
De vulgreep 

De vulgreep is voor het doorvoeren van tekst en getallen, zo heeft u in het eerste hoofdstuk de 

maanden van het jaar verkregen door slechts één maand in te vullen en vervolgens met de vulgreep 

de andere maanden eronder gezet. 

De vulgreep wordt actief als u met de muis op het zwarte vierkantje gaat staan rechtsonder in de 

selectie.     De muis verandert dan in een zwart plusteken. 

We gaan eens wat verder experimenteren: 

1.1 Vaste lijsten 

1. neem een leeg werkblad 

2. zet in cel A1 de tekst: woensdag 

3. druk op enter 

4. klik op cel A1 en zet de muis op het zwarte vierkantje(de muis wordt een zwart plusteken) 

 

5. druk de linker muisknop in en sleep de muis opzij naar cel G1 

 

6. laat de muis los 

 

U ziet dat de vulgreep de dagen van de week kent, en zodra u een willekeurige dag invoert en de 

vulgreep gebruikt zal Excel de dagen in juiste volgorde doorvoeren. 

Sleept u verder dan zeven cellen herhaalt Excel de dagen. 

Het doorvoeren mag alle richtingen op, dus het hoeft niet persé naar beneden. 

Excel kent vier vaste lijsten: de maanden voluit ( januari,…), de maanden afgekort (jan, feb,…), de 

weekdagen voluit (maandag,…) en afgekort (ma, di, wo, …). 

 

Probeer onderstaande voorbeeld: 

 



1.2 Getallen 

Bij de doorvoer van getallen moet u Excel een handje helpen. In twee cellen geeft u aan met welk 

interval u wilt werken. 

1. typ in A7 een 5 

2. typ in B7 een 10 (een interval van 5) 

3. selecteer A7 en B7 samen (met het witte plusteken) 

4. sleep met de vulgreep tot G7 

5. het resultaat is nu   

 

6. probeer onderstaand voorbeeld te maken 

 

1.3 Datum en tijden 

1. typ in A10 de datum  01-01-2008 

2. sleep met de vulgreep naar rechts en kijk wat er gebeurd 

 

 

3. als u verder naar rechts sleept ziet u dat er in Excel een “kalender” zit (en die klopt prima) 

4. ook dit kan met een interval (van bijvoorbeeld 7 dagen) 

5. typ in A11   01-01-2008 

6. typ in B11   08-01-2008 

7. selecteer A11 en B11 samen en sleep met de vulgreep naar rechts 

 

 

8. probeer nu het volgende voorbeelden om steeds een maand op te schuiven 

 

 

9. sleep de muis opzij.(Als er cellen verschijnen met  #######, geen paniek de kolom is te smal) 

 

Met tijden gebeurt het volgende: 

1. typ in A14   8:30 

2. sleep met de vulgreep naar rechts 



3. tijden verspringen dus standaard per uur 

 

 

4. nu met interval 

5. klik op cel A15 en typ: 8:00 

6. klik op cel B15 en typ: 8:15 

7. selecteer beide cellen en sleep met de vulgreep naar rechts 

 

 

 


