Nationale Zwemcompetitie 2016-2017
Handleiding Telformulieren
Geen enkele vereniging hoeft meer een telformulier in te leveren. Enkele verenigingen moeten nog
wel aangeven aar de A-ploeg en de B-ploeg zwemmen. Vanuit het bondsbureau ontvangt men
daarover bericht. Zie verder de bepalingen op de website.
Om de vervangende tijden te publiceren is ervoor gekozen toch een telformulier te maken.
Uiteindelijk dienen deze tijden van te voren bekend te zijn. Er is voor een andere opzet gekozen,
zodat er minder files aangemaakt dienen te worden. Ook is er voor een combinatie gekozen waar de
zwemmers in dezelfde excel worksheet zitten. Dit lost het probleem van de koppeling ook op.

DE ZWEMMERS OVERZETTEN NAAR HET TELFORMULIER
Het tabblad zwemmers ziet er anders uit. Dit moet ervoor zorgen dat je de zwemmers uit Team
Manager kan invoegen, zonder alles over te typen.
Kies in Team Manager <Leden><Lijsten afdrukken><D. Ledenlijst (startnr)>

Kies daarin je filter en kies voor HTML opslag en sluit Team Manager daarna.
Daarna dient u het werkblad te openen met excel. In excel dan wel voor <alle bestanden> kiezen.
Selecteer alle cellen, en kies via rechtermuisknop <celeigenschappen> en tabblad <uitlijning> voor
Cellen samenvoegen uit.
Selecteer alle zwemmers die u nodig heeft en kopieer deze naar het werkblad zwemmen.
Het plakken doet u via plakken speciaal en dan het laatste icoontje (Aanpassen aan doelopmaak)
Als het goed is gegaan ziet u in kolom nu de startnummers en in kolom de leeftijden.
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Bij dit telformulier is het mogelijk om niet startnummers te gebruiken, maar bijvoorbeeld
voornamen als dit makkelijker werkt voor degene die met het telformulier aan de slag gaat. U dient
dan in kolom A de sleutel aan te passen.

INVULLEN VAN HET TELFORMULIER
Afhankelijk van de competitie die u zwemt, kiest u het tabblad HABC of District 123. Voor uw gemak
mag u het andere werkblad verwijderen. U dient daarvoor wel de werkblad beveiliging op te heffen.
Er is geen wachtwoord ingesteld.
Op regel 13 voert u de naam van de ploeg in en op regel 14 de klasse waarin u zwemt.Per ronde
zullen nu de regels zwart worden die meetellen voor de puntentelling, de overige blijven geel,
Uitzondering zijn de programmanummers van minioren 4 en later bij de district, die blijven altijd
zwart. De regels 19 t/m 27 kunt u invullen als u wilt reageren naar de KNZB. Echter dit hoeft niet
voor eigen gebruik.
Afhankelijk van welke klasse kunnen de kolommen JK, NO, RS, VW verborgen worden. Hierdoor
wordt het blad beter afdrukbaar. Alle rondes staan nu onder elkaar. Dus dit invulformulier kunt u
hele seizoen door gebruiken.

STARTNUMMERS EN TIJDEN INVOEREN
De kolommen D en F hoeven niet gebruikt te worden. Direct tijden invoeren in de kolommen E en G
geeft u de mogelijkheid om de punten te berekenen en te controleren.
In de kolommen D en F dient u de sleutels te gebruiken die u gecreëerd heeft in kolom A van het
tabblad zwemmers. In kolom T en U krijgt u dan de naam te zien van de zwemmers.
De tijd in kolom E en G dient zonder . en : ingevoerd te worden. 12034 is dus 1.20.34. Als deze tijd
kleiner is dan de vvt voor de klasse waar de punten worden berekend ziet u de kolom Ber. Sec
groen worden. Is de tijd langzamer dan zal deze geel blijven.
Een ideale situatie ziet er dan zo uit:
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VERKEERDE LEEFTIJD
Als de zwemmers via het tabblad zwemmers de goede leeftijd meekrijgen in kolom B van tabblad
zwemmers, dan kleurt kolom D en F rood als je een te oude of te jonge zwemmer inzet. Dit geldt
alleen voor individuele nummers.

MEERDERE LEEFTIJDSCATEGORIEËN
Als een zwemmer individueel op meerdere leeftijdscategorieën wordt ingezet kleuren de kolommen
E en G rood op alle plaatsen waar de zwemmer is ingezet. Er zal moeten gekeken worden waar de
zwemmer het beste kan worden ingezet. Want zoals in de bepalingen staat, mag een zwemmer
individueel maar bij 1 leeftijdsgroep meetellen. In onderstaand voorbeeld zwemt je1 bij de jeugd 2
en later maar ook in 19 bij de senioren open.
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OPBOUW TELFORMULIER
Voor de gevorderden een aantal tips als men het tabblad wil aanpassen voor eigen gebruik. Er zitten
geen macro’s in. Dit omdat velen die uit hebben staan.
De kleuren zitten onder tabblad start>voorwaardelijke opmaak>regels beheren.

ZWEMSLAGEN
De lenex termen van de zwemslagen staan in verborgen kolom V t/m AA, daar zitten ook de
toegestane leeftijden.

VERVANGENDE TIJDEN
De vervangende tijden en het aantal benodigde zwemmers staan in de kolommen HI, LM, PQ, (TU).
Van hieruit worden de kolommen met Ber. Sec. gestuurd. Evenals de kleuren zwart en geel van het
programma.
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VERSCHILLENDE LEEFTIJD
De kolom leeftijd bij zwemmers wordt dan gekeken of die tussen kolom Z en AA zit. Daarmee wordt
D en F gekleurd naar rood.

TWEE VERSCHILLENDE LEETIJDSGROEPEN
In kolom E en G zit een roodkleuring als een zwemmer in meer dan 2 leeftijdsgroepen wordt
ingedeeld. De automatisch berekening op www.xzweml.nl bepaald zelf de beste indeling. In het
telformulier moet je de roodkleuring met de hand wegwerken.
De formule is redelijk groot, maar als je hem terug in stukken hakt is het wel weer te snappen. Wat
er gebeurd is dat we het aantal keer tellen dat die zwemmer voorkomt. Dit vermenigvuldigen we
met de max. leeftijd van het programma. Als we ook de som bepalen van de maxleeftijden van de
programma’s waar diezelfde zwemmer zwemt, dan moet dit hetzelfde zijn. Als dat niet zo is heeft
een van de leeftijden een andere leeftijdsgroep. Dat kan alleen als de zwemmers in meerdere
categorieën zwemt. En dan telt die niet meer voor de punten. Als dat gebeurd kleuren alle plaatsen
waar die zwemmer is ingezet rood. De formulier wordt dubbel zo groot omdat je de som en
aantallen van 2 kolommen moet nemen.
Lees desnoods eerst de help bij de functies som.als, aantal.als en vert.zoeken.

=EN(
(SOM.ALS(F$34:F$59;TEKST.SAMENVOEGEN("=";D34);$AE$34:$AE$59)
+
SOM.ALS(D$34:D$59;TEKST.SAMENVOEGEN("=";D34);$AE$34:$AE$59)
)/
(AANTAL.ALS(D$34:D$59;TEKST.SAMENVOEGEN("=";D34))
+
AANTAL.ALS(F$34:F$59;TEKST.SAMENVOEGEN("=";D34))
)
<>$AE34
;
NIET(ISLEEG(D34)))
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