Uitleg voor het invullen van de springlijsten:
De springlijsten voor individueel en synchroon bestaan elk uit drie documenten.
 Het document “(leeg)” is een volledige lijst, die uitgeprint en handmatig ingevuld of op de
computer voor een enkele springer ingevuld en uitgeprint kan worden. (de grijze kadervakken
worden niet geprint)
 Voor een groot aantal springers kan het document “(voor het invulblad)” eerst geprint worden
(er ontbreken hier een aantal invulvakjes), waarna de lijst gekopieerd kan worden. De kopieën
kunnen in de printer gelegd worden voor gebruik met het volgende document.
 Met het document “(invulblad)” kan voor elke springer een gegevens- en sprongenlijst gemaakt
worden door de benodigde gegevens in de juiste grijze kadervakken en de vierkante vakjes in te
vullen en daarna uit te printen op de hiervoor gemaakt kopieën. (de grijze kaders worden niet en
de vierkantjes wel geprint)
Het invoegen van het verenigingslogo gaat als volgt:
 Klik met de linker muisknop op het grote lege tekstvak, zodat er een knipperende cursor
zichtbaar wordt.
 Klik in de menubalk op Invoegen  Figuur  Uit bestand.
 Zoek uw bestand met het eigen verenigingslogo, selecteer het en klik op Invoegen.
 Het verenigingslogo wordt in het tekstvak afgebeeld (mogelijk dient u het qua formaat aan te
passen).
 Selecteer het tekstvak en klik met de rechter muisknop. In het popup-menu kiest u Tekstvak
opmaken.
 Klik op de driehoek van Lijn Kleur op de tab Kleuren en Lijnen en selecteer GeenLijn en daarna op
OK.
 Het verenigingslogo staat nu op de goede plaats zonder kaderlijnen in de springlijst.

Het invullen van de gegevens van de springer:
 Klik met de linker muisknop in het betreffende grijze kadervak, zodat er een tekstvak opent met
een knipperende cursor, waar de gevraagde gegevens ingevuld kunnen worden.
 Door het betreffende aankruisvakje met de muis te selecteren (dubbelklikken), kan een ' x '
ingevuld worden.
 Klik in de tabel het eerste relevante invulvak (knipperende cursor) aan, zodat sprongcodes etc.
ingevuld kunnen worden. Wisselen van invulvak in de tabel kan m.b.v. de pijltjes-toetsen of de
tab-toets.
 De ingevulde lijst kan nu geprint worden.
De lijsten zullen wat betreft lay-out (marges e.d.) mogelijk aangepast dienen te worden afhankelijk
van de gebruikte printer.

