
Uw muziekkeuze doorgeven. 

U kunt via de web zelf uw voorkeurprogramma van 26 oktober doorgeven en het uiteindelijk 

muziekprogramma beïnvloeden en bepalen.  

Via de browser ga naar https://www.muziekverenigingbonheiden.be/app/top10/mypoll.php 

 

 

Vul uw contactgegevens in en scroll naar beneden. 

https://www.muziekverenigingbonheiden.be/app/top10/mypoll.php


 

Klik op muziekwerken in de keuzelijst rechts (of onderaan op smartphone, iPhone of kleine 

schermen) die jij graag op het programma zou zien. In de gele band erboven wordt 

aangegeven hoeveel liedjes je nog moet selecteren om er in totaal 10 over te houden. Bij elke 

klik verplaats het liedje naar “Uw KEUZE” links (rode achtergrond of bovenaan op kleine 

toestellen). Daar zie je in de gele band hoeveel liedjes je al selecteerde.  

 

Als je een liedje per vergissing koos, kan je dat verwijderen uit “UW KEUZE” door links dat 

liedje te klikken, zodat het zich terug verplaatst naar de “KEUZELIJST”, waar het onderaan 

toegevoegd wordt. In een voorbeeld klik ik op 6. Marco … . 



 

Marco Borsato staat nu onderaan de “KEUZELIJST” en je kan nieuwe nummers aan je keuze 

toevoegen. Wanneer je je Top-10 hebt samengesteld zie je uw volledige selectie links. 

 

In de Orange band worden volgende stappen voorgesteld. 

Om de quiz in te vullen met het muziekwerk dat volgens jou het meest zal gevraagd worden, 

klik je op “Selecteer het meest gekozen nummer! En selecteer je een lied/muziekwerk. 



 

Tijdens het concert krijgt onze dirigent een kleine attentie (geschenk) en moet daarna 

meteen op de bascule om zijn gewicht te controleren. Vul als schiftingsvraag het gewicht in kg 

(10-99) en gr (0-999) dat je denkt dat de weegschaal dan zal tonen. Daarna klik op “Check”. 

Als alles correct is ingevuld en er dus geen aanwijzingen in een oranje balk meer staan, 

verandert de knop “Check” naar “Stem”. 

 

Klik op de knop “Stem” om uw keuze door te geven. 

Op het nieuwe venster kan je aflezen of uw keuze al dan niet gelukt is en tegelijk wordt een 

email gestuurd naar uw mailbox. 

 



In plaats van xxx komt uw naam en natuurlijk ook jouw emailadres. 

Eronder staat uw keuze en antwoorden op de quiz. 

De email bevat meer informatie met uw keuze en eveneens een link. Enkel wanneer op de 

link geklikt wordt of het volledig adres ingegeven wordt in de adresbalk van uw browser, zal 

uw keuze gevalideerd worden en ben je zeker dat uw keuze opgenomen is in de database. 

 

Klik op de link en er verschijnt de bevestiging van uw keuze. 

Beste xxx, 

Hartelijk dank om deel te nemen aan de selectie van het muziekprogramma van de "100 KLASSIEKERS" dat plaats 
vindt op zaterdag 26 oktober om 19:30 uur in G.C. 't Blikveld te Bonheiden. 

Gelieve eerst nog uw keuze en antwoorden te bevestigen, door op onderstaande link te klikken of te kopiëren in 
het adresveld van uw browser: 

https://www.muziekverenigingbonheiden.be/app/top10/email_verification.php?activation_code=0c9c4
32a5137ebb94bd225cf0c1031c9 

De muziekvereniging onder leiding van zijn dirigent Bart Van Buggenhout speelt op 26 oktober muziek uit haar 
archief, meer bepaald de muziekstukken die door u en anderen werden gekozen. 

Uw TOP-10 zijn de muziekwerken met nummers: 4, 9, 15, 18, 22, 24, 29, 31, 34, 43 

De muziekwerken die de meeste stemmen kregen komen daadwerkelijk op het programma van die avond. 

U nam ook deel aan de kleine quiz en dat hebben wij genoteerd. 

In de loop van de concertavond maken wij de naam van het meest gekozen nummer bekend en misschien bent u 
wel bij de winnaars. De schiftingsvraag kan bepalend zijn. Onze dirigent krijgt na het concert een geschenk 
overhandigd en gaat dan meteen op de balans. Het aangegeven gewicht op dat ogenblik bepaalt de uiteindelijke 
winnaars die aanwezig moeten zijn om hun prijs in ontvangst te kunnen nemen. 

U denkt dat muziekwerk 7 het meest zal gekozen worden. 
En u schat dat de balans op het concert 72kg 123gr zal tonen. 

Met oprechte groeten 
Het bestuur Muziekvereniging Bonheiden 

https://www.muziekverenigingbonheiden.be/app/top10/email_verification.php?activation_code=0c9c432a5137ebb94bd225cf0c1031c9
https://www.muziekverenigingbonheiden.be/app/top10/email_verification.php?activation_code=0c9c432a5137ebb94bd225cf0c1031c9


 

 

Opmerking: De screenshots kunnen verschillen naargelang het gebruikte toestel 

 

Veel succes en hopelijk tot op het concert “100 KLASSIEKERS” van zaterdag 26 oktober 2019. 

 


