
Instructie importeren Masters records in Meet Manager 2007 
 
Zorg altijd eerst dat je de laatste versie hebt van MM 2007. 
Download het recordbestand van de KNZB site: 
http://www.knzb.nl/knzbhosted_com/9e85f57025d7deb56dfffd59a6317da9.php  
(MastersRecords_datum.lxf) 
 
Vervolgens open je de wedstrijd waar je de records in wilt hebben in MM 2007.  
Ga naar Import/Export –  Records importeren. 

Het volgende scherm verschijnt: 

Ga naar Bestand laden en kies voor Lenex bestand. 
 



 
Haal het bestand op daar waar je het hebt opgeslagen, het volgende scherm verschijnt: 

Vink vervolgens alle records aan zo ook de baanlengte, 25m of 50m bad en Heren, Dames en 
Gemengd. Dan komt het er zo uit te zien: 

 
Klik vervolgens op Importeer. 



Ga vervolgens naar Module – Records en kies voor tabblad Recordlijsten. Dit is het resultaat: 

 
Rechts staan onder Record leeftijdscatergorieën alle records aangevinkt welke bij een bepaald record 
horen. In de kolom Priori(teit) zet je achter WMR: 1, achter EMR: 2 en achter NMR: 3. Als je ook nog 
kampioenschapsrecords in het bestand hebt staan, dat is in het voorbeeld niet het geval, zet je daar 
een 4 achter. Het zwemmen van een record wordt hierdoor in deze volgorde gecontroleerd. 
 
Als je in de kolom Auto u..(pdate) achter ieder record een vinkje zet, wordt het zwemmen van een 
record bijgehouden in de recordlijst die je kunt vinden onder tabblad records.  

  
Als er nu een record is gezwommen ziet dat er zo uit in de recordlijst onder tabblad records: 

Bij het gezwommen record staat een geel tekentje. 
 



Om dit allemaal te laten gebeuren, moet er bij Module – Programma’s ook nog het een en ander 
worden ingesteld. 

 

Ga op het programmanummer staan waar je records op herkend wilt hebben. Klik vervolgens op het 
klokje met het rode plusje erbij midden rechts in het scherm. Doe dit 3 maal. Er verschijnt 3 maal 
Wereld Masters Record. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Door op Wereld Masters Record te klikken verschijnt er een rolmenu waar je kunt kiezen uit de 
ingelezen masters records, 3 stuks. Als je alles goed hebt gedaan, zal automatisch het Wereld record 
boven aan blijven staan, gevolgd door het Europees record en daarna het Nederlandse record. 
Vervolgens zet je in de kolom commentaar de omschrijving zoals je die wilt hebben in je uitslag als er 
een record wordt gezwommen. Bijv. WMR, maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor volledige 
omschrijving: Europees Masters Record. 
Zie voorbeeld hieronder. 

Door op een programmanummer te gaan staan en te klikken met je rechter muisknop, kun je de 
records kopiëren en vervolgens plakken bij de andere programmanummers. 
 
Als het goed is worden nu alle records die tijdens de wedstrijd worden gezwommen herkend en in de 
uitslag aangegeven, zie voorbeeld hier onder.  
 


