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Vorige vergadering: 
26 maart 2009 
54 aanwezigen 

Volgende vergadering: 
 

Donderdag 
24 september 2009 

om 19.30 u 

Dieplaan 2 
3600 Genk 

 

STADHUIS Genk 

 
Vergaderdatums en locatie 

De vergaderingen voor 2009 zijn als volgt gepland: 
• Donderdag 22 januari 2009  
• Donderdag 26 maart 2009 
• Donderdag 28 mei 2009  
• Donderdag 24 september 2009  
• Donderdag 26 november 2009  

 
Telkens van 19u30 tot 22u00. 
 
STADHUIS van GENK, ZAAL 4.  
 

  
 
Vlakbij is er ruime parking (zie plannetje). 
 
Verslag VTX-dag 

Op zaterdag 25 april 2009 organiseerden wij een extra activiteit: een 
VTX-DAG. Er waren 11 aanwezigen met hun laptop. Meer kon het kleine 
lokaaltje niet herbergen. 
 
Het thema was: voeg eigen velden toe aan de Opmaakdefinitie PG30-2.DEF 
en zorg dat deze velden door de standaard tekstuitvoeren PER Standaard 
 
 
 
 

 

http://www.pro-gen.be/reisweg.htm�
http://www.pro-gen.be/reisweg.htm�
http://www.pro-gen.be/reisweg.htm�
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Datum nieuwsbrief Datum nieuwsbrief personenuitvoer, STRKS Standaard stamreeks uitvoer, KWART Standaard kwartierstaat uitvoer en PAR 
Standaard parenteel/genealogie uitvoer ook geprint kunnen worden. 
 
Na veel uitleg over de structuur van PER.VTX, het hernoemen van talloze VTX’en en INC’en, het 
aanpassen van bestaande programmatuur, enz. slaagden wij erin om na drie uur en half van noeste arbeid 
onze eerste vtx met 1 van de 8 noodzakelijke aanpassingen succesvol te laten lopen. Eigenlijk moesten 
toen nog 7 andere programmeerstukjes en 3 anderen VTX’en aan de beurt komen. Maar helaas, onze tijd 
was opgebruikt. Iedereen kreeg samen met een mooie bundel in vierkleurendruk de volledige oplossing 
mee naar huis voor verdere zelfstudie. 
 
De VTX-taal en de bestaande VTX-INC-structuren leren is een onderwerp dat over meerdere dagen moet 
verspreid worden. Na de vergadering werden enkele ideeën geopperd. 
 
Buiten inzicht in de VTX-programmeertaal bleek dat men zeker ook over de nodige kennis van XP of 
VISTA moet beschikken. 
 
Back to basics 

1 Restore. Ik heb een bestand dat “Bidprent” 
heet. Mijn vriend geeft mij een back-up van 
zijn bidprentjesbestand dat OOK “Bidprent” 
heet. Als ik het bestand van mijn vriend op 
mijn computer restore dan zegt PG3.0b mij: 
“LET OP : Bovenstaand bestand is reeds 
aanwezig. Overschrijven? (J/N) :  N”. Wat nu 
gedaan? Hoe kan ik het bestand van mijn 
vriend toch restoren zonder dat mijn bestand 
overschreven wordt? 

1.Mijn bestand hernoemen via Instellingen wijzigen 
…. PRO-GEN bestand hernoemen 
2.Het bestand van mijn vriend pas daarna restoren 

2 Invoer. Hoeveel tekens kan een infoveld 
maximaal bevatten? 2000 / 4000 / 8000 / 
16000 / 32000 

16000 
= 3,5 A4’tjes van 52 regels met een 11 punts letter. 

3 Relatieschema. Hoe ga je naar de broers en 
zusters van de hoofdpersoon? 

AltGr+PijltjeLinks/PijltjeRechts 
of  
Alt+PijltjeLinks/PijltjeRechts 

4 Functietoetsen. Hoe sla je een tekst op onder 
de functietoetsen? 

Ctrl-F1 … F-toets … tikken … ESC 

5 Invoer. Met welke sneltoets wist u een stukje 
tekst vanaf het begin tot aan de cursor? 
En met welke sneltoets vanaf de cursor tot 
aan het einde van de regel? 

Ctrl-Home 
 
Ctrl-End 
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6 Relatieschema. In het relatieschema komt een 

persoon op scherm, maar ik vind die niet 
terug in de Totaallijst personen. Wat is er aan 
de hand? 

De Totaallijst is niet “totaal”, zij bestaat (slechts) uit 
een selectie. 
In het Relatieschema is aan het min-teken voor het 
recordnummer “-[   179]” te zien dat deze persoon 
niet in de huidige selectie zit. 
Hef in de Totaallijst de selectie op door <Insert> of 
door Ctrl-Insert. 

7 Uitvoer. Wat is de betekenis van het sterretje 
die vóór een uitvoerdefinitie staat? Bvb. bij 
*Standaard kwartierstaat-uitvoer of *Uitvoer 
met afkortingen voor publicatie of 
*Eenvoudige kwartierstaat-uitvoer of 
*Uitvoer met alle velden. 

Dit zijn “fabrieksinstellingen” en kunt u niet 
weghalen. 

8 Algemeen. Ik ben pas gestart met mijn 
stamboomonderzoek. Ik ben echter niet 
vertrouwd met het begrip “Parenteel” dat ik 
in het menu terugvind. Waar wordt dat ergens 
in PG3.0b uitgelegd? 

Documentatie …. PRO-GEN.DOC … 
Z … Verder zoeken … Ctrl-Z 

9 Relatieschema. Als de vader hoofdpersoon is, 
hoe maak ik dan het 2de kind hoofdpersoon 
met slechts één toetsaanslag? 

F2 

10 Export/Gevorderd. Hoe breng ik alle 
personen uit één bepaalde gemeente over 
naar een nieuw bestand? 

Gebruik ons programma SEL-PLTS uit Extra 
software voor PRO-GEN op onze dvd Genealogie 
uit Limburg 2009. Dat is de enige selectie die 
tegelijkertijd kijkt naar geboorte-, doop-, 
overlijdens-, begraaf- EN HUWELIJKSPLAATS. 

11 Uitvoer. Wat kan men in een uitvoer naar 
Fileviewer doen dat men met een uitvoer naar 
Beeldscherm niet kan? 

Heen en terug, en van links naar rechts. 

12 Controle. Hoe kunt u snel zien of elke 
huwelijksfiche zowel een man als een vrouw 
bevat? 

Wijzigen gegevens relaties … S … Opgeslagen 
sorteervoorwaarde kiezen.... Sorteer op naam van de 
man … en kijk op het einde van de lijst. Herhaal met 
Sorteer op naam van de vrouw. 

13 Macro. Wat is de bedoeling van een macro? Toetsenbordmacro's: om een serie 
toetsaanslagen te onthouden om deze op een later 
tijdstip weer te kunnen 
uitvoeren. 

14 Installatie. Help! Mijn toetsenbord typt 
QWERTY. Hoe bekom ik AZERTY? 

Instellingen wijzigen … Toetsenbord instellen … tik 
BE 
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15 Import/gevorderd. Kan ik 2 bestanden 

samenvoegen en haalt PG3.0b mij er dan alle 
dubbele personen uit? 

Ja en Neen. 
1.Beide bestanden moeten beschikbaar zijn in uw 
PG30 
2.Activeer/kies uw bestand 
3. PRO-GEN hulpprogramma's … Import … PRO-
GEN import … F1… wijs het 2de bestand aan … 
beantwoord de 3 vragen met JA 
-Moet er gecontroleerd worden op dubbele personen 
?     (J/N) :  J 
-Vragen om bevestiging bij gevonden dubbele 
personen ?  (J/N) :  J 
-Gegevens dubbele personen proberen samen te 
voegen ?   (J/N) :  J 
 
LET OP: dit gaat niet altijd goed omdat er standaard 
slechts gekeken wordt naar Achternaam, Geboorte 
datum, Geslacht en Voornaam. Dus Joannes Smets 
zonder geb./doopdatum, gehuwd in 1698 is in dit 
systeem dezelfde als Joannes Smets ook zonder 
geb./doopdatum maar gehuwd in 1921. 

16 Selecteren. Ik wil alle personen selecteren die 
ergens een woord zoals bvb. “Amerika” in 
hun persoonsfiche hebben? Heeft PG3.0b een 
dergelijke functie aan boord? Waar zit die? 

Ja. 
seLecteer … Doorzoek alle velden 

17 Installatie. Ooit installeerde ik Patch 15. Nu 
wordt Patch 17 aangeboden. Pacht 16 vind ik 
nergens meer op internet. Heb ik Patch 16 
nodig? 

Neen. 
In de meest recente Patch zitten ook alle voorgaande 
patches verwerkt. 

18 Relatieschema. Waarom wordt er in het 
relatieschema soms een kind aangeduid met 
een sterretje? (*) 

Onbekend geslacht 
 

19 Markeren. Hoe markeer je? Spatiebalk of sterretje. 
Opheffen 1: Spatiebalk of sterretje. 
Opheefen alle: insert of aa 

20 Zoeken. Hoe kan ik snel een koppel, bvb. 
Gilisen-Carmans, opzoeken in de relatielijst? 

Totaallijst Relaties … Sorteer … Opgeslagen 
sorteervoorwaarde kiezen.... Sorteer op naam van de 
man … TAB … tik Gilisen … je bent in de buurt  
Kan ook met sorteren op naam van de vrouw. 

 
Ivo 
 
 



 

     Pagina 5 

Genk, donderdag 28 mei 2009 

Datum nieuwsbrief Datum nieuwsbrief 

 

PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw 
http://www.pro-gen.be 
 
Maatschappelijke zetel: 
Emiel Van Dorenlaan 44 
3600 GENK 
België 
 
Ondernemings- en btw-nummer: 0887.398.956 
 
E-mail: 
ivo.gilisen@pro-gen.be (voorzitter)  
bob.joosten@pro-gen.be (ondervoorzitter) 
jp.neven@pro-gen.be (secretaris) 
luc.klaps@pro-gen.be (penningmeester) 
jaak.simons@pro-gen.be (lid) 
 
dvd@pro-gen.be (alles i.v.m. onze jaarlijkse dvd) 
 
 

Bezoek ons op het web 
http://www.pro-gen.be 
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