
Padnaam te lang 
 
Dit is een gevolg van verkeerd gebruik van een veiligheidskopie (v-kopie).  

Een v-kopie is er voor om terug te kunnen vallen in geval van problemen. Opent u een v-kopie onder 
zijn naam en sluit u af met een nieuwe v-kopie en u doet dit herhaalde malen dan wordt de naam 
steeds langer.  

Een v-kopie gebruikt de originele bestandsnaam gevolgd door een datumtijd aanduiding. Iedere 
volgende v-kopie op basis van een voorgaande v-kopie bevat dan een nieuwe datumtijd aanduiding: 
dit gaat dan als voorbeeld geven na De Ruiter.aldf de v-kopie De Ruiter_201501301354.alx en de 
volgende De Ruiter_201501301354_201502151943.alx 

De daaropvolgende De Ruiter_201501301354_201502151943_201502162118.alx en dan weer De 
Ruiter_201501301354_201502151943_201502162118_201502180952.alx enz. enz.  

Een Windows padnaam mag, afhankelijk van uw Windows versie, maximaal 256 tekens bevatten. 
Echter voor Aldfaer geldt dat dit maximaal 127 tekens mag zijn. Door iedere keer de laatse v-kopie 
als nieuw bestand met ongewijzigde bestandsnaam te gebruiken krijgt u vroeg of laat dit probleem. 

Remedie: in de Windows verkenner herbenoemt u de niet te openen v-kopie naar b.v. De Ruiter.alx. 
Vervolgens opent u die V-kopie via Menu > Bestand > Open en bewaar die dan bij voorbeeld als : De 
Ruiter.aldf.  

En... vergeet uw slechte gewoonte. 

Overigens, we spreken over de lengte van de padnaam waarvan de bestandsnaam een deel 
uitmaakt. In een standaard Aldfaer installatie staat de v-kopie in: 

C:\users\eigenaar\Documents\Aldfaer\Veiligheidskopieën\ 

Dit betekent dat in dit voorbeeld al 55 tekens verbruikt zijn en dat voor een maximale bestandnaam 
nog maar 71 tekens (inclusief spaties) overblijven. 

In den beginne van Windows waren de padnamen binnen Windows beperkt tot 256 tekens en dus een 
beperking voor b.v. namen van een materiaal bestand.  

Toegegeven, het is overdreven maar niet onmogelijk want een bestandsnaam voor een foto als:  
Foto van mijn overgrootmoeder johanna geertruida wilhelmina duijvensteijn genomen tijdens 
het zestig  jarig huwelijksfeest met leonardus adrianus vink uitbundig gevierd op de 
buitenplaats Ockenburgh in Loosduinen op 27 augustus 1891.jpg  
is 212 tekens lang en met de “voorloop” van 45 tekens voor 
C:\users\eigenaar\Documents\Aldfaer\Materiaal 
gaat dat ook deze 256 grens overschrijden.  

Windows versies 10 en later zijn niet aan deze 256 tekens beperking onderhevig maar ik ben niet van 
plan dit uit te proberen. 


