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Verzenden van uitslagen per e-mail 

 

Wat het verzenden van uitslagen per e-mail betreft: dat lukt niet als je 
verzendt vanaf een gmail-account. Het wordt namelijk beschouwd als spam 
als er te veel ontvangers zijn. Wat de grens is, weet ik niet, maar bij tien 
adressen liep het al niet. Ook kpn blijkt de berichten af te vangen, waarbij de 
verschillende kpn-merken (o.a. hetnet.nl en wxs.nl) samenwerken. Stuur je 
de mailtjes naar te veel ontvangers waarvan de accounts onder kpn vallen, 
dan worden die niet doorgegeven. 
Hierover heb ik contact gehad met de helpdesk, maar hiervoor is geen 
oplossing. Het komt er in feite op neer dat het mazzel is als de functie werkt, 
maar je nergens op moet rekenen. 

Groeten, 
 
Joost Boswijk  
 

Met betrekking tot het niet verzenden van email na de zitting kwam ik ook het 

volgende tegen: 

Als er bij het NBB lidnummer een fictief iets staat, dan kan het zijn dat het 

programma dit niet herkent en afdoet als fout. De e-mails worden dan niet 

verzonden. 

Na verwijderen van het foutieve fictieve nbbnr. lukt het verzenden wél. 

 
Huub Hilgers / Betsy van Kruisbergen 

 

http://hetnet.nl/
http://wxs.nl/
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Paren verschuiven naar andere lijn ná afsluiten 
oude ronde 

Hoop dat je ons kunt helpen. 
 

Hoe moet je ná het afsluiten van een competitieronde paren overhevelen naar 
een andere lijn? 

 

Ons kalender jaar loopt van januari tot januari. 
We starten weer op 20 augustus met competitieronde 5. 

 
Nu doet zich het volgende voor. 

We hebben er ineens - in twee weken tijd - dertien nieuwe leden bij 
gekregen. Toch heel mooi. 

 
Maar de competitieronde is afgesloten en de promotie/degradatie 

doorgevoerd. 
 

Nu willen we de lijnen gaan uitbreiden.  
Het lukt me niet om zoals vroeger de paren van de ene lijn naar de andere te 

slepen. 
Je kunt ze wel in een andere lijn laten spelen, maar dan komt de uitslag toch 

in de lijn waar ze staan ingedeeld. 

Heb jij de oplossing voor ons? 
 

Alvast onze hartelijke dank. 

 

Rob: 
Bij dit soort vraagstukken zoek ik het liefst naar de oplossing met het 

betreffende ZIP-bestand. En als ik dan de oplossing niet kan vinden, 
wend ik mij tot gigant Frans Lejeune, Automatisering van de NBB.  

En tot op heden deed ik dat nooit tevergeefs. Zo ook in deze zaak . 

 
Frans: 

Wat een weelde zo’n aanwas! 
 

 Allereerst moeten de nieuwe leden toegevoegd worden aan het 
ledenbestand binnen het rekenprogramma. 

 Daarna moet de competitie gewijzigd worden; ik neem aan dat alle 
nieuwe leden in de laagste lijn ingedeeld gaan worden. 

o Klik de competitie aan, ga naar Wijzigen en dan naar het 
tabblad Deelnemers. 

o Voeg de nieuwe spelers toe aan de laagste lijn. 
 

 Beslis hoeveel en welke paren een lijn omhoog moeten. 
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o Klik een paar dat omhoog moet aan, houdt de muis ingedrukt 
en sleep dat paar naar het tabblad van de andere lijn; het 

beeld springt als het goed is naar die lijn. Houdt nog steeds de 
muis ingedrukt en ga naar onderen; daar laat je pas de muis 

los op de eerste lege regel. 
o Nu is het paar verplaatst. 

 
 Doe hetzelfde met alle andere paren die je wilt verplaatsen (bij meer 

dan twee lijnen zul je waarschijnlijk vanuit iedere lijn iets door willen 
schuiven). 

 
Rob: 

Het is dus zaak dat je vóór het schuiven naar een andere lijn, het aantal 

paren van die lijn verhoogt, zodat er minstens één vrije lijn is voor het 
nieuwe paar. 

 
 


