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Uploaden wedstrijd bestanden in WPROL 

Inleiding 
Dit document bevat de instructies om de inkorvings- en bestatiginsgegevens te uploaden in World Pigeon Racing 
Online (WPROL) en een hoofdstuk met probleemoplossingen. 

Hoe de bestanden uploaden? 
 
Overzicht: 
 Login 
 Selecteer club 
 Selecteer vlucht 
 Kies emailadres zender 
 Kies inkorving of klokgegevens 
 Klik op “kies bestanden”  
 Klik “zend” 
 

Gedetailleerd: 
 

1. Log in op de WPROL website met de toegestuurde gebruikersnaam en paswoord. 
URL: https://www.wprol.com/WorldPigeonRacing/Results/WkendRaceResults/Races/BE 
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2. Selecteer “UDP online inzenden”

 
 
3. Selecteer Club (enkel als je toegang hebt tot meer dan 1 club) 

 
 
4. Selecteer wedvlucht 

 
 
5. Geef je emailadres in en kies tussen inkorvingsgegevens of klokgegevens 
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6. Klik op “bestanden kiezen” en selecteer de correcte folder en bestand 

 

   
 
7. Voor de klokgegevens volstaat het nationaal bestand 

 
 
8. Klik op “verzenden” 

 
9. Nu zou je volgend bericht moeten ontvangen 
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Probleemoplossen 
Er zijn verschillende waarschuwingen die bij het uploaden nuttig kunnen zijn. U kan hier terecht voor de uitleg. 

Uw club is niet in de selectielijst voor clubs 
Uitleg: uw club werd niet aangemaakt als deelnemer aan de wedvlucht 
Wat te doen:  stuur een mail naar BE.info@wprol.com met je gebruikersnaam, clubnummer en de betreffende 
wedvlucht 

Dit is niet uw club systeem 
Uitleg: er werd een verkeerd clubsysteem toegekend aan uw club  
Wat te doen: stuur een mail naar BE.info@wprol.com met je gebruikersnaam, clubnummer en het clubsysteem dat 
u gebruikt  

Foutief  bestand. Gelieve het bestand van deze organisatie te selecteren 
Uitleg: u hebt een bestand ingevoerd voor een andere club  
Wat te doen: kies het juiste bestand en stuur opnieuw  

Foutief  bestand. Gelieve het bestand van deze wedvlucht te selecteren 
Uitleg: u hebt een bestand ingevoerd voor een verkeerde vlucht. 
Wat  te doen: Selecteer het correcte bestand voor deze wedvlucht en stuur opnieuw door 

Foutief  bestand. Gelieve het bestand met de inkorfgegevens te selecteren 
Uitleg: het bestand was geen inkorvingsbestand 
Wat te doen: Selecteer het correcte bestand voor deze wedvlucht en stuur opnieuw door 

Foutief  bestand. Gelieve het bestand van de bestatigingen te selecteren 
Uitleg: het bestand was geen bestatigingsbestand 
Wat te doen: Selecteer het correcte bestand voor deze wedvlucht en stuur opnieuw door 

Het bestand is leeg 
uitleg: het bestand is leeg 
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Wat te doen: Selecteer het correcte bestand voor deze wedvlucht en stuur opnieuw door 

Het bestand heeft een foutieve naam 
Uitleg: het bestand heeft geen bestandsnaam 
Wat te doen: voorzie het bestand van een naam en stuur door 

We kunnen de wedvlucht niet herkennen aan de hoofding van dit bestand 
Uitleg: het bestand bevat gegevens van een andere vlucht 
Wat  te doen: Selecteer het correcte bestand voor deze wedvlucht en stuur opnieuw door 

Er is een fout opgetreden bij het laden van het bestand 
Uitleg: er gebeurde een fout bij het opladen van uw bestanden 
Wat te doen: stuur een mail naar BE.info@WPROL.com met uw gebruikersnaam, clubnummer en betreffende vlucht 
samen met de bestanden die u wenst te uploaden  

Bestanden werden  reeds geüpload. Contacteer be.info@wprol.com voor verdere hulp 
als je correcties moet aanbrengen 
Uitleg: je kan de bestanden maar eenmaal uploaden. Voor verdere uploads moet je WPROL contacteren 
Wat  te doen: stuur een email naar  BE.info@WPROL.com met uw gebruikersnaam, clubnummer en betreffende 
vlucht samen met de bestanden die u wenst te uploaden.  
 
 
 
 


