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Competitie voetbalpoule in Excel door VMP-Online
Met het competitie voetbalpoule programma van VMP-Online kunt u gemakkelijk
een vrienden- of bedrijfspoule opzetten waarmee het voetbal voor extra vermaak
kan zorgen. Bijna iedere week weer.
De voetbalpoule is in de huidige situatie ingesteld voor de belangrijkste voetbal
competitie in Nederland voor 2018/2019
Aantal eigenschappen programma:













Naast het beheerprogramma (Competitie_scores_Eredivisie 2018_2019 poulespel.xls)
is er een Excel invulformulier wat door deelnemers ingevuld kan worden.
De deelnemer kan dit bestand
(Competitie_scores_Eredivisie_2018_2019_invulformulier.xls) vervolgens naar de
beheerder sturen. De beheerder laadt de lijst in het beheerprogramma.
Wachtwoord om beperkte toegang te verlenen.
Lijsten kunnen ingevuld worden met het beheerprogramma zelf.
Lijsten van deelnemers kunnen verwijderd worden.
Lijsten van deelnemers kunnen bekeken worden, waarbij via tipteksten de
werkelijke uitslag zichtbaar worden daarnaast zijn de gescoorde punten
zichtbaar.
Totaaloverzicht met deelnemers en totaalpunten.
Punteninstellingen kunnen gewijzigd worden.
Extra punten kunnen gegeven worden of negatief (strafpunten) indien
nodig.
Werkelijke scores kunnen ingevuld en gewijzigd worden.
Uitslagen van bepaald team kunnen bekeken worden.
Automatische berekening standen.

VMP-Online

Page 3

Het hoofdmenu
Via het Hoofdmenu kunnen diverse functies gekozen worden. Tevens is te zien
wat het aantal deelnemers is dat meedoet en het versie nummer.

Het invulformulier
Het invulformulier is aanwezig in het beheerprogramma, maar ook als apart
Excel bestand wat deelnemers dan zelf kunnen invullen en opsturen naar de
beheerder. Indien het ingevuld wordt met beheerprogramma dient de
ingevoerde naam geselecteerd te worden.

VMP-Online

Page 4

Er zijn 34 speelrondes iedere speelronde heeft 9 wedstrijden. Daarnaast een
vragen veld om nog wat extra punten te kunnen verdienen.
Het is mogelijk om ineens alles in te vullen, maar wekelijks of in andere stappen
is ook mogelijk, daarvoor is het noodzakelijk dat de naam van de deelnemer niet
veranderd en uniek is. Uiteraard geeft dit meer werk.
Indien een deelnemer een update wil laten inladen zullen alle lege vlakken die
deze keer wel ingevuld zijn overschreven worden. Indien er een uitslag al eens is
ingevuld en gewijzigd is wordt er een melding gegeven en gevraagd of de uitslag
overschreven moet worden.

Iedere speelronde die na het invullen opgeslagen wordt heeft invloed op de
stand die automatisch berekend wordt.
Bepaling stand gaat als volgt:
 Doelsaldo
 Gemaakte doelpunten
 Totaal behaalde punten
Het laatste veld bestaat uit een aantal keuze vragen.
Opslaan:
Na het klikken op de ‘update’ button in het hoofdmenu worden de scores van de
deelnemers verwerkt.
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Inladen lijst deelnemer:
De gegevens van de ingevulde formulieren die worden ontvangen kunnen via de
button ‘inladen lijst deelnemers’ ingeladen worden in het beheerprogramma.
Na het klikken op de ‘update’ button in het hoofdmenu worden de scores van de
deelnemers verwerkt.
Werkelijke scores
De werkelijke scores kunnen per speelronde en wedstrijd ingevuld worden. Via
na een klik op opslaan wordt de werkelijke stand berekend van alle ingevulde
wedstrijden. Bij het invullen zijn alleen getallen mogelijk. Andere tekens, getallen
kleiner dan 0 of getallen groter dan 29 worden gewist.

Noodzakelijk is het om het te checken en bij iedere update te controleren of alle
velden juist gevuld zijn, onjuist ingevulde velden worden leeggemaakt.
Na het klikken op de ‘update’ button in het hoofdmenu worden de scores van de
deelnemers verwerkt. De file daarna nog wel opslaan op de computer!
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Ranglijsten bekijken
In het totaal overzicht zijn maximaal 34 deelnemers tegelijk te bekijken. Er kan
gesorteerd worden op naam (a-z) of punten (hoogste laagste).
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Deelnemer bekijken/aanpassen

Gegevens van deelnemers kunnen via het formulier bekeken en eventueel
gewijzigd worden.
Tevens komt erin te staan hoeveel punten er zijn behaald. Ook kan per
speelronde bekeken worden hoeveel punten er zijn gehaald en zo ook voor de
stand (juiste team op juiste plaats).
Wanneer er de muis op de uitslag wordt bewogen wordt hier de werkelijke
uitslag zichtbaar ook bij de stand wordt het juiste team zichtbaar.
Indien er gekozen is voor verwijderen deelnemer, dan kan dat vanuit dit menu.
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Punten instellen

De te verdienen punten kunnen gewijzigd worden. Met een bepaalde uitslag kan
op meerdere manieren punten worden verdiend, maar dat kan ook uitgeschakeld
worden door ze op ‘0’ in te stellen.
Er Kunnen punten verdiend worden met :
 Juiste uitslag
 Juiste gekozen winnaar/verliezer of gelijkspel (doelsaldo niet van belang)
 Juiste uitslag maar verkeerd om
 Juist doelsaldo van 1 van de teams.
 Juiste positie team in de ranglijst (stand). Deze kan uiteraard gedurende de




competitie wijzigen, waardoor punten kunnen wijzigen.

(niet aanwezig!)
Juiste antwoord vraag (getal) (niet aanwezig!)
Afwijking 10 % van juiste antwoord vraag (getal) (niet aanwezig!)
Juiste antwoord keuze vraag

Indien een uitslag geheel goed geraden is worden er geen punten gekregen voor
doelsaldo etc.
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Strafpunten instellen

Het kan voorkomen dat er strafpunten toegekend worden aan teams, waardoor
deze aftrek krijgen van punten. Deze kunnen ingevoerd worden bij het te
selecteren team.
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