zo lang zijn dat deze niet meer op één beeldscherm te

zien is. Gaat u omlaag, dan schuiven de bovenste rijen omhoog,

waardoor de rij met de opschriften uit beeld verdwijnt.

U kunt de eerste rij vastzetten zodat u de kopteksten wel steeds in

beeld houdt. Klik in een willekeurige cel en klik op de tab Beeld.

Klik op Blokkeren; er verschijnt een menu met drie opties. Klik op

Bovenste rij blokkeren.

Als u nu verder omlaag gaat, blijft de bovenste rij altijd zichtbaar.

De andere rijen schuiven als het ware achter de bovenste rij. Dat

kunt u zien aan de rijnummers links in beeld: de nummering na rij 1

verspringt; ook loopt er een zwarte lijn onder rij 1. Deze functie

heet Titelblokkering.

Blokkeren Mogelijk gebruikt u zo veel kolommen dat ze niet allemaal naast

elkaar op uw beeldscherm passen. Wanneer u dan naar de rechter-

kolommen van uw lijst gaat, verdwijnen de namen in de linker-

kolommen uit beeld. Wilt u altijd de linkerkolom in beeld houden,

dan gebruikt u een andere optie van het menu Blokkeren, namelijk

Eerste kolom blokkeren.
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Met Bovenste rij blokkeren houdt u uw opschriften altijd in beeld.



Het opheffen van de titelblokkering verloopt langs dezelfde weg als

het inschakelen. Klik in het tabblad Beeld weer op Blokkeren; de

eerste optie heet nu Titelblokkering opheffen. Klik op Titelblokke-

ring opheffen.

40 Kolommen en rijen vastzetten

Mogelijk wilt u meer kolommen of rijen vastzetten omdat daarin

omschrijvingen of voor- en achternamen staan. U kunt precies

bepalen welke rijen en kolommen in beeld blijven, wanneer u door

het werkblad schuift. In het volgende voorbeeld fixeert u de kolom-

men A, B en C en de rijen 1 en 2.

� Is Titelblokkering al ingeschakeld, hef dan eerst de bestaande

blokkering op; zie de vorige tip.

Klik in cel D3; de rijen daarboven en de kolommen links daarvan

zullen worden vastgezet. Klik in het tabblad Beeld op Blokkeren en

kies Titels blokkeren.
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Om altijd de linkerkolom in beeld te houden, gebruikt u Eerste kolom blok-

keren.



Gaat u nu naar een cel vrij ver rechts in uw werkblad, dan schuift

het overzicht naar links, maar de kolommen A, B en C blijven altijd

in beeld. Gaat u omlaag, dan blijven rij 1 en 2 altijd zichtbaar.

� Drukt u hierna op de sneltoets Ctrl+Home, dan komt u niet in

cel A1, zoals gewoonlijk, maar in de hoek linksboven van het

deel dat niet gefixeerd is, dus in dit voorbeeld in D3.
� U kunt precies bepalen wat er in beeld blijft staan. Klik op een

cel: de rijen boven deze cel en de kolommen links daarvan blij-

ven in beeld. Klik dan op Blokkeren en kies Titels blokkeren.

Wilt u de vastgezette rijen en kolommen wijzigen, dan gaat dat het

snelst als volgt. Klik in de cel onder de rij die u wilt vastzetten en

rechts van de kolom die u wilt fixeren. Klik op Blokkeren, Titelblok-

kering opheffen; de bestaande blokkering wordt opgeheven. Klik

op Blokkeren, Titels blokkeren; de nieuwe blokkering geldt nu.
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Met Titels blokkeren bepaalt u precies welke rijen en kolommen in beeld

blijven.



41 Het beeld splitsen

Wilt u twee delen van het werkblad tegelijk zien die vrij ver van

elkaar vandaan liggen, dan kunt u het beeld splitsen. U hebt bij-

voorbeeld gegevens in kolom Z en een berekening in kolom BB. Klik

op de tab Beeld en klik op Splitsen; er verschijnen een horizontale

en een verticale lijn.

� Klik in het vlak linksonder: als u op en neer scrolt, blijft het deel

boven de splitslijn staan.
� Klik in het rechterdeel; als u heen en weer scrolt, blijft het deel

links van de splitslijn staan.

Zo kunt u twee heel verschillende delen van het werkblad tegelijk

zien. Klik (om dit voorbeeld aan te houden) in het rechtervlak en ga

naar uw berekening in kolom BB. Klik in het linkervlak en ga naar
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Pas Splitsen toe als u twee delen van het werkblad tegelijk wilt zien, die vrij

ver uit elkaar liggen.



uw gegevens in kolom Z. Als u nu in de gegevens in kolom Z iets

verandert, ziet u in kolom BB meteen het effect.

� Wilt u dat het beeld ergens anders wordt gesplitst, sleep dan

aan de horizontale dan wel aan de verticale splitsbalk.

Om het splitsen ongedaan te maken, klikt u in het tabblad Beeld

weer op Splitsen; de horizontale en verticale lijnen verdwijnen.

42 Een opmerking plaatsen

Wilt u aan bepaalde gegevens (bijvoorbeeld aan een adres, een

muziekstuk of aan een formule) een toelichting toevoegen, dan

doet u dat in de vorm van een opmerking (vanaf Excel 2019 notitie

genoemd). Deze wordt verborgen in een cel en wordt zichtbaar

wanneer u dat wilt. Klik op een cel, klik op de tab Controleren en

klik op Opmerkingen; er gaat een menu open. Klik op Nieuwe

opmerking.

� Sneltoets: Shift+F2.

Er verschijnt een lichtgeel vak met de naam van de gebruiker vet-

gedrukt bovenaan. Die naam kunt u weghalen met de Back-

space-toets. Typ in dit vak uw opmerking of uw uitleg.

� Binnen deze ruimte gaat u met de Enter-toets naar een nieuwe

regel. U kunt hier ook tekst selecteren en die vet of cursief

maken of onderstrepen.

Als u klaar bent, klikt u in het werkblad.

� Sneltoets: druk tweemaal op de Esc-toets.

Rechtsboven in de cel ziet u hierna een rood driehoekje, de indica-

tor van de opmerking. Houd de muisaanwijzer even op de cel met
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het rode driehoekje, zonder te klikken; de opmerking springt open

en u kunt deze lezen.

Opmerking Wilt u een opmerking aanvullen of verbeteren, klik dan met de

rechtermuisknop in de cel met de opmerking; er verschijnt een snel-

menu. Klik op Opmerking bewerken.

� Sneltoets: Shift+F2 om een bestaande opmerking te bewerken.
� Of klik op de cel met het rode driehoekje, klik in het tabblad

Controleren op de knop Opmerkingen; er gaat een menu

open. Klik op Opmerking bewerken.

Klik in het vak en typ de verbetering. Klik op een willekeurige cel als

u klaar bent.
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U kunt een opmerking in een cel plaatsen. Die verschijnt zodra u de muis-

aanwijzer erop houdt.

Via Opmerking bewerken kunt u de tekst van de opmerking veranderen.

Sleep aan de witte vierkantjes om het formaat aan te passen.



Past de tekst niet goed in de rechthoek, dan past u het formaat

aan. Klik met de rechtermuisknop in de cel met de opmerking en

klik op Opmerking bewerken; er verschijnen witte vierkantjes om

het tekstvak, zogeheten formaatgrepen, zoals rechts in de afbeel-

ding. Sleep aan de grepen om het formaat aan te passen.

43 Tabel maken

Stel, u hebt gegevens die geordend zijn als een lijst: boven de

kolommen staan opschriften, in een kolom staan dezelfde soort

gegevens (zoals achternamen of geboortedatums) en de kenmer-

ken van een item staan in een rij naast elkaar. Dan heeft het voor-

delen om zo’n lijst om te vormen naar een tabel. Selecteer hiervoor

uw lijst, klik op de tab Invoegen en kies Tabel; er verschijnt een

venster dat vraagt waar de gegevens staan, dat zijn de cellen die u

zojuist hebt geselecteerd. Klik op OK; uw lijst krijgt de vormgeving

van een tabel.

� Let op: anders dan het misschien klinkt, wordt er geen nieuwe

lijst ingevoegd, de bestaande lijst wordt alleen omgevormd.

De voordelen van een dergelijke tabel zijn:

� De rijen worden om en om gekleurd, zodat u snel ziet welke

gegevens bij elkaar horen (een zogeheten record vormen).
� De tabel krijgt automatisch knoppen in de eerste rij, waarmee u

kunt filteren (zie ook tip 32).
� Wilt u de tabel sorteren, dan kan dat via dezelfde filterknopjes;

de hele tabel wordt automatisch geselecteerd.
� Als u gegevens onderaan toevoegt, wordt het bereik van de

tabel automatisch uitgebreid.
� Als er een formule in een van de kolommen staat en u voegt

onderaan gegevens toe, dan wordt die formule automatisch

omlaag gekopieerd.
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� Worden de gegevens in een grafiek weergegeven en voegt u

onderaan gegevens toe, dan worden die automatisch aan de

grafiek toegevoegd; u hoeft het bereik niet zelf aan te passen.

Klikt u in de tabel, er dan verschijnt een extra tab Ontwerpen.

Schakel in dat tabblad Totaalrij in en er verschijnt een extra rij

onder aan de tabel. Kies met de keuzelijst uit Som, Aantal, Gemid-

delde enzovoort.

� Wilt u zien welk bereik de tabel omvat, druk dan op de functie-

toets F5 en dubbelklik in het volgende venster op de naam van

de tabel.
� Wilt u de tabel weer omvormen tot een gewone gegevenslijst,

klik dan ergens in de tabel; er verschijnt een extra tab Ontwer-

pen. Klik in dat tabblad op Converteren naar bereik en beant-

woord de vraag om bevestiging met Ja. De instellingen van de

tabel verdwijnen, alleen de kleuren blijven.
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Het heeft voordelen om een lijst om te vormen tot een tabel.



44 Snel een groepsmail sturen

Als u een lijst met e-mailadressen in Excel hebt, kunt u snel aan een

hele groep een e-mail sturen.

Selecteer hiervoor de cellen met e-mailadressen.

� Desgewenst selecteert u eerst een beperkte groep door middel

van filteren.

Klik in het tabblad Start op Kopiëren.

� Sneltoets: Ctrl+C.

Open uw e-mailprogramma en open een nieuw bericht.

Het staat in het algemeen netter dat de ontvangers de e-mailadres-

sen van de anderen niet kunnen zien. Zorg er daarom voor dat het

vak BCC zichtbaar is en plaats alle e-mailadressen in het vak BCC

(blind carbon copy). Klik in het vak BCC en klik op Plakken.

� Sneltoets: Ctrl+V.

De e-mailadressen worden in het adresvak geplaatst. Eerst staan ze

onder elkaar, maar even later komen ze automatisch naast elkaar,

gescheiden door puntkomma’s.

Typ uw eigen e-mailadres in het vak Aan.

Groepsmail
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Wilt u hetzelfde bericht aan een hele groep sturen, kopieer dan de e-mail-

adressen vanuit uw adreslijst in Excel naar het adresvak van uw e-mail-

programma.



Werken met hele werkbladen

45 Een werkblad toevoegen

Wilt u aan de werkmap een werkblad toevoegen, dan kan dat

op verschillende manieren.

� Klik op het plusteken rechts van de bladtabs (de knop Nieuw

blad).
� Of klik met de rechtermuisknop op een bladtab en kies in het

snelmenu Invoegen; er verschijnt een dialoogvenster. Kies

Werkblad.
� Of klik in het tabblad Start op het pijltje bij de knop Invoe-

gen en kies Blad invoegen.
� Sneltoets: Shift+F11.

Er wordt een nieuw werkblad ingevoegd met de naam Blad en

een volgend nummer.

5

80

U kunt op verschillende manieren een werkblad toevoegen.



� Wilt u dat alle nieuwe werkmappen die u oproept altijd uit meer

werkbladen bestaan? Klik dan op het tabblad Bestand, klik op

Opties en kies in het tabblad Algemeen bij Aantal op te

nemen bladen met het pijltje het gewenste aantal (het maxi-

mum is 255).

46 Een werkblad verbergen

Bevat een werkblad berekeningen of gegevens die andere gebrui-

kers niet mogen zien, dan kunt u het werkblad verbergen.

Klik met de rechtermuisknop op de tab van het betreffende werk-

blad; er gaat een menu open. Kies Verbergen.

� Let op: in dit snelmenu staat ook de optie Verwijderen. Kies die

optie niet.

Een andere manier is: klik op de tab van het werkblad dat u wilt

verbergen. Klik in het tabblad Start op Opmaak; er wordt een

menu geopend. Klik onder Zichtbaarheid op Weergeven en ver-

bergen en dan op Blad verbergen.

U kunt meer werkbladen verbergen, maar er moet minstens één

werkblad zichtbaar blijven.

U maakt een verborgen werkblad als volgt zichtbaar. Klik met de

rechtermuisknop op een van de zichtbare bladtabs en kies in het

menu Zichtbaar maken; er verschijnt een venster met de namen

van de verborgen werkbladen.

� Of klik in het tabblad Start op Opmaak, op Weergeven en ver-

bergen en dan op Blad zichtbaar maken.

Kies het werkblad dat u zichtbaar wilt maken.

81

5 Werken met hele werkbladen



47 Werkblad naar andere werkmap verplaatsen

U kunt een werkblad uit de ene werkmap halen en naar een andere

werkmap verplaatsen. Dat doet u als volgt.

Open de beide werkmappen en activeer het werkblad dat u wilt

verplaatsen. Klik hiervoor eventueel in het tabblad Beeld op Ander

venster en kies in het menu de juiste werkmap (sneltoets om over

te schakelen: Ctrl+F6). Klik met de rechtermuisknop op de bladtab;

er verschijnt een menu. Kies Blad verplaatsen of kopiëren; er ver-

schijnt een venster. Kies daarin met de bovenste keuzelijst onder

Naar map de naam van de andere werkmap. Kies onder Voor blad

de plaats in de andere werkmap waar u dit werkblad wilt invoegen.

� Wilt u een kopie van dit werkblad aan de andere werkmap toe-

voegen, schakel dan in dit venster de optie Kopie maken in.

Klik op OK.
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U kunt dit werkblad voor anderen verborgen houden en later weer zicht-

baar maken.



Let op: Hebt u het verkeerde werkblad verplaatst (of gekopieerd),

dan kunt u deze actie niet terugdraaien met Ongedaan maken (of

Ctrl+Z). Plaats dan op dezelfde manier het werkblad vanuit de

andere werkmap terug. Hebt u per ongeluk een werkblad geko-

pieerd, dan kunt u dat gerust verwijderen; het origineel zit immers

nog in de originele werkmap.

48 Werkblad snel kopiëren naar ander bestand

Er is een snellere manier om een werkblad naar een andere werk-

map te kopiëren of te verplaatsen. Open beide bestanden, dus

zowel de werkmap met het werkblad dat u wilt kopiëren als de

werkmap waarin de kopie moet komen. Klik op de tab Beeld en

kies Alle vensters; er gaat een klein venster open. Kies daarin Hori-

zontaal; u ziet hierdoor beide werkmappen onder elkaar, in ieder

geval de bladtabs zijn zichtbaar. Klik op de tab van het werkblad

dat u wilt kopiëren, houd de Ctrl-toets ingedrukt en sleep deze

bladtab naar de bladtabs van het andere bestand. Laat los en er

staat een kopie van uw werkblad in het andere bestand.
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Via dit venster verplaatst u een werkblad uit de ene werkmap naar een

andere werkmap.



� Als u de bladtab alleen sleept zonder de Ctrl-toets ingedrukt te

houden, verplaatst u dit werkblad uit het ene bestand naar het

andere bestand.
� U kunt meer werkmappen openen, ze allemaal zichtbaar maken

en de bladtab met ingedrukte Ctrl-toets naar alle andere ge-

opende werkmappen slepen.

49 Werkbladen koppelen

Stel, u houdt de omzet van verkopers bij. Voor iedere verkoper is er

een eigen werkblad, waarin voor iedere maand een kolom staat.

Per dag wordt de omzet genoteerd en de kolom van de maand

wordt opgeteld. U kunt dan op een apart blad de totalen van elke

maand van alle verkopers naast elkaar zetten, zodat u een compact

jaaroverzicht krijgt.

Eerst richt u een apart werkblad in zoals de rechterkant van de vol-

gende afbeelding. Als het eerstvolgende werkblad Jansen heet,

geeft u het totaal van januari van Jansen als volgt in dit overzicht

weer. Klik in het werkblad met het jaaroverzicht op de cel die dit

totaal moet weergeven, in dit voorbeeld op cel B3. Typ het isgelijk-

teken = en klik op de bladtab Jansen.

� Sneltoets: Ctrl+PageDown dan wel Ctrl+PageUp.
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Maak de bladtabs van beide werkmappen zichtbaar en u kopieert een

werkblad gewoon door te slepen.



Klik op de cel met het totaal van januari en druk op de Enter-toets.

Het totaal van januari van het werkblad Jansen verschijnt in dit

voorblad. U ziet in de formulebalk de formule =Jansen!B26.

Het uitroepteken geeft aan dat de formule naar een ander werk-

blad verwijst.

Bevat de werkbladnaam een spatie, zoals bij De Vries, dan plaatst

Excel aanhalingstekens om de bladnaam, bijvoorbeeld =‘De

Vries’!B26.

Zodra er in het andere werkblad een bedrag verandert, verschijnt

het nieuwe totaal ook meteen in dit jaaroverzicht.
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Met koppelingen zet u de totalen uit de verschillende werkbladen bij elkaar.



Formules opstellen

50 Eenvoudige berekening maken

U kunt in elke cel een formule typen. Zodra u op de Enter-toets

drukt, wordt de formule ingevoerd en wordt deze berekend. In

de cel ziet u de uitkomst, in de formulebalk vindt u de formule

terug. Iedere formule begint met het teken =. Eenvoudige

berekeningen maakt u door getallen in de formule te plaatsen

met een van de volgende tekens ertussen.

Teken Bewerking In formule
met getallen

In formule
met verwijzingen

+ optellen =12+4 =A1+A2

- aftrekken =12-4 =A1-A2

- negatief maken -4 -A1

* vermenigvuldigen =12*4 =A1*A2

/ delen =12/4 =A1/A2

^ macht =12^4 =A1^A2

Bevat een formule meer berekeningen, dan worden deze uit-

gevoerd van links naar rechts zoals ze in de formule staan, maar

sommige berekeningen krijgen voorrang. De volgorde van de

berekeningen is:

� eerst machtsverheffen en worteltrekken,
� dan vermenigvuldigen en delen,
� dan optellen en aftrekken.

De formule is bijvoorbeeld:

=100+1*21%

6
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Hier wordt eerst 21 procent maal 1 berekend, is 0,21; en dat wordt

opgeteld bij de eerste honderd. De uitkomst is 100,21.

Moet een berekening eerder worden gedaan dan de gewone volg-

orde, dan past u haakjes toe, bijvoorbeeld:

=100*(1+21%)

Hier wordt eerst 1 bij 21% opgeteld, is 121%; dat gaat maal 100 en

de uitkomst is 121.

51 Formule invoeren en kopiëren tegelijk

Wilt u een formule invoeren en deze hierna kopiëren, dan kan dat

in één handeling. Uw formule is bijvoorbeeld:

=B3*C3

Die wilt u invoeren in cel D3 en omlaag kopiëren tot in D12. Selec-

teer eerst D3 tot en met D12, typ de formule zoals die voor de eer-

ste cel geldt, dus

=B3*C3

Druk nu op Ctrl+Enter-toets. De formule wordt ingevoerd en de

volgende cellen krijgen meteen een kopie.
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De essentie van Excel: u maakt berekeningen door middel van formules. In

de formulebalk staat de formule, in de cel ziet u de uitkomst.



Op deze manier corrigeert u ook snel een serie bestaande formules.

Selecteer de reeks cellen met de formules, klik in de formulebalk (of

druk op de F2-toets), breng de correctie aan in de formule die voor

de eerste cel geldt en druk op Ctrl+Enter-toets. De formule wordt

opnieuw ingevoerd met een kopie in de andere cellen.

� Deze manier is bijzonder handig als u een formule omlaag wilt

kopiëren in cellen met verschillende opmaak. Want de formule

wordt ingevoerd en gekopieerd, de opmaak van de cellen blijft

intact.

52 Een kortingstabel opzetten

Als u een formule omlaag kopieert, wordt het rijnummer daarin

automatisch aangepast. Maar soms wilt u dat alle kopieën van die

formule naar dezelfde cel blijven verwijzen. Dan moet het rijnum-

mer gelijk blijven. U hebt bijvoorbeeld een tabel met prijzen van

allerlei artikelen. Voor een kortingsactie wilt u in de kolom ernaast

een bepaald percentage van die prijzen zien. Dat percentage wilt u

slechts eenmaal invoeren in een cel, waarna alle bedragen auto-

matisch worden aangepast.
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Selecteer eerst de cellen, stel de formule op en druk op Ctrl+Enter. Dan

staan er direct kopieën van de formule in alle cellen.



Maak vanaf cel A2 een reeks van 10, 20 enzovoort tot en met 100.

Gebruik hiervoor de vulgreep (zie tip 14). Typ in B1 het percentage,

bijvoorbeeld 75%. Vervolgens laat u in B2 het bedrag met korting

berekenen met de formule:

=A2*B1

Het eerste bedrag in A2 maal het percentage in B1 geeft 7,50.

Vervolgens kopieert u deze cel als volgt omlaag. Klik op de vul-

greep van B2 en sleep omlaag tot het einde van de serie bedragen.

� Of klik op cel B2 en dubbelklik op de vulgreep.

Nu gaat er iets mis: u ziet veel te grote getallen en mogelijk hekjes

waar getallen niet passen.

53 Celverwijzing vastzetten

Wat gaat er fout? De 7,50 in B2 klopt; dat is 10 maal 75 procent.

Daarvoor zorgt de formule:
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De opzet van een rekentabel voor kortingspercentages. De formule is geko-

pieerd, maar toch gaat er iets mis.



=A2*B1

Klikt u nu in B3, dan ziet u in de formulebalk:

=A3*B2

Door het kopiëren zijn de beide rijnummers één opgeschoven. Deze

formule vermenigvuldigt de 20 euro in A3 (dat klopt) met B2.

Omdat daar 7,50 staat, is de berekening 20 maal 7,50 is 150,00.

Daar zit dus de fout en dat gaat verder omlaag zo door.

Om ervoor te zorgen dat alle formules het percentage in B1 gebrui-

ken, moet u rijnummer 1 in de verwijzing B1 vastzetten. Daarvoor

plaatst u het dollarteken $ voor het rijnummer. Klik hiervoor in B2,

klik in de formulebalk en typ een $ tussen B en 1, zodat de formule

wordt:

=A2*B$1

Druk op de Enter-toets en kopieer B2 nogmaals omlaag. Nu klopt

het wel: alle formules richten zich op het kortingspercentage in B1,

want in de kopieën verandert de celverwijzing B$1 niet. Als u

daarin het percentage verandert, ziet u meteen alle prijzen met die

korting.

� Als u cel B2 omlaag wilt kopiëren en er staan al gegevens naast

(zoals hier in kolom A), dubbelklik dan op de vulgreep van B2.

Deze cel wordt dan omlaag gekopieerd voor de hele reeks langs

kolom A.
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54 Verwijzing absoluut maken

U ziet het: kopieert u een formule met een celverwijzing, dan

schuift die celverwijzing op. Dit heet een relatieve celverwijzing.

Dat is meestal handig, maar in het voorbeeld met het percentage

bovenaan moet het rijnummer niet veranderen. Daarvoor zet u dus

een $ voor het rijnummer, zoals in B$1. Deze verwijzing naar de rij

is absoluut.

Kopieert u een formule opzij en moeten alle formules naar dezelfde

kolomletter verwijzen, dan plaatst u het dollarteken voor de kolom-

letter, als in $B1. Uw formule is dan bijvoorbeeld:

=$B2*C1

Als u die één cel naar rechts kopieert, verandert deze in:

=$B2*D1

Alleen C1 verandert in D1, maar $B2 blijft $B2. Zo worden de getal-

len in de cellen naast elkaar vermenigvuldigd met B2.
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Door het dollarteken richten alle formules zich op het percentage in B1.



Als u een formule opzij en omlaag kopieert en de kopieën moeten

steeds verwijzen naar bijvoorbeeld cel A2, dan zet u zowel de

kolomletter als het rijnummer vast. In de formule komt dat bijvoor-

beeld als $A$2 voor.

55 Werken met de functie ALS

Met de functie ALS laat u Excel keuzes maken. Een formule met ALS

bouwt u als volgt op. Na =ALS( geeft u de voorwaarde op waarnaar

gekeken moet worden; na een puntkomma volgt wat Excel moet

doen als de voorwaarde waar is: een berekening maken of tekst

weergeven; na nog een puntkomma geeft u op wat u wilt zien in

de andere gevallen.

U kunt de functie ALS een woord (of zin) laten weergeven. U hebt

bijvoorbeeld vanaf cel B2 een serie getallen onder elkaar. Is het

getal kleiner dan 20, dan moet er ‘te laag’ bij komen en bij getallen

vanaf 20 moet ‘goed’ verschijnen. Plaats hiervoor in C2 de formule:

=ALS(B2<20;"te laag";"goed")

� Plaats de tekst die u wilt zien tussen dubbele aanhalingstekens.

Dat is niet tweemaal het enkele aanhalingsteken ‘, maar u hebt

het dubbele aanhalingsteken “ nodig.

Kopieer deze formule omlaag.
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Kopieert u de formule opzij en moeten de kopieën formule naar dezelfde

kolom blijven verwijzen, dan zet u de kolomletter met het dollarteken vast.



U kunt met ALS ook een bedrag vermenigvuldigen met het ene of

met het andere kortingspercentage. Is het bedrag kleiner dan 500,

dan is de korting 2 procent in alle andere gevallen 5 procent. In dit

voorbeeld staat het bedrag in A2, de formule in B2 is:

=ALS(A2<500;A2*2%;A2*5%)

De formule controleert of A2 kleiner is dan 500; als dat waar is, is

de berekening A2 maal 2%. Is dat niet het geval, dan wordt de

berekening A2 maal 5% uitgevoerd.

� Omdat in beide opties A2 voorkomt, kunt u deze formule ook

korter schrijven, namelijk als:

=ALS(A2<500;2%;5%)*A2

56 Groepen in uw huishoudboekje optellen

Als u wilt weten hoeveel geld u per maand uitgeeft aan de auto,

aan kleding enzovoort, dan typt u bij elke uitgave in welke groep

die valt. Zo vallen het tanken, de grote beurt en de wasstraat in de

groep Auto, vallen een jurk en een jas onder Kleding enzovoort.
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Vervolgens laat u deze groepen optellen met de functie SOM.ALS.

Deze zoekt in de ene kolom naar een bepaald woord en telt de

getallen op die in een andere kolom naast dat woord staan. Zo

krijgt u het totaal van alle bedragen waarbij dezelfde groepsnaam

staat.

Stel, in de cellen E2 tot en met E40 staan de omschrijvingen en de

bedragen staan ernaast in F2 tot en met F40. Typ de groepen een-

malig onder elkaar in kolom H. Typ in kolom D bij elke uitgave in

welke groep deze valt. Vervolgens laat u in kolom I de uitgaven per

groep optellen. Typ in i2 de formule:

=SOM.ALS(D:D;H2;F:F)

Deze zoekt in kolom D naar de groep van H2 en telt de bedragen

op die daar in kolom F bij staan. Kopieer deze formule omlaag.

Excel telt de bedragen per groep bij elkaar op.

57 VERT.ZOEKEN: tabel maken

Stel, u verkoopt producten met korting. Bij vijf artikelen is de kor-

ting 2 procent, vanaf tien stuks 5 procent, vanaf twintig stuks

10 procent. Een dergelijke tabel is een staffel.

94

De 100 beste tips & trucs voor Excel

Hoeveel gaf ik uit aan de auto, aan kleding enzovoort? Excel telt de groe-

pen op.



Zoekt u bijvoorbeeld de korting voor 17 stuks, dan kan Excel opzoe-

ken dat dit in de groep van 10 tot en met 19 stuks valt en de bij-

behorende korting van 5 procent weergegeven. Die tussenliggende

waarde wordt opgespoord met de functie VERT.ZOEKEN (verticaal

zoeken).

Hiervoor zet u eerst een kleine tabel op, daarin hoeft u alleen de

onderste waarde van elke groep te noteren.

Zet ook een ondergrens in de tabel. Doet u dat niet en vraagt u de

korting voor bijvoorbeeld 3 stuks, dan is die lager dan de kleinste

waarde en krijgt u een foutmelding. Typ daarom een nul in B4 met

de bijbehorende ‘korting’ van nul procent in D4, zoals u in de

afbeeldingen ziet.

58 VERT.ZOEKEN: formule invoeren

Voor deze functie zoekt Excel in de linkerkolom van onder naar

boven en slaat dan rechtsaf.

U stelt de formule met VERT.ZOEKEN als volgt op. Klik in cel D11 (in

dit voorbeeld), klik op de tab Formules en op de knop Zoeken en

verwijzen; er gaat een menu open. Kies de functie VERT.ZOEKEN;
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De staffelkorting omgezet in een tabel waarmee Excel kan rekenen.



het venster Functieargumenten verschijnt, met vier invulvakken.

Typ in het vak Zoekwaarde het getal dat u zoekt, in dit voorbeeld

17. Geef in het vak Tabelmatrix het gebied op waar de gegevens

staan; klik hiervoor in cel B4 en sleep met ingedrukte linkermuis-

knop tot in D8.

� Als het venster in de weg staat, sleept u het opzij.

Klik in het derde vak, bij Kolomindex_getal. Hier geeft u op, de

hoeveelste kolom van het gebied Excel moet weergeven (de linker-

kolom van het gebied telt ook mee). Typ hier dus 3.

� Het vierde vak Benaderen laat u voorlopig leeg.

De formule is nu:

=VERT.ZOEKEN(17;B4:D8;3)

Deze formule zoekt naar het getal 17 in de linkerkolom, hier zijn

dat de cellen B4 tot en met B8. Dat getal komt niet in de lijst voor;
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Maak voor de staffel een model. U vult dan het aantal in en Excel berekent

meteen de korting.



daarom gaat Excel naar de waarde die kleiner is, in dit geval naar

de 10 in rij 6. Door de 3 die achteraan staat, gaat Excel in die rij

drie cellen naar rechts. Zo wordt bij 17 stuks 5 procent korting uit

de tabel opgehaald.

� In dit voorbeeld staat het getal 17 dat u zoekt in de formule,

maar u kunt daarvoor ook verwijzen naar een cel.

59 Zoeken met of zonder benaderen

In de tabel met stappen (zoals de staffel hiervoor) vindt Excel de

tussenliggende waarde, doordat het benaderen standaard is toe-

gestaan. Maar een andere keer moet Excel de waarde niet benade-

ren, maar precies daarnaar op zoek gaan.

Stel, u hebt een lijst met personeelsleden met de personeelsnum-

mers in kolom A en de overige gegevens in de volgende kolommen.

U wilt aan de hand van het nummer de naam, de functie en het

adres ophalen. Dit nummer typt u in cel G2 en u laat de formule

naar die cel verwijzen. U stelt de formule als volgt op. Klik in cel G4

(in dit voorbeeld) en roep het formulevenster op, zie de vorige tip.

Klik in het vak Zoekwaarde en op cel G2, want daarin staat het

nummer dat u zoekt. Klik in het vak Tabelmatrix, klik op kolom-

letter A en sleep met ingedrukte linkermuisknop naar B (vanwege

de lengte van de lijst geeft u hele kolommen op). Klik in het vak

Kolomindex_getal en typ 2, want Excel moet in de gevonden rij de

tweede cel nemen (kolom A telt ook mee, vandaar twee stappen).

Zou u het vak Benaderen leeg laten en typt u hierna in G2 een

nummer dat niet voorkomt, dan gaat Excel naar het getal dat klei-

ner is (zoals bij de kortingstabel). Maar nu mag Excel het opgege-

ven personeelsnummer niet benaderen, u wilt exact de gegevens

van de juiste persoon. Typ daarom in het vak Benaderen een 0 of

het woord ONWAAR. De formule mag er op twee manieren uitzien:
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=VERT.ZOEKEN(G2;A:B;2;0)

=VERT.ZOEKEN(G2;A:B;2;ONWAAR)

Typ in G2 het nummer dat u wilt opzoeken, bijvoorbeeld 123. U ziet

de naam die bij dit nummer hoort.

� Typt u in G2 een nummer dat niet in de lijst voorkomt, dan zal

de uitkomst #N/B zijn.

60 Unieke hele getallen trekken

Wilt u een serie willekeurige hele getallen trekken die allemaal ver-

schillend zijn, dan doet u dat in twee stappen. Plaats onder elkaar,

bijvoorbeeld in alle cellen A1 tot en met A100, de formule:

=ASELECT()

Plaats in B1 de formule:

=RANG(A1;A$1:A$100)

Kopieer beide formules tot in rij 100 en u ziet de getallen 1 tot en

met 100 in willekeurige volgorde.

98

De 100 beste tips & trucs voor Excel

Met de functie VERT.ZOEKEN haalt u uit de lijst snel de gegevens die bij het

nummer horen.



In kolom A worden willekeurige getallen getrokken (tussen 0 en 1,

met 15 decimalen). De functie RANG bepaalt voor elk getal hoe

hoog dit in de ranglijst staat van alle getallen in A1 tot en met

A100 en geeft altijd hele getallen.

61 Groene driehoekjes uitschakelen

Als u een formule kopieert, kan er een groen driehoekje linksboven

in de cel verschijnen. Deze zogeheten indicator van de foutcontrole

geeft aan dat er een fout in de formule kan zitten. In dit voorbeeld

worden de eerste cellen in kolom B met 2 vermenigvuldigd, maar

de laatste met 5; in die cel verschijnt het groene driehoekje.

Plaats de muisaanwijzer op de cel met het groene driehoekje;

ernaast verschijnt een knop met een uitroepteken. Klik op die knop;

er verschijnt een menu. Lees wat er aan de hand is. Boven in het

menu wordt de oorzaak genoemd, eronder de mogelijke oplossin-

gen. Meestal is dit loos alarm, maar controleert u de formule even.

Wilt u in de onderste formule bewust met 5 vermenigvuldigen, dan

klikt u op Fout negeren. Wilt u met 2 vermenigvuldigen zoals in de

andere cellen, dan klikt u op Formule kopiëren vanaf boven.

99

6 Formules opstellen

Met deze twee stappen trekt u een serie willekeurige hele getallen, waar-

van er nooit twee gelijk zijn.



Wilt u deze indicator en die groene driehoekjes niet zien, dan scha-

kelt u ze als volgt uit. Klik op de cel met een groen driehoekje en

klik op de knop met het uitroepteken. Klik op Opties voor Fout-

controle; het venster Opties voor Excel verschijnt. Schakel deze

optie uit: Foutcontrole op de achtergrond inschakelen.

Wilt u achteraf een werkblad op fouten controleren, dan klikt u in

het tabblad Formules op de knop Foutcontrole.

Wilt u deze groene driehoekjes wel weer zien, dan schakelt u de

indicator van de foutcontrole als volgt in. Klik op de tab Bestand

en klik op Opties. Klik op Formules en schakel deze optie in: Fout-

controle op de achtergrond inschakelen.

62 Verwijzing volgen met pijlen

Als u met een formule naar een andere cel verwijst, ziet u die ver-

wijzing in de formule. Daaraan ziet u nog niet meteen welke cellen

met elkaar verbonden zijn, u moet die cel opzoeken. Excel kan met

pijlen laten zien naar welke cel (of cellen) een formule verwijst.

Klik op een cel met een formule en klik op de tab Formules.
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vaak is dit loos alarm.



Wilt u zien waar een formule zijn gegevens vandaan haalt, klik dan

op Broncellen aanwijzen; de pijlen wijzen dan vanuit de verbon-

den cellen naar de cel met de formule.

Wilt u zien door welke formule de waarde van een cel verwerkt

wordt, klik dan op die cel en klik op Doelcellen aanwijzen. De pijl

wijst dan vanuit die cel naar de formule.

Hebt u de verwijzingen bestudeerd en mogen de pijlen weer weg,

klik dan op Pijlen verwijderen.

� Of klik op Opslaan om de werkmap op te slaan; alle pijlen ver-

dwijnen dan.
� Sneltoets: Ctrl+S.

Pijlen
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U volgt het spoor van de verwijzingen door middel van deze blauwe pijlen.



63 Doelzoeken

Stel, u hebt een formule en u weet wat de uitkomst moet zijn,

maar u weet nog niet welk getal daarvoor zorgt. Uw formule bere-

kent bijvoorbeeld een bedrag inclusief btw en u wilt weten wat het

bedrag zonder btw is (het nettobedrag). Gebruik dan Doelzoeken.

In dit voorbeeld wordt 21 procent btw berekend over cel C6 met:

=C6*21%

En cel C8 telt C6 en C7 op met:

=C6+C7

De uitkomst moet bijvoorbeeld 500 zijn en u zoekt welk netto-

bedrag daarvoor nodig is. Klik op C8, dat is de cel met de formule

waarin deze uitkomst zal komen. Klik op de tab Gegevens, klik op

de knop Wat-als analyse; er gaat een menu open. Kies daarin

Doelzoeken; dit opent een klein venster. Bij Cel instellen: kiest u

de cel waarin de uitkomst zal komen (die cel hebt u al geselecteerd

als het goed is). Vul bij Op waarde: het bedrag in dat de formule

moet opleveren, typ 500 in dit geval. Geef bij Door wijzigen van

cel: de cel op die tot dat resultaat moet leiden; klik hiervoor op C6

of typ dit adres. Klik op OK. Excel probeert nu in C6 steeds een

ander getal, totdat de uitkomst in C8 precies 500 oplevert. Is dat

gelukt, dan meldt een venster: Er is een oplossing gevonden. Klik

op OK om die oplossing te accepteren.
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Doelzoeken
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Met doelzoeken bewandelt u de omgekeerde weg: u weet de uitkomst en

Excel zoekt het getal dat daarvoor zorgt.



Werken met datum en tijd

64 Datum invoeren

U kunt een datum op een van de volgende manieren invoeren.

25-10-20 25/10/20 25 okt 20 25 oktober 20

25-10-2020 25/10/2020 25 okt 2020 25 oktober 2020

Kies de methode die u prettig vindt. Sluit altijd af door op de

Enter-toets te drukken. De datum wordt weergegeven in een

van de twee standaard opmaken, zie de afbeelding (maar die

kunt u aanpassen).

Excel maakt die cel automatisch op als Datum (althans, als de

opmaak van de betreffende cel nog niet eerder was aangepast).

Valt de datum in het huidige jaar, dan is het voldoende om

alleen de dag en de maand in te voeren, Excel zet het jaartal er

dan zelf bij; dat ziet u in de formulebalk. Typt u in 2020 bijvoor-

beeld 25-10, dan staat er in de cel 25-okt, maar in de formule-

balk ziet u het jaartal erbij, namelijk 25-10-2020.

7
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daard slechts twee soorten datumopmaak toe.



� Typ niet het teken = voor een datum, want dat wordt verwerkt

als een formule. Bijvoorbeeld = 15 - 5 levert 10 op (15 min 5).
� De datum van vandaag voert u snel in door te drukken op de

toetsen Ctrl+; (puntkomma), gevolgd door de Enter-toets.

65 Datum opmaken

Als u een datum invoert op een van de genoemde manieren, wordt

deze standaard weergegeven als 25-10-2020 of 25-okt-20. Deze

opmaak kunt u aanpassen.

Klik in het tabblad Start boven in de groep Getal op het pijlknopje

naast de keuzelijst. Klik in de keuzelijst op een van beide datum-

notaties. U ziet in deze keuzelijst meteen hoe de ingevoerde datum

eruit zal zien.

� Kiest u Korte datumnotatie, dan ziet dit voorbeeld eruit als:

25-10-2020.
� Kiest u Lange datumnotatie, dan ziet de datum eruit als: vrij-

dag 25 oktober 2020.
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U kiest hoe u de datum wilt weergeven.



Datum Staat de opmaak van uw voorkeur niet in de keuzelijst, klik dan

onderaan op Meer getalnotaties; hierdoor opent het venster

Celeigenschappen.

� Of klik met de rechtermuisknop op de cel en klik in het snel-

menu dat verschijnt op Celeigenschappen.
� Of druk op de sneltoets Ctrl+1.

Kies het tabblad Getal en klik onder Categorie op Datum. Klik in

de lijst onder Type op de gewenste opmaak; onder Voorbeeld ziet

u alvast wat u krijgt.

� Als u een notatie met een sterretje (*) kiest, wordt de opmaak

automatisch aangepast aan de datuminstellingen voor uw regio.

Verandert u in Windows de regio bijvoorbeeld in Engels (Ver-

enigde Staten), dan wordt 25 oktober 2020 weergegeven als:

10/25/2020.

Datumopmaak
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66 Eigen datumopmaak instellen

Staat de opmaak die u wenst niet in het venster Celeigenschappen

onder Datum, dan stelt u uw eigen datumweergave als volgt in.

Typ een datum, bijvoorbeeld in cel B2. Hebt u in de cel 25-10 in-

gevoerd of 25 okt, dan wordt dat standaard weergegeven als:

25-okt. Dat streepje schrijven we gewoonlijk niet; u past de

opmaak als volgt aan.

Open vanuit deze cel het venster Celeigenschappen en kies in het

tabblad Getal onder Categorie de optie Aangepast. In het vak

onder Type geeft u met een combinatie van de letters d, m en j op

hoe u de datum wilt zien. Voor een datum zonder streepje vult u

onder Type de code d mmm in (of vervang alleen het streepje door

een spatie). Nu wordt de datum weergegeven als: 25 okt.

67 Help! Ik zie getallen in plaats van datums

Ziet u een groot getal rond 43.000 in een cel waar u een datum

verwacht? Dan geeft Excel de datum weer als een getal. Pas de

opmaak zo aan dat u de datum weer ziet.
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U stelt hier de datumopmaak helemaal naar wens in.



Het kan ook zijn dat u per ongeluk op de toetsen Ctrl+T hebt

gedrukt. Met deze sneltoets laat Excel alle formules in het werkblad

zien en van de datums in uw werkblad ziet u dan de getalswaarde.

Druk nogmaals op Ctrl+T en u ziet de datum weer.

� Of klik hiervoor op het tabblad Formules en op de knop Formu-

les weergeven.

68 De leeftijd exact berekenen

Als u een leeftijd berekent, trekt u het geboortejaar af van het hui-

dige jaar. U weet dan hoe oud iemand in dit jaar wordt, maar

houdt er nog geen rekening mee wanneer de verjaardag is. Als u

iemands leeftijd precies wilt weten, maakt het uit of die persoon al

jarig is geweest of niet. Zolang iemand nog niet jarig is geweest, is

hij/zij nog een jaartje jonger. De volgende formule houdt wel reke-

ning met de verjaardag.

=DATUMVERSCHIL(F2;VANDAAG();"y")

Deze formule geeft de hele jaren die tot op vandaag zijn verstre-

ken, dus precies de leeftijd op dit moment. In dit voorbeeld staat

de geboortedatum in cel F2.
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Zo ziet u welke getalswaarde deze datum heeft.



U kunt hiermee ook de actuele leeftijden in een hele lijst met perso-

nen berekenen. De geboortedatums staan bijvoorbeeld in kolom F

en die vergelijkt u steeds met de datum van vandaag. Typ in J1 de

formule:

=VANDAAG()

U ziet de datum van vandaag; deze wordt automatisch bijgewerkt.

Typ in G2 de formule:

=DATUMVERSCHIL(F2;J$1;"y")

� Na het omlaag kopiëren kijken alle formules naar de peildatum

in J1, doordat het rijnummer in die celverwijzing is vastgezet

met het teken $ (zie ook tip 54).

Kopieer G2 omlaag en maak kolom G op als getallen zonder deci-

malen. De formule berekent hoe oud iedereen is op de datum in J1

(in hele jaren). De formule in J1 geeft elke dag de datum van van-

daag en u ziet dus hoe oud iedereen vandaag is.

109

7 Werken met datum en tijd

U ziet elke dag hoe oud iedereen op dat moment is. Let op het verschil tus-

sen de twee datums onderaan.



69 Verjaardagen op een rij zetten

In het blad van een vereniging staat vaak een lijst ‘Jarigen van deze

maand’. Hierin staan de leden op volgorde van hun verjaardag,

zonder de geboortedatum. Aan de hand van de ledenlijst stelt u dit

overzicht als volgt op.

Om ze op volgorde van de verjaardagen te krijgen maakt u het jaar-

tal voor iedereen gelijk. Voor dit voorbeeld staan de geboorte-

datums in kolom F. Typ in G2 de formule:

=DATUM(JAAR(VANDAAG());MAAND(F2);DAG(F2))

De functie DATUM werkt achtereenvolgens met het jaartal, de

maand en de dag. Deze formule neemt het jaartal van vandaag (het

huidige jaar dus) en haalt de maand en de dag uit de geboorte-

datum. Zoals u in de vorige tip ziet, heeft de functie VANDAAG zijn

eigen paar haakjes, vandaar dat u daarachter () ziet.

� Omdat het jaar in dit geval niet van belang is, mag u ook de kor-

tere formule gebruiken:

=DATUM(0;MAAND(F2);DAG(F2))

Het jaartal hiervan maakt u als volgt onzichtbaar. Klik op het dia-

gonale pijltje in de groep Getal; het venster Celeigenschappen

verschijnt (sneltoets: Ctrl+1). Klik op de tab Getal, klik onder Cate-

gorie op Aangepast en typ in het vak onder Type d mmmm. Deze

opmaak geeft de datum weer als: dag, spatie en hele maand.

Kopieer deze cel omlaag. Selecteer nu de hele lijst en sorteer die op

de kolom met deze formule, kolom G in dit voorbeeld.
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70 Datum van Pasen berekenen

Pasen en Pinksteren vallen niet op één dag, zoals het gezegde luidt.

Er zitten altijd zeven weken tussen. Ook vallen ze ieder jaar op een

andere datum. Eerste paasdag valt op de eerste zondag na de eer-

ste volle maan na het begin van de lente (dus na 21 maart). U kunt

berekenen op welke datum een aantal feesten valt in het jaar dat u

opgeeft. Voor de feesten die afhangen van Pasen maakt u een han-

dig model.

Typ als voorbeeld 2019 in cel C2. Typ in cel C7 de formule voor de

paasdatum, die luidt:

=AFRONDEN.BENEDEN(DATUM(C2;5;DAG(MINUUT(C2/38)/2+56));7)-34

U ziet dat eerste paasdag in 2019 op 21 april viel.

Typ in C2 een ander jaartal en u ziet meteen wanneer Pasen in dat

jaar valt.

� Als u 43.576 ziet, is dat de getalswaarde van deze datum. Maak

deze cel dan op als Datum.
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U zet de verjaardagen op volgorde voor het ledenblad.



� Wilt u de dag van de week erbij zien als ‘zo’, ‘ma’ enzovoort,

open dan het venster Celeigenschappen met een druk op

Ctrl=1, kies in het tabblad Getal voor Aangepast en vul onder

Type de code ddd d mmmm jjjj in.

71 Andere feestdagen voorspellen

De andere christelijke feestdagen in het voorjaar hangen af van

Pasen. U zet ze op een rij door van de paasdatum in C7 een aantal

dagen af te trekken of daarbij op te tellen. Maak twintig cellen

vanaf C4 op als Datum.

Carnaval is zeven weken voor Pasen; typ in C4:

=C7-49

Aswoensdag is meteen na carnaval; in C5 komt:

=C7-46

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen; typ in C6:

=C7-2
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Deze formule berekent de datum van Pasen voor het jaar dat u opgeeft.



Tweede paasdag is één dag later dan eerste paasdag; typ in C8:

=C7+1

Hemelvaartsdag is de veertigste dag na Pasen; geef C9 de formule:

=C7+39

Pinksteren valt zeven weken na Pasen; typ in C10:

=C7+49

Tweede pinksterdag is een dag later. Typ in C11:

=C7+50

U hebt nu de veranderende feesten op een rij.

Kerst heeft een vaste datum: 25 en 26 december. De volgende for-

mules nemen het jaartal over uit C2 en stellen met maand en dag

de datums van Kerst samen. Typ in C12:

=DATUM(C2;12;25)

Typ eronder:

=DATUM(C2;12;26)

Vul in C2 een willekeurig jaartal in en u krijgt meteen de feestdagen

van dat jaar op een rij.

� U leest in de vorige tip hoe u laat zien op welke dag van de

week deze feesten vallen.
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72 Ramadan voorspellen

Ook het begin van de ramadan, de vastenmaand van de islam, valt

ieder jaar op een andere datum. Een maand begint met de nieuwe

maan en duurt afwisselend 29 en 30 dagen. Een jaar van twaalf

maan-maanden heeft in totaal 354 dagen. Vergeleken met het zon-

nejaar van 365 dagen begint de ramadan daarom ieder jaar onge-

veer elf dagen eerder: in 2018 op 16 mei, in 2019 op 6 mei en in

2020 op 24 april.

Vult u het model aan met de volgende formule; typ in C17:

=GEHEEL((C2-1900)*(19*354+11*355)/360*12+1421,44)

U ziet nu wanneer de ramadan begint. Wilt u dit ook weten voor

de jaren vóór 1997 of na 2030, verleng de formule dan tot:

=GEHEEL((C2-1900)*(19*354+11*355)/360*12+1421,44)+

ALS(C2<1997;-366;ALS(C2>2030;365;0)))

De ramadan duurt dertig dagen. Daarna wordt het driedaagse

Suikerfeest gevierd (Id ul-Fitr). Typ hiervoor in C18:
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Als u dit model namaakt met de formules erin, hoeft u alleen een jaartal op

te geven en ziet u direct wanneer de feestdagen in dat jaar vallen.



=C17+30

Veertien weken na het begin van de ramadan is het Offerfeest (Id

ul-Adha). Voor die datum typt u in cel C19:

=C17+98

73 Koningsdag berekenen

Sinds 2014 wordt Koningsdag gevierd op 27 april, tenzij het op een

zondag valt, dan wordt het op zaterdag 26 april gevierd. In 2014

gold deze uitzondering al meteen. Om dat te berekenen hebben we

een formule nodig met de functies WEEKDAG en ALS.

Uw formule voor C24 is:

=ALS(WEEKDAG(DATUM(C2;4;27))=1;DATUM(C2;4;26);DATUM(C2;4;27))

Met DATUM(C2;4;27) wordt de datum 27 april in het betreffende

jaar samengesteld en WEEKDAG(DATUM(C2;4;27)) berekent op welke

dag van de week dat valt. De formule houdt in: als de weekdag van

27 april een 1 is (dus op zondag valt); neem dan als datum 26 april;

geef in de andere gevallen 27 april.
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Ook van andere feesten en speciale dagen vindt u snel de datum.



In 2013 heeft Willem-Alexander zijn moeder Beatrix opgevolgd.

Wilt u ook jaartallen vóór 2014 opgeven, dan moet Excel Koningin-

nedag weergeven op 30 april, maar als die datum op een zondag

valt, wordt het 29 april. De formule hiervoor is:

=ALS(C2>2013;ALS(WEEKDAG(DATUM(C2;4;27))=1;DATUM(C2;4;26);

DATUM(C2;4;27));ALS(WEEKDAG(DATUM(C2;4;30))=1;DATUM(C2;4;29);

DATUM(C2;4;30)))

Hierin is de functie ALS genest: als het jaartal groter is dan 2013;

moet de regel voor Koningsdag worden toegepast; anders geldt de

regel voor Koninginnedag.

74 Kwartaal bepalen

Staat in A2 een datum en wilt u ernaast zetten in welk kwartaal die

valt? Dan vindt u die als volgt. U bepaalt de maand van de datum

in A2 met:
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Met deze formule ziet u voor ieder jaar op welke dag het Koninginnedag

was dan wel Koningsdag is.



=MAAND(A2)

Deelt u dat door 3, dan krijgt u voor maand 1 (januari) 0,33. Maar

u zoekt een heel getal. Dat gaat met de formule:

=GEHEEL(MAAND(A2)/3)

Maar die geeft 0 voor januari en pas 1 voor maart, april en mei.

Daarom telt u bij de gevonden maand eerst 2 op en deelt u dat

door 3; het gedeelte MAAND(A2)+2 moet apart tussen haakjes. U

berekent het kwartaal van de datum in A2 met de formule:

=GEHEEL((MAAND(A2)+2)/3)

� Om te zien in welk kwartaal u zich vandaag bevindt, neemt u:

=GEHEEL((MAAND(VANDAAG())+2)/3)
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Met deze formules berekent u in welk kwartaal een datum valt.



75 Gewerkte uren bijhouden

Wilt u het verschil tussen twee tijdstippen weten, dan trekt u die

van elkaar af. Zo kunt u een lijst met gewerkte uren bijhouden voor

een maand.

Maak drie kolommen op als Tijd, bijvoorbeeld C, D en E. In kolom C

typt u hoe laat u begon, in kolom D wanneer u stopte. Om C3 en

D3 van elkaar af te trekken typt u in E3 de formule:

=D3-C3

Vervolgens kopieert u E3 omlaag, tot in E33.

Zodra u begin- en eindtijden invult, laat kolom E de gewerkte uren

zien. Voor het totaal typt u onderaan, in E34 de formule:

=SOM(E3:E33)

Die telt alle uren op en u hebt de hele maand in beeld.

Het is erg belangrijk dat u alle drie de kolommen opmaakt als tijd.

Doet u dat niet voor kolom E, dan ziet een werkdag van acht uur

(17:00 min 9:00) eruit als 0,333 in plaats van als 8:00.

Prikklok
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U houdt uw gewerkte uren per maand bij in Excel.



76 Decimaal getal omrekenen naar tijdstip

In Excel heeft een hele dag de waarde van het getal 1. De tijdsduur

van een uur is 1 gedeeld door 24, dus 1/24. Een periode van zes

uren is gelijk aan 6 × 1/24 ofwel 6/24.

Hebt u het aantal uren als een decimaal getal en wilt u dat weer-

geven als tijd, dan moet u delen door 24. In het volgende voor-

beeld staat 4 en een kwart uur als het decimale getal 4,25 in M3.

Typ in cel N3:

=M3/24

Om de uitkomst als een tijdstip te zien moet u deze cel uiteraard

opmaken als Tijd. Klik hiervoor in het tabblad Start op de keuzelijst

in de groep Getal en kies de optie Tijd.

U ziet 4:15:00, vier uur en een kwartier.

� Is het decimale getal groter dan 24, dan ziet u bijvoorbeeld

30,00 niet als 30:00 maar als 6:00. Dat komt doordat Excel na

iedere 24 uur weer bij nul begint. Om dat op te lossen leest u de

volgende tip.

Omgekeerd: u hebt gewerkte uren berekend, de uitkomst is bij-

voorbeeld 7:30 en u wilt dat als het decimale getal 7,50 zien. Om

tijd om te rekenen naar een decimaal getal, moet u vermenigvuldi-

gen met 24. In het volgende voorbeeld staan de begin- en eindtijd

in C3 en D3. Typ in E3 de formule:

=(D3-C3)*24

Maak deze kolom op als een getal met twee decimalen en kopieer

deze formule omlaag.
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Nu ziet u 7 uur en 30 minuten als 7,50 en 8:45 ziet eruit als 8,75.

� Wilt u hier meer cijfers achter de komma zien, maak die dan

zichtbaar met de knop Meer decimalen.

77 Help! Excel telt niet verder dan 24 uur

Telt u tijdstippen op en wordt het totaal groter dan 24 uur, let u

dan even op. Want Excel begint na iedere 24 uur weer bij nul en

dan ziet u bijvoorbeeld na 29 uur en 15 minuten werken geen

29:15, maar slechts 5:15.

Dit lost u op door de opmaak als volgt aan te passen. Open het

venster Celeigenschappen. Kies in het tabblad Getal voor Tijd en

klik op Aangepast; in het vak onder Type staat een code met

u:mm erin. Vervang deze hele code door [u]:mm.
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Deel door 24, maak de cel op als Tijd en u ziet een decimaal getal als een

tijdstip. Wilt u het andersom, dan vermenigvuldigt u met 24.



Nu telt Excel wel verder dan 24 uur en ziet u 29:15 (in dit voor-

beeld).

� Wilt u de seconden erbij, dan gebruikt u de code [u]:mm:ss en

ziet u met dit voorbeeld 29:15:00.

EtmaalPlus

121

7 Werken met datum en tijd

Wilt u verder tellen dan 24 uur, dan stelt u dat via de opmaak in.



Grafieken maken

78 Een lijngrafiek maken

Een lijngrafiek is zeer geschikt om de ontwikkeling in de tijd

weer te geven, zoals het verloop van een aandelenkoers. In

kolom A staan bijvoorbeeld de datums en in B de slotkoersen

van elke dag.

Selecteer de cellen die u in de grafiek wilt weergeven, inclusief

de opschriften boven de kolommen.

Toetsen om snel te selecteren zijn:

� druk op Ctrl+Home om naar cel A1 te gaan,
� druk op Ctrl+Shift+pijltoets-Rechts om A1 en B1 te selecteren,
� druk op Ctrl+Shift+pijltoets-Omlaag om alle gegevens in

deze beide kolommen te selecteren.

Onder aan de selectie verschijnt de knop Snelle analyse. Klik op

die knop; hierdoor opent u een menu met tabbladen.

� Of druk op Ctrl+Q.

Kies in het menu de tab Grafieken. Houd de muisaanwijzer op

de verschillende soorten grafieken. U ziet dan een voorbeeld van

dat type grafiek. Klik op de knop Lijn.

Er verschijnt een kant-en-klare grafiek. De datums staan langs de

onderkant van de grafiek. Dit is de horizontale as, ook wel cate-

gorie-as of x-as. De koersen staan op de verticale as; dit is de

waarde-as of y-as. De naam die in cel B1 boven de gegevens

staat wordt overgenomen als titel van de grafiek.

8
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79 Een kolomgrafiek maken

Met een kolomgrafiek vergelijkt u waarden met elkaar, zoals de ver-

koopcijfers per provincie in een kwartaal.

Selecteer de hele tabel. Klik op de knop Snelle analyse die onder

aan de selectie verschijnt; hierdoor opent er een menu met tab-

bladen. Kies in het menu de tab Grafieken. Klik op de knop

Gegroepeerde kolom (links in het menu).

Er verschijnt een kolomgrafiek. Op de verticale as staan de cijfers en

op de horizontale as de provincies (in dit voorbeeld). Boven iedere

provincie staan drie kolommen die de waarden van januari, februari

en maart weergeven.
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U maakt in Excel snel een grafiek. Selecteer de gegevens, kies welke soort

grafiek u wilt en even later staat de grafiek op uw scherm.



80 Ruimte tussen kolommen versmallen

In de kolomgrafiek staat bij elke provincie een groepje van drie

kolommen (steeds voor drie maanden). U maakt de ruimte tussen

deze groepen als volgt smaller.

Klik op een van de kolommen. Klik op de tab Indeling en klik links-

boven op Selectie opmaken; hierdoor opent u het taakvenster. Bij

Breedte tussenruimte ziet u een percentage.

� Of klik met de rechtermuisknop op een kolom en klik in het snel-

menu op Gegevensreeks opmaken.

Sleep aan het blokje bij Breedte tussenruimte en verander de

waarde in 30 %. U ziet de verandering meteen in de grafiek.

� Of typ direct 30 in het vak en druk op de Enter-toets.
� Als u niet aan het blokje sleept, maar links ervan klikt, verschuift

de waarde in stappen van tien procent.
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Excel geeft de gegevens per provincie in kolommen weer.



Een tussenruimte van 50 % betekent dat de ruimte tussen de

kolommen 50 % (de helft) van de breedte van een kolom is.

Klik op het kruisje rechtsboven in het taakvenster om dit te sluiten.

Ruimte Misschien vindt u het nog niet gemakkelijk om de onderdelen van

de grafiek te selecteren, want u moet de muisaanwijzer nauwkeurig

plaatsen. Gebruik dan de keuzelijst Grafiekelementen. Klik op de

grafiek en klik op de tab Indeling; u vindt deze keuzelijst links-

boven. Klik op het pijltje en kies in de keuzelijst het onderdeel; dat

wordt in de grafiek geselecteerd.
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Zo maakt u de ruimte tussen de kolomgroepen smaller.



81 Verticale as aanpassen

Excel stelt de grootste en de kleinste waarde van de verticale as

automatisch in. U kunt de uitersten ook zelf bepalen. Komen er bij-

voorbeeld geen waarden kleiner dan 60 voor, dan laat u de verti-

cale as bij 60 beginnen; dat wordt dan de ondergrens.

Klik met de rechtermuisknop op de verticale as. Klik in het snel-

menu op As opmaken; het taakvenster verschijnt rechts in beeld.

Klik in het taakvenster zo nodig op Opties voor as; bij de grens-

waarden Minimum en Maximum staat Automatisch. Hierdoor

past Excel steeds de grootste en de kleinste waarde van de verticale

as aan de gegevens aan. U stelt als volgt uw eigen grenzen in. Typ

in het vak bij Minimum 60 (in dit voorbeeld) en druk op de

Tab-toets of op de Enter-toets; nu wordt 60 de kleinste waarde van

de verticale as, de ondergrens.

� De aanduiding Automatisch verandert hierdoor in Opnieuw

instellen. Wilt u later de grenzen weer automatisch door Excel

laten bepalen, dan klikt u op de knop Opnieuw instellen.
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Hier selecteert u met een menu de onderdelen van de grafiek.



Bij Maximum laat u Automatisch ingeschakeld. Als de koers

omhoog gaat, zal de grafiek zich daar automatisch aan aanpassen.

Zoals u ziet is het grafiekvlak nu ruimer verdeeld. Er staan minder

getallen op de verticale as en minder rasterlijnen in de grafiek.

Onder Eenheden duidt de optie Primaire op de afstand tussen de

horizontale lijnen in de grafiek.

� Typt u bij Primair bijvoorbeeld 5, dan komt er op ieder vijftal

een horizontale lijn.

Druk op de Enter-toets en u ziet alvast het resultaat.

Standaard geeft de verticale as de getallen met evenveel decimalen

weer als er in het werkblad staan. Wilt u op de verticale as geen

cijfers achter de komma zien, klik dan onder in het taakvenster op

Notatie; de desbetreffende groep gaat open. Typ bij Aantal deci-

malen een nul.
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Bepaal zelf de ondergrens van de verticale as, maak de afstand tussen de

dwarslijnen groter en geef hele getallen weer. Dat ziet er een stuk rustiger

uit.



Rustig Wilt u waarden vergelijken door middel van kolommen, geef dan

niet toe aan de verleiding om de onderste waarde van de verticale

as te vergroten. Want dat zou een oneerlijke vergelijking geven. In

de volgende afbeelding is de rechterkolom tweemaal zo lang als de

linkerkolom, daardoor lijkt de waarde van de rechterkolom twee-

maal zo groot. Maar u wordt op het verkeerde been gezet, doordat

de kolommen niet op de nullijn beginnen. Typ in het vak bij Mini-

mum 0, zodat de kolommen op de nullijn beginnen. Nu kunt u ze

eerlijk vergelijken.

82 Een taartdiagram maken

Met een taartdiagram (of cirkeldiagram) laat u zien welk deel elke

waarde is van het geheel. De afbeelding toont bijvoorbeeld hoeveel

neerslag er elke maand in Nederland viel in de afgelopen honderd

jaar.

Selecteer A4 tot en met B16 (zo komt het opschrift in B4 ook mee);

selecteer het Totaal niet. Als u nu klikt op de knop Snelle analyse,

die onder aan de selectie verschijnt, en in het menu de tab Grafie-

ken kiest, ziet u daarin niet de optie Cirkel. U moet nu een andere

werkwijze volgen. Klik op de tab Invoegen. Klik in de groep Grafie-

ken op de knop Cirkel- of ringdiagram invoegen; er gaat een

menu open. Kies hierin uit de groep 2D-cirkel de eerste optie.
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Laat de verticale as van kolommen altijd op nul beginnen, anders geven ze

een vertekend beeld.



Er verschijnt een taartdiagram met segmenten in verschillende kleu-

ren. De grootte van elk segment komt overeen met een getal. Zo

kunt u de twaalf maanden vergelijken. In de legenda ziet u welke

kleur bij welke maand hoort.

� U hoeft zelf geen procenten naast deze bedragen te zetten.

Excel berekent de percentages automatisch en geeft ze in het

diagram weer.

Taart
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Om de onderlinge verhouding weer te geven kunt u een taartdiagram

nemen. Hiervoor gaat u naar de tab Invoegen.



83 De beste grafiek kiezen

Het is van belang om goed te kiezen welk type grafiek het meest

geschikt is om uw boodschap weer te geven. Een taartdiagram laat

wel de verhouding tussen de maanden zien, maar in een kolom-

grafiek ziet u de grootste waarde veel sneller.

U verandert uw cirkeldiagram als volgt in een kolomgrafiek. Klik op

het cirkeldiagram. Klik in het tabblad Invoegen op de knop Kolom-

diagram; dit opent een menu met kolomtypen.

� Als u de muisaanwijzer op een van de opties houdt, ziet u in het

werkblad meteen een voorbeeld van dat type.

Klik in dit menu op het eerste type grafiek. Nu komen dezelfde

gegevens in kolommen naast elkaar en ziet u in een oogopslag

welke maand het hoogst scoorde.

� Wilt u de taart terug, druk dan op de sneltoets Ctrl+Z (u maakt

de laatste keuze ongedaan). Drukt u daarna op Ctrl+Y, dan

krijgt u de kolommen terug.

U kunt een bestaande grafiek ook als volgt veranderen. Klik op de

grafiek; rechtsboven in beeld verschijnt een extra groep, Hulp-
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Met een kolomgrafiek ziet u de grootste waarde veel sneller dan met een

taartdiagram.



middelen voor grafieken. Deze bestaat uit twee tabbladen. Klik op

Ontwerpen en klik op Ander grafiektype; het venster met alle gra-

fiektypen verschijnt weer. Maak hier uw keuze.

84 Een trechterdiagram maken

Een nieuw type grafiek in Excel 2019 is het trechterdiagram; daar-

mee wordt de afname van een hoeveelheid weergegeven. Dit is een

staafdiagram, waarvan de staven niet tegen de linkeras staan, maar

in het midden. Een bedrijf houdt bijvoorbeeld een campagne om

een nieuw apparaat onder de aandacht te brengen. Van de 200

klanten die mogelijk geïnteresseerd zijn, worden er 100 benaderd

(ook wel de prospects genoemd). Van deze benaderde klanten rea-

geren er 50 dat ze interesse hebben, zij worden per telefoon bena-

derd; daarvan vragen 40 om een offerte en uiteindelijk bestellen 20

klanten het nieuwe apparaat. Deze ‘selectie van een selectie van

een selectie’ wordt vaak weergegeven in een trechterdiagram.

Die maakt u als volgt. Selecteer de gegevens. Klik op de tab Invoe-

gen. Klik op de knop Waterval, trechter-, aandelen, oppervlak-

of radardiagram invoegen; dit opent een menu. Kies Trechter.
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Een groep die steeds kleiner wordt geeft u weer in een trechterdiagram.



Het afdrukken in de hand houden

85 Afdrukbereik instellen

Wordt uw werkblad bij het afdrukken niet gunstig verdeeld over

het papier, dan kunt u de volgende tips proberen.

Standaard worden alle cellen afgedrukt waarin u iets hebt in-

gevoerd. Om precies te zijn: vanaf cel A1 tot en met de verste

cel rechtsonder die bewerkt is. Maar misschien wilt u niet alle

cellen afdrukken. U kunt precies instellen welk deel van uw

werkblad wordt afgedrukt; dat deel heet het Afdrukbereik.

Selecteer de cellen die u wilt afdrukken. Klik op de tab

Pagina-indeling. Klik op Afdrukbereik en op Afdrukbereik

bepalen. Voortaan worden alleen de geselecteerde cellen afge-

drukt; ze komen linksboven op het vel papier.

Een ingesteld afdrukbereik kunt u later veranderen. Selecteer de

cellen die u voortaan wilt afdrukken en kies volgens de voor-

gaande stappen Afdrukbereik bepalen.

� Wilt u het bestaande afdrukbereik zien, druk dan op de func-

tietoets F5; er verschijnt een venster. Dubbelklik op Afdruk-

bereik en het af te drukken gebied wordt geselecteerd. Of

klik op het pijltje in het Naamvak (boven kolom A) en kies

Afdrukbereik.

U kunt aan het ingestelde afdrukbereik een ander gebied toe-

voegen. Selecteer een ander gebied van cellen die u wilt afdruk-

ken. Klik op de tab Pagina-indeling. Klik op Afdrukbereik; in

het menu dat opengaat is de optie Toevoegen aan Afdruk-

bereik erbij gekomen. Klik daarop.

9
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� De losliggende gebieden worden op aparte vellen papier afge-

drukt.

86 Selectie van het werkblad afdrukken

Wilt u eenmalig een deel van het werkblad afdrukken (anders dan

het afdrukbereik), dan hoeft u niet eerst het afdrukbereik bij te stel-

len, maar selecteer de cellen die u wilt afdrukken. Klik op de tab

Bestand en op Afdrukken; het venster met afdrukopties verschijnt.

� Sneltoets: Ctrl+P.

Klik in het eerste menu onder Instellingen op de optie Selectie

afdrukken. Klik op Afdrukken.

Alleen het gebied dat u hebt geselecteerd wordt afgedrukt.
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U kunt meer gebieden instellen om af te drukken. En zo vindt u ze terug.



87 Kolommen tijdelijk verbergen

U kunt het werkblad ook passend op papier krijgen door een of

meer tussenliggende kolommen alleen voor het afdrukken even te

verbergen. Die kolommen worden dan niet afgedrukt en zo ver-

kleint u het af te drukken bereik.

In bijvoorbeeld kolom C en D staan gegevens die u niet op papier

wilt. Selecteer die kolommen, klik met de rechtermuisknop op deze

selectie; er verschijnt een menu. Kies Verbergen. Druk het werk-

blad af. Maak de kolommen als volgt weer zichtbaar. Selecteer de

kolommen B tot en met E (dus van een kolom links tot en met een

kolom rechts van de verborgen kolommen), klik met de rechter-

muisknop en kies in het menu Zichtbaar maken.

� Dit werkt als u de grens tussen twee pagina’s niet handmatig

hebt vastgelegd, zie tip 91, Paginagrenzen veranderen.
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Kies Selectie afdrukken als u slechts een deel van het werkblad wilt afdruk-

ken.



88 Liggend afdrukken

Aan het afdrukvoorbeeld ziet u hoe Excel uw werkblad over ver-

schillende pagina’s verdeelt. Bevat uw tabel veel kolommen naast

elkaar (die niet al te lang zijn), dan past uw werk misschien beter

op papier als u de tabel liggend afdrukt.

Klik hiervoor op de tab Pagina-indeling. Klik op Afdrukstand. Kies

Liggend in plaats van Staand.

Open hierna het afdrukvoorbeeld.

� Sneltoets: Ctrl+F2.

U ziet nu het voorbeeld in liggend A4-formaat.

Liggend
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Past de afdruk niet op het papier, dan kunt u enkele kolommen tijdelijk ver-

bergen en na het afdrukken weer zichtbaar maken.

Bevat uw tabel veel kolommen naast elkaar? Druk deze dan liggend af.



89 Kleiner afdrukken

Soms is het af te drukken gebied net iets te groot voor een pagina

en komt er één kolom op de volgende pagina. U kunt dat vooraf

zien als u door het afdrukvoorbeeld bladert. Wilt u alles op één

pagina houden, druk het geheel dan iets kleiner af. De gegevens

worden dan automatisch anders over de pagina’s verdeeld.

Stel in het tabblad Pagina-indeling de opties Breedte en Hoogte

in op Automatisch. Klik bij Schaal op de onderste pijlknop om de

afdruk te verkleinen; kies bijvoorbeeld 95 %.

� U kunt aan de scheidslijnen zien hoe de pagina’s worden ver-

deeld; kijk of alles nu wel binnen één pagina komt.
� Wilt u dat de gegevens weer op ware grootte worden afge-

drukt, dan klikt u op de bovenste pijlknop totdat de schaal weer

100 procent is.

90 Marges versmallen

Wilt u alles op ware grootte binnen een vast aantal pagina’s

afdrukken, versmal dan de marges eens. Klik op de tab

Pagina-indeling. Klik op Marges; er gaat een menu open. Kies

Smal.
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Maak de afdruk iets kleiner en de enkele kolom komt bij de rest op dezelfde

pagina.



Als de scheidslijnen tussen de pagina’s in het werkblad zichtbaar

zijn, ziet u meteen dat deze verschuiven.

� Met de marges ingesteld op Normaal passen er elf kolommen in

de standaardbreedte naast elkaar op een vel papier; met Smal

past er een kolom meer op.

In plaats van een optie in dit menu te kiezen kunt u ook zelf de

marges instellen. Klik op Marges en klik op Aangepaste marges;

er verschijnt een venster. Klik op de pijlknoppen bij Boven, Onder,

Links en Rechts en pas de breedte van de desbetreffende marges

aan; dit gaat in stappen van 0,5 centimeter.

� Sneltoetsen: in dit venster springt u met de Tab-toets door de

velden Boven, Onder, Links en Rechts. Typ daar meteen een

getal voor de centimeters.
� Hebt u het venster Afdrukvoorbeeld open, dan kunt u ook daar

de marges veranderen. Klik in het afdrukvoorbeeld op Aange-

paste marges en hetzelfde venster als hiervoor opent. Of klik op

de knop Marges weergeven rechtsonder en sleep de buitenste

stippellijnen om de marges te veranderen.
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Kiest u een smalle marge, dan past er een kolom meer op het papier.



91 Paginagrenzen veranderen

Het lijkt alsof uw werkblad willekeurig over een aantal pagina’s

wordt verdeeld. Toch kunt u zelf nauwkeurig bepalen hoe het

wordt verdeeld en afgedrukt.

Klik in het tabblad Pagina-indeling op de pijlknop bij Breedte; dit

opent een keuzelijst, hiermee kiest u hoeveel pagina’s u naast

elkaar wilt gebruiken om uw tabel af te drukken. Kies bijvoorbeeld

2 pagina’s. Klik op de pijlknop bij Hoogte. Kies met de keuzelijst

het gewenste aantal pagina’s dat u onder elkaar wilt hebben.

Om de tabel op ware grootte te kunnen afdrukken is een bepaalde

breedte nodig, bijvoorbeeld drie pagina’s naast elkaar. Geeft u bij

Breedte minder pagina’s op (bijvoorbeeld 2), dan zal Excel de

gegevens verkleind afdrukken om alles op twee pagina’s te laten

passen. In het tabblad Pagina-indeling, in het vlakje bij Schaal,

ziet u tot welk percentage de afdruk wordt verkleind. Een verklei-

ning tot 70 procent is nog redelijk leesbaar. Is het percentage klei-

ner, kies dan meer pagina’s om de tabel op af te drukken.

De tabel in de afbeelding wordt staand afgedrukt. Als we bij

Breedte voor 4 pagina’s kiezen en bij Hoogte voor Automatisch,

dan is de schaal 100 procent. Kiezen we bij Breedte voor 3

pagina’s, dan moet Excel alles op drie pagina’s in elkaar persen en

is de schaal 86 procent.
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Bij Schaal ziet u tot welk percentage het werkblad wordt verkleind voor het

afdrukken.



Schaal Als de grens tussen twee pagina’s niet gunstig is, kunt u zelf bepa-

len hoe de paginagrenzen lopen door die te verslepen met de muis.

Klik rechtsonder in de statusbalk, naast de schuifregelaar voor het

in- en uitzoomen, op de knop Pagina-eindevoorbeeld.

� Of klik op de tab Beeld en klik op Pagina-eindevoorbeeld.

Het beeld ziet er anders uit. U past de pagina-einden aan door aan

de blauwe lijnen te slepen. Sleep een verticale blauwe stippellijn

opzij; deze verandert in een blauwe doorgetrokken streep, die aan-

geeft dat u zelf de scheiding hebt ingesteld.

Als u de paginascheiding tussen twee kolommen naar rechts

schuift, moeten er meer kolommen op een pagina worden
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Door aan de blauwe lijnen te slepen verplaatst u de scheiding tussen de

pagina’s.



geplaatst; daardoor worden de gegevens mogelijk verkleind afge-

drukt.

� Klik op de tab Pagina-indeling en kijk bij Schaal wat de verklei-

ning wordt als u de paginascheiding verschuift.

Wilt u vanuit deze weergave Pagina-eindevoorbeeld terug naar de

normale weergave, klik dan rechtsonder in de statusbalk op de

knop Normaal.

� Of klik in het tabblad Beeld op de knop Normaal.
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Beveiligen

92 Werkblad beveiligen

Staan er in uw werkblad gegevens die niemand mag veranderen

of mag niemand cellen verplaatsen, dan maakt u het werkblad

onaantastbaar met behulp van de beveiliging. Daarmee gaan

alle cellen op slot en kan niemand meer iets veranderen.

U beveiligt uw werkblad als volgt. Klik in het tabblad Controle-

ren op Blad beveiligen.

� Of klik met de rechtermuisknop op de bladtab onderaan en

kies Blad beveiligen.

Er verschijnt een venster met een aantal opties voor wat de

gebruikers nog wel mogen doen. Verkent u de mogelijkheden

eens en laat ingeschakeld wat gebruikers wel mogen.

Boven in dit venster kunt u een wachtwoord opgeven.

� Dit is niet verplicht, maar wel aan te raden, want anders kan

een ander met een simpele klik in het tabblad Controleren

op Blad beveiligen de beveiliging eenvoudig opheffen.

Typ een wachtwoord en klik op OK; er verschijnt een vervolg-

venster. Voer daar hetzelfde wachtwoord nogmaals in.

� Onthoud dit wachtwoord goed, want het is voortaan de

enige mogelijkheid om het werkblad te ontgrendelen!

Het hele werkblad is nu beveiligd. Alle cellen worden geblok-

keerd en de meeste knoppen in het lint zijn vaag geworden; die

10
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werken nu niet. Probeert u iets te typen (of iets te verwijderen), dan

wordt u tegengehouden en verschijnt er een venster.

93 Bepaalde cellen openhouden

Hebt u een model waarin mensen in bepaalde cellen gegevens

moeten invoeren en waarin formules een berekening uitvoeren,

dan kunt u instellen dat gebruikers wel bepaalde cellen kunnen

invullen, maar geen formules kunnen veranderen. Hiervoor heft u in

die cellen de blokkade op.

Selecteer de cellen die gebruikers mogen invullen.

� Om verspreid liggende cellen te selecteren houdt u de Ctrl-toets

ingedrukt en klikt u op de betreffende cellen.
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U zet het werkblad op slot met de beveiliging.



Klik met de rechtermuisknop op de selectie en kies in het snelmenu

Celeigenschappen; het venster Celeigenschappen gaat open.

� Sneltoets: Ctrl+1.

Klik op de tab Bescherming en schakel de optie Geblokkeerd uit.

Schakel vervolgens de beveiliging van het hele werkblad in door in

het tabblad Controleren te klikken op Blad beveiligen.

Alle cellen worden nu geblokkeerd, maar de cellen waarvan u de

blokkering hebt uitgeschakeld blijven open en die kunnen worden

ingevuld.

Met andere woorden: wilt u een aantal cellen wel toegankelijk hou-

den, dan heft u eerst de blokkering van die cellen op in het venster

Celeigenschappen, daarna schakelt u de beveiliging van het werk-

blad in.

� Als het werkblad beveiligd is, gaat u met de Tab-toets snel heen

en weer tussen de cellen die toegankelijk zijn gebleven. Met

Shift+Tab gaat u terug. Zo controleert u ook snel welke cellen

nog open zijn.
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De volgorde is even wennen: schakel eerst in enkele cellen Geblokkeerd uit,

zet daarna de beveiliging aan en u kunt alleen nog typen in deze cellen.



94 Alle cellen met formules snel op slot zetten

U kunt precies de cellen met formules op slot zetten en alle andere

cellen open houden nadat u de beveiliging hebt ingeschakeld. Zorg

eerst dat alle cellen niet geblokkeerd zijn. Selecteer hiervoor het

hele werkblad (sneltoets: Ctrl+A), rechtsklik op een van de geselec-

teerde cellen, kies in het snelmenu Celeigenschappen en schakel in

het venster dat verschijnt, in het tabblad Bescherming de optie

Geblokkeerd uit.

Vervolgens selecteert u alle formules door te klikken op een wille-

keurige cel, druk op de sneltoets Ctrl+G of de functietoets F5; er

opent een klein venster. Klik op Speciaal. Kies in dit venster de

optie Formules en klik op OK; alle cellen met een formule worden

geselecteerd. Rechtsklik op een van de geselecteerde cellen, kies in

het snelmenu Celeigenschappen en zet in het tabblad Bescher-

ming een vinkje bij de optie Geblokkeerd.

Vervolgens schakelt u de beveiliging van het werkblad in, zie de

vorige tips.
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Met deze keuzes selecteert u precies de cellen die een formule bevatten.



95 Formules onzichtbaar maken

Wanneer de beveiliging is ingeschakeld, kunnen de cellen met for-

mules niet meer worden gewijzigd (als in die cellen vooraf de optie

Geblokkeerd is ingeschakeld). Maar wie op een cel met een for-

mule klikt, kan die formule nog wel zien in de formulebalk. U houdt

uw formules als volgt geheim.

Klik met de rechtermuisknop op een cel met een formule en kies

Celeigenschappen; het venster Celeigenschappen gaat open.

Schakel op het tabblad Bescherming onder de optie Geblokkeerd

ook de optie Verborgen in. Schakel vervolgens de beveiliging van

het werkblad in.

Klikt iemand daarna op de cel met de formule, dan is deze niet

meer te zien in de formulebalk.

96 Beveiliging opheffen

U heft de beveiliging van het werkblad als volgt op. Klik in het tab-

blad Controleren op de knop waarmee u het werkblad hebt bevei-

ligd; die knop heet nu Beveiliging blad opheffen.

� Of klik op Opmaak en kies Beveiliging blad opheffen.
� Of klik met de rechtermuisknop op de tab van het werkblad en

kies Beveiliging blad opheffen.
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Als u zowel Geblokkeerd als Verborgen inschakelt, kunnen anderen de for-

mule na het beveiligen niet veranderen en helemaal niet zien.



Hebt u tijdens het beveiligen een wachtwoord opgegeven, dan ver-

schijnt een venster waarin u het wachtwoord typt. Hierna zijn alle

cellen weer te bewerken.

� Ook als u de blokkering van een aantal cellen wilt veranderen

moet u eerst de beveiliging van het blad opheffen.

Als u het werkblad opnieuw wilt beveiligen klikt u weer op de tab

Controleren en op Blad beveiligen. U kunt daarna hetzelfde

wachtwoord opgeven, of een heel nieuw wachtwoord bedenken.

� Wilt u alle werkbladen beveiligen, dan kan dat niet snel voor alle

bladen tegelijk. U zult de werkbladen een voor een moeten

beveiligen. Ook het opheffen van de beveiliging moet u in ieder

werkblad apart doen.

97 Valideren gebruiken voor beveiliging

Stel, u hebt een model voor een factuur en u wilt dat iemand alleen

de artikelen kan invullen en de aantallen. Zou diegene per ongeluk

iets typen in een cel met een formule, dan raakt u die formule

kwijt. Dat voorkomt u door slim gebruik te maken van validatie.

Selecteer de cel (of cellen) met uw formule, klik op Gegevens-

validatie en kies onder Toestaan voor Lengte tekst. Kies onder

Gegeven de optie gelijk aan en typ onder Lengte een nul.
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Via dezelfde knop als in tip 92 heft u de beveiliging van het werkblad op.

U zorgt uiteraard dat u het wachtwoord kent.



� Typ desgewenst uw eigen tekst voor de foutmelding op het tab-

blad Foutmelding.

Wat iemand hier wil invullen, moet nul tekens lang zijn, een slim-

merik die dat voor elkaar krijgt...

98 Beveiligen bij de voordeur

Wilt u dat iemand anders zelfs de gegevens van uw werkmap niet

kan zien, dan stelt u een wachtwoord in dat al bij het openen van

het bestand moet worden ingevoerd. Open het desbetreffende

bestand en klik op Bestand, Opslaan als (sneltoets: F12); het ven-

ster Opslaan als opent. Klik onder in dit venster op Extra; dit opent

een menu. Kies Algemene opties; er gaat een venster open. U kunt

kiezen:

� Typt u bij Wachtwoord voor openen uw wachtwoord, dan

moet iedereen die dit bestand wil openen dit wachtwoord

opgeven.
� Geeft u alleen een wachtwoord op bij Wachtwoord voor

schrijfbevoegdheid, dan kan een ander de werkmap openen en

lezen, maar om deze te kunnen bewerken moet hij/zij het

wachtwoord kennen.
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U geeft op dat de tekst die wordt ingevoerd nul tekens lang mag zijn.



� Gebruikt u beide opties, dan moet men bij het openen van de

werkmap dit wachtwoord invoeren, en nogmaals om de werk-

map te kunnen bewerken.

Klik op OK; het venster Wachtwoord bevestigen verschijnt. Typ

daar nogmaals uw wachtwoord.

� Let op: mocht u het wachtwoord vergeten, dan kunt u de werk-

map met geen enkele mogelijkheid meer openen, zoals de waar-

schuwing ook meldt. Raak het wachtwoord dus niet kwijt!

Klik op OK; het venster Opslaan als verschijnt weer. Klik op

Opslaan en klik bij de vraag om bevestiging op Ja. Ook al hebt u in

de werkmap niets gewijzigd, het instellen van dit wachtwoord is

wel een (belangrijke) wijziging, vandaar dat u de bestaande werk-

map moet vervangen. Sluit de werkmap.

Als u deze werkmap weer opent verschijnt er een venster dat om

het wachtwoord vraagt.

BijOpenen
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U stelt via Opslaan als en Extra in dat er al bij het openen van een bestand

een wachtwoord moet worden ingevoerd.



Handige lijsten

99 Tien foutmeldingen

Op een onverwacht moment kan er een foutmelding in beeld

komen. Hier ziet u

� wat het euvel is;
� bij welke functie de melding meestal voorkomt;
� hoe u de fout oplost.

#####

De cel kan de gegevens niet tonen doordat de kolom te smal is.

Maak de kolom breder.

#####

U trekt twee datums van elkaar af met een negatieve uitkomst.

Begin met de nieuwste datum en trek daar de oudste datum van

af.

#DEEL/0! – Kan niet delen door nul

Bij GEMIDDELDE: wordt vanzelf opgelost zodra één waarde gro-

ter is dan nul.

Bij een deling als =B2/A2, begin de formule dan met ALS. De

logica is: Als A2 is nul, geef dan nul, de formule is:

=ALS(A2=0;0;B2/A2)

Of: Als A2 is nul, blijf dan leeg, de formule is:

=ALS(A2=0;"";B2/A2)

11
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#GETAL!

U vraagt een groter rangnummer dan in de serie voorkomt (bij

GROOTSTE of KLEINSTE). Pas het rangnummer is formule aan.

#NAAM?

De naam van de functie is verkeerd getypt, bijvoorbeeld in

SOM.ALS en AANTAL.ALS moet een punt. Verbeter de spelling.

#N/B – Niet beschikbaar

De formule zoekt een ongeldige waarde (bijvoorbeeld bij

VERT.ZOEKEN). Controleer naar welke cel of kolom de formule ver-

wijst

#VERW! – Foutieve verwijzing
� de cel waarnaar de formule verwijst is verwijderd of er is een

andere cel overheen geplakt;
� of het werkblad waarnaar een koppeling verwijst is verwijderd;
� of het aantal kolommen klopt niet (bij VERT.ZOEKEN).

Pas de verwijzing aan.

#WAARDE!

Er staat tekst waar een getal wordt verwacht. Typ een getal in de

desbetreffende cel.

Kringverwijzing

Een formule verwijst naar zijn eigen uitkomst. Zorg dat de formule

naar een andere cel verwijst.

Groen driehoekje

Mogelijke fout in de formule (zie ook tip 61). Klik op het uitroep-

teken en corrigeer de formule of klik op Fout negeren.
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100 Tien sneltoetsen

Sneltoets Effect

Ctrl+Z Laatste bewerking ongedaan maken

Ctrl+Y laatste handeling herhalen

Ctrl+1 venster Celeigenschappen

Ctrl+Home naar cel A1

Ctrl+A (‘Alles’) hele werkblad selecteren

in een tabel:

- eerste keer Ctrl+A selecteert hele tabel,

- tweede keer Ctrl+A selecteert hele werkblad

Ctrl+PageUp naar vorige werkblad

Ctrl+PageDown naar volgende werkblad

Ctrl+F (‘Find’) tekst of getal zoeken

Ctrl+F2 Afdrukvoorbeeld

Ctrl+puntkomma datum van vandaag invoeren

Wilt u een lijst met alle sneltoetsen, ga dan naar de website

www.exceltekstenuitleg.nl van de auteur, klik in het menu op

Tips & Trucs en op Sneltoetsen. U ziet dan een overzicht van de

meest gebruikte sneltoetsen. Als u daar vervolgens klikt op lijst

met alle sneltoetsen downloaden, krijgt u gratis een werkmap

met alle (!) sneltoetsen in Excel.
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Vanaf de website van de auteur kunt u een gratis lijst met alle sneltoetsen

downloaden.
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