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TOOLS BENODIGD IN UITWISSELING 
 

XL&WORD Office CLIPBOARD
2
 

 
In Excel 2003 en in word 2003 is het office Klembord (=Clipboard) te openen door middel van 
tweemaal Control+C+C in te toetsen. 

 

 
Figure 1:Openen van Clipboard in Excel en Word 2007 & 2010 

 
Een nieuwe manier van rapporteren ondersteund door macro’s is het kopieren, plakken naar 
afbeelding(“Copy2Clipboard”). Het is met CONTROL+Q mogelijk een pop-up menu zichtbaar te 
maken die de keuze geeft in één keer plaatjes van A4’tjes naar het clipboard te ‘schieten’ (mits 
clipboard geopend, zie handleiding 1302 en hierboven). Deze kunnen dan in WORD (met geopend 
clipboard), weer als afbeeldingen worden geplakt. 

 
Figure 2:oproepen menu met control+q 
 

                                                      
1
 In tegenstelling tot Excel Bijlagebestand, zie handleiding 1300 Qec-marginBIJLAGEBESTAND 

2
 http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/copy-and-paste-multiple-items-by-using-the-office-

clipboard-HP005254892.aspx 
http://office.microsoft.com/en-us/word-help/copy-and-paste-multiple-items-by-using-the-office-
clipboard-HA010163602.aspx 

http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/copy-and-paste-multiple-items-by-using-the-office-clipboard-HP005254892.aspx
http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/copy-and-paste-multiple-items-by-using-the-office-clipboard-HP005254892.aspx
http://office.microsoft.com/en-us/word-help/copy-and-paste-multiple-items-by-using-the-office-clipboard-HA010163602.aspx
http://office.microsoft.com/en-us/word-help/copy-and-paste-multiple-items-by-using-the-office-clipboard-HA010163602.aspx
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Figure 3:uitvoeren copy 2 clipboard(=rechts te zien) 
 
Vervolgens in WORD ‘ALLES PLAKKEN’ vanuit het (reeds vooraf geopende) clipboard. 
Wij hebben hiervan in Youtube 2 filmpjes opgenomen: http://youtu.be/CtRD20PvXs0 
& http://youtu.be/HdxR-zch0pU 
 
 

Afbeelding_Rekenblad 
 

 
Dezelfde functionaliteit als Clipboard. De afbeeldingen worden echter niet (alleen) op het Clipboard 
geplaatst maar ook op de sheet ‘Afbeelding_Rekenblad’ in excel. Omdat deze functionaliteit 
vertragend werkt en soms vastlopen van excel tot gevolg heeft, zal vanaf versie 6 NIET meer 
standaard bij openen de sheet afbeelding_Rekenblad aanwezig zijn. Deze moet dan via de printknop 
aangemaat worden. U kunt de macro’s versnellen door de sheet weg te halen met de functie 
CONTROL+SHIFT+D  macro ‘delete’. De plaatjes zoals hierna te zien worden dan niet aangemaakt in 
de sheet. 
 
 

 
Figure 4:Beeld na uitvoering van Print met geopend klembord 

http://youtu.be/CtRD20PvXs0
http://youtu.be/HdxR-zch0pU


 Handleiding: 1301 
 Door: rmo 
 Voor rekenblad: allen 
  Laatste wijziging: 07-04-2013 
 Status: definitief 

hl 1301 WORDbijlagebestand_Z_NL_NL.docPagina 3 van 4 ©QEC 

 
kopie_Rekenblad 

 

 
Bij het printen door middel van Qec-macro’s worden “kopie_Rekenbladen” aangemaakt. Deze zijn 
herkenbaar aan de naam Rekenblad(..). kopie_Rekenbladen zijn onbeveiligd (als blad) waardoor een 
gebruiker gebieden kan selecteren en kopieren (naar WORD) 

 
Figure 5:Geselecteerd gebied in kopie_Rekenblad 
 

PDF
3
 
 
(opslaan naar) PDF is en printen naar PDF door middel van de door U te installeren PDF-printer: 
PDFCreator. 
 
 

PLAKKEN in WORD 
 

 
Figure 6:Een geplakte pagina in WORD vanuit "afbeelding_Rekenblad" 

                                                      
3
 Excel vanaf 2007 heeft de mogelijkheid zelf op te slaan naar PDF; Voor Excel 2003 maar ook hoger 

gebruiken we PDFCreator, deze gaarne installeren zie handleiding 1002 
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Te zien is dat het formaat nog handmatig moet worden aangepast. Beter is om met het Clipboard 
ofwel klembord in WORD in één keer ALLES te plakken. Zorg dat eerst zowel in Excel als WORD het 
klembord is geopend. Voer dan het Printcommando of CONTROL+SHIFT+y (copY huidige sheet to 
clipboard) uit. En plak vervolgens met het office klembord ALLES in WORD. 
 

 
Figuur 1:Alles plakken vanuit office klembord naar WORD 
 
Het is ook mogelijk om per pagina te plakken. Dit kan door klikken op de afzonderlijke plaatjes in 
Klembord in WORD. Zorg dat voor elk nieuwe print, het Clipboard met ‘alles wissen’ leeg is gemaakt. 
 
 
 

VANUIT kopie_REKENBLAD 
 
Selecteer het gewenste gebied en plak naar WORD. Zie Figure 5 
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