
Problemen met het publiceren van een uitslag op de website van de VBL 

Sinds enige tijd ondervinden een aantal clubs problemen bij het op de website van de VBL 

zetten van een uitslag. 

Dit gebeurt wanneer vanuit messerbridge via File … Save Details getracht wordt de uitslag te 

publiceren. Deze operatie verloopt in 2 parallelle fazen: 

 een oproep naar de webpagina vbl.be/messeropsturen.aspx waarbij een link naar de 

xml-uitslag file wordt gelegd. 

 een file tranfer naar de website van de xml file waarin alle details van het toernooi zijn 

opgeslagen 

Deze file transfer lukt evenwel niet omdat de router achter de Wifi de file niet doorlaat. Meer 

en meer Wifi router’s in publieke plaatsen (cafés, hotels, …) hebben een “firewall” 

(branddeur) die dergelijk transport niet toelaat. Wanneer de PC van de club mee naar huis 

genomen wordt lukt het wel om de uitslag correct te publiceren. 

Laat ons er nu echter van uit gaan dat we de zaak willen corrigeren in de club, want een aantal 

spelers willen bij thuiskomst van het toernooi de uitslag direct analyseren. 

Hoe zetten we dat dan recht in de club, ondanks de stoute firewall. 

Nadat de hoger beschreven operatie is uitgevoerd vindt de gebruiker deze pagina terug in zijn 

browser: 

 



Bij dit scherm is het altijd goed om eens te klikken op de naam van de uitslag (in dit geval 

“toernooi 04 12 2017”). Als alles correct is verlopen verschijnt het normale analyse formulier 

maar met die Wifi fout komt er één of ander vreemd scherm zoals bijvoorbeeld dit: 

 

Hoe gaan we dat nu rechtzetten? 

1. Sluit dit laatste formulier en u komt terug in het vorige 

2. Druk op de knop bewerken naast het toernooi in kwestie en dan krijgt u dit scherm 

 
 

3. Druk nu op de knop verwijderen en dan ziet u 



 
 

4. Druk nu op Bestand kiezen en ga met verkenner op zoek naar het juiste xml bestand. 

Dit staat dan in de map Website onder de messerbridge map. 

5. Nadat het bestand is geselecteerd komt u terug in hoger formulier waarbij de tekst 

“Geen bestand gekozen” vervangen is door de naam van de xml file. Bijvoorbeeld 

uitslagtor…171204.xml 

6. Druk dan op Opslaan en u komt terug in het openingsformulier met de lijst van de 

opgeslagen toernooien. Wanneer nu op de naam van het toernooi wordt geklikt komt 

de uitslaganalyse tevoorschijn. 


