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Inleiding

Met veel plezier presenteren wij u het Spiekboekje Excel Query SQL. 

Een naslagwerk voor iedereen die regelmatig met expressies, 

formules en functies werkt in Office Excel, Office Access en andere 

software van Microsoft.

Het naslagwerk bestaat uit vier delen: 

- Excel functies | vanaf pagina 29.

- Excel tips en trucs | vanaf pagina 123.

- Query | vanaf pagina 169.

- SQL | vanaf pagina 291.

Een vraagstelling bestaat uit een korte omschrijving, syntaxis en 

minimaal één voorbeeld met resultaat. Bij de query’s wordt tevens 

de door Microsoft gegenereerde SQL-code gegeven.

Alle voorbeelden zijn getest met Office 2016 en/of Office 365 

binnen een Windows 10 omgeving. Microsoft wijzigt niet snel de 

syntaxis van een formule. U kun het naslagwerk dus waarschijnlijk 

zonder problemen gebruiken in oudere en nieuwere versies van 

Office. 100% zekerheid kunnen wij u echter niet geven. Mobiele 

versies van Office hebben soms beperkte mogelijkheden. Zie 

hiervoor de handleiding van Microsoft.

Wie wensen u alvast veel succes.

Aanvulling bij versie 2 (zomer 2019)

Kleine correcties wat betreft interpuncties en voorbeelden. Verder 

zijn de gebruikte datums in de voorbeelden aangepast naar het 

huidige en het toekomstige jaar. U kunt uiteraard uw eigen datums 

kiezen. De cover van het boek is ook aangepast.
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Hoe het werkt

De vier delen in het naslagwerk hebben een vaste en logische 

indeling. Hieronder wordt kort uitgelegd hoe alles werkt.

Excel functies

Het deel over Excel functies behandelt de meest gebruikte formules 

in Office Excel. De indeling is gebaseerd op vraagstellingen.

De standaard indeling is:

Omschrijving: Een korte omschrijving van de vraagstelling.

Syntaxis: Opbouw formule.

Voorbeeld: Minimaal 1 voorbeeld met een resultaat.

Voorbeelden

Bij een voorbeeld wordt de formule in een veld geplaatst.

=”Hier staat de formule”

 

Het voorbeeld zelf krijgt de vorm van een Excel werkblad.

A B C

1 Geslacht Score Geslacht

2 M 4 M

1, 2 staan voor rijen en A, B, C voor de kolommen.

Aandachtspunten

- Een formule is altijd één regel. In het voorbeeld kan een 

formule over meerdere regels staan. Dit vanwege de 

breedte van het boek.

- Een functie wordt meestal apart behandeld. U kunt zelf de 

functies combineren in één formule.
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Excel tips en trucs

In het deel over Excel tips en trucs wordt stap voor stap uitgelegd 

hoe u sneller met Excel kunt werken. Ook wordt getoond hoe u met 

behulp van verschillende functies bepaalde vraagstellingen kunt 

oplossen.

Query

Het deel over query’s en expressies bestaat uit een groot aantal 

vraagstellingen. Bijvoorbeeld: voorvoegsel met hoofdletter.

De standaard indeling is:

Omschrijving: Een korte omschrijving van de vraagstelling. Ook 

wordt de positie van de expressie genoemd: veld 

of criteria.

Syntaxis: Opbouw expressie.

Voorbeeld: Minimaal 1 voorbeeld met een resultaat.

SQL: SQL-code, gegenereerd door Office Access op basis 

van de onderliggende query.

Tabellen

Bij de voorbeelden worden de tabellen Test en Test_1 gebruikt. De 

velden in de tabellen dienen slechts als een voorbeeld en hebben 

onderling weinig of geen samenhang. De tabellen met de velden 

kunt u vinden in de bijlage Tabellen.

Positie expressie

Een expressie wordt geplaatst in een nieuw veld of bij Criteria onder 

een bestaand veld. De positie wordt altijd duidelijk aangegeven: in 

de omschrijving en in het voorbeeld.

In Office Access ziet de indeling van het ontwerpscherm van een 

query er als volgt uit:
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Veld

Tabel

Totaal

Sorteervolgorde

Weergeven

Criteria

Of

Het veld Totaal wordt alleen weergegeven als de optie Totalen is 

ingeschakeld voor de query (rechterknop muis).

Om ruimte te besparen beperken wij de indeling tot alleen de 

velden en rijen die wij nodig hebben in het voorbeeld.

Expressie bij Criteria:

Veld [naamVeld]

Criteria Expressie

Expressie in nieuw veld:

[naamVeld] [naamNieuwVeld]:expressie

SQL-code

De SQL-code bij een query is gegenereerd door Office Access op 

basis van de onderliggende query.

U kunt de query ook maken op basis van de SQL-code. De tabellen 

Test en Test_01 met de daarbij behorende velden dienen dan wel 

aanwezig te zijn.

Aandachtspunten

- Een expressie is altijd één regel. In het voorbeeld kan een 

expressie over meerdere regels staan. Dit vanwege de 

breedte van het boek.
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- Bij de voorbeelden en resultaten worden de tabellen Test 

en Test_01 niet volledig getoond. Dit om ruimte te 

besparen. U kunt zelf de waarden in de tabellen bepalen en 

de code hieraan aanpassen.

- De expressies in het boek zijn slechts (eenvoudige) 

voorbeelden. U kunt de expressies uiteraard uitbreiden 

met eigen velden en voorwaarden.

SQL

In het deel over SQL worden de belangrijkste en populairste SQL-

instructies besproken.

De standaard indeling is:

Omschrijving: Een korte omschrijving van de instructie.

Syntaxis: Opbouw instructie.

Voorbeeld: Minimaal 1 voorbeeld met een omschrijving.

Algemeen

- De weergave van datumvelden is mede afhankelijk van uw 

computerinstellingen. 

- Bij het testen van bijvoorbeeld query’s werden bij ons de 

datumvelden als volgt weergegeven:

o In Query: #31-12-2016#

o In SQL: #12-31-2016#

- U kunt de datumvelden in de code eventueel aanpassen 

aan de instellingen op uw computer.

- Let op aanhalingstekens. Er is een verschil tussen:

o  ‘ en ',

o “ en ".  

- De aanhalingstekens " en ' zijn correct.

- Alle antwoorden bij de vraagstellingen zijn gegenereerd 

door Office en zijn onder voorbehoud.
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A.

Aantal bereiken in verwijzing

Aantal aaneengesloten cellen of een enkele cel als bereik in een 

verwijzing geven.

Syntaxis

BEREIKEN(verwijzing)

Voorbeeld 1

=BEREIKEN((A1:B1;C2))

A B C

1 Bereik 1 Bereik 1

2 Bereik 2

Resultaat: 2

Voorbeeld 2

=BEREIKEN(B2)

A B

1

2 Bereik 1

Resultaat: 1

Aantal bladen werkblad

Het aantal bladen van een werkblad (verwijzing) weergeven.

Syntaxis

BLADEN(verwijzing)
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Als verwijzing leeg blijft, dan wordt het aantal bladen van het 

actieve werkblad weergegeven.

Voorbeeld

=BLADEN()

Resultaat: 4 (in ons geval)

Aantal cellen omgezet in cijfer tellen

Cellen die kunnen worden omgezet in een cijfer optellen. Het gaat 

bijvoorbeeld om getallen en tekst.

Syntaxis

AANTAL(waarde1:waarde2)

Voorbeeld

A

1 12

2 21-03-2017

3 24

=AANTAL(A1:A3)

Resultaat: 3

Aantal cellen tellen die voldoen aan criterium

Het aantal cellen tellen die voldoen aan een criterium.


