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LET OP: als u de melding krijgt dat uw bestand versie 2.2.1.6 is, dan is dit het gevolg 

van een ander probleem en MOET u deze procedure NIET te volgen. 

U hebt in het verleden een stamboombestand met een ouder versie van Aldfaer gemaakt en u hebt jarenlang 

daar niets meer mee gedaan. Als u nog dat oude Aldfaer programma op uw computer heeft staan, start dit 

dan en klik Menu > Help > Informatie. Dat vertelt u met welke versie u het laatst heeft gewerkt en het is 

daarom aan te nemen dat uw bestand met die versie was aangemaakt. Het is zelfs mogelijk dat dit bestand 

bij het starten van Aldfaer geopend werd. Dan is bevestigd met welke versie uw bestand was gemaakt. 

Opmerking: het is zinloos een Aldfaer stamboombestand vanuit de Windows verkenner te openen. Dat doet 

bij een juiste verwijzing weliswaar Aldfaer starten, maar niet noodzakelijk dit bestand en ook niet 

noodzakelijk met gebruik van de juiste versie Aldfaer. Aldfaer opent altijd het laatste gebruikte bestand. 

Hieronder een overzicht van de diverse bestand versies 

Versie Publicatie Grootte 
Bestand 
versie 

Opmerking 

Aldfaer 2.0 02.10.2000 424.5 KB 1   

Aldfaer 2.1 10.12.2000 460.5 KB 1   

Aldfaer 2.2.0.4 27.07.2001 750.0 KB 1   

Aldfaer 2.2.1.6 26.06.2002 1.38 MB 2   

Aldfaer 3.0.0.6 13.04.2003 2.76 MB 2   

Aldfaer 3.1.2 31.08.2003 2.83 MB 2   

Aldfaer 3.2 11.12.2003 2.99 MB 2   

Aldfaer 3.2.4 24.03.2004 3.00 MB 2   

Aldfaer 3.2.5 27.05.2004 3.01 MB 3   

Aldfaer 3.3 30.03.2005 4.42 MB 3   

Aldfaer 3.3.1 14.04.2005 4.42 MB 3   

Aldfaer 3.3.2 20.05.2005 4.44 MB 3   

Aldfaer 3.4 30.03.2006 5.49 MB 3   

Aldfaer 3.4.1 08.04.2006 5.50 MB 3   

Aldfaer 3.5 02.11.2006 5.49 MB 4   

Aldfaer 3.5.2 14.12.2006 5.54 MB 4   

Aldfaer 3.5.2 14.12.2006 7.26 MB 4 met bonus rapporten 

Aldfaer 3.5.3 25.02.2007 6.15 MB 4   

Aldfaer 3.5.3 25.02.2007 7.91 MB 4 met bonus rapporten 

Aldfaer 4.0 25.03.2008 6.33 MB 4   

Aldfaer 4.0.2 08.04.2008 6.35 MB 4   

Aldfaer 4.0.3 04.06.2008 6.37 MB 4   

Aldfaer 4.0.4 06.06.2008 6.37 MB 4   

Aldfaer 4.0.5 15.06.2008 6.37 MB 4   

Aldfaer 4.1 17.12.2008 6.49 MB 4   

Aldfaer 4.2 30.05.2009 6.69 MB 4   

Aldfaer 6.0 19.01.2015 10.29 MB 4   

Aldfaer 6.1 01.03.2015 10.3 MB 4   

Aldfaer 6.2 28.01.2017 11.06 MB 4 met bonus rapporten 

Aldfaer 7.0 02.06.2018 12.99 MB 5 Auto v-kopie vóór conversie 

Aldfaer 7.1 08.03.2019 13.19 MB 5 Auto v-kopie vóór conversie 

Aldfaer 7.2 30.03.2019 13.19 MB 5 Auto v-kopie vóór conversie 

Aldfaer 8.xx   6 Auto v-kopie vóór conversie 
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Is het voor u onmogelijk om het *.ald of *.aldf bestand te openen omdat u het versie nummer niet weet, 

start dan Aldfaer versie 6.1 of later. Hebt u die niet, download deze van: 

http://aldfaer.net/sitemap//index.php?q=node/10039 en doe de default installatie (wijk daar niet van af!) 

Bij de start heeft u een grijs venster. Doe nu Menu > Bestand > Zoek Aldfaer bestanden en zet alleen de vink 

Stambomen en klik Zoek 

 

En dat geeft een resultaat als onderstaand voorbeeld: 
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U kunt nu aan de hand van uw resultaat bepalen wat uw laatste versie nummer is. U gaat nu naar  

http://aldfaer.net/sitemap//index.php?q=node/62 en haalt die versie op, die u installeert in de map 

C:\Aldfaer_temp (wijk daar niet van af!). 

 Vervolgens start u die Aldfaer en opent u die versie van uw stamboombestand.  

 Doe Menu > Stamboom > Bestandsherstel of doe dit via Ctrl+Shift+B 

 Maak nu een Veiligheidskopie via Menu > Bestand > Veiligheidskopie maken of doe dit via Ctrl+B en 

sluit Aldfaer 

Met het overzicht Aldfaer versies op blad 1 bepaalt u nu aan de hand van de bestandversie welke 

eerstvolgende versie Aldfaer nu nodig is. 

 Haal deze op en installeerde deze in C:\Aldfaer_temp over de vorige versie heen. 

 Start die Aldfaer en open uw bestand. 

 Het is mogelijk dat u een melding krijgt dat een conversie van het bestand uitgevoerd gaat worden. 

Indien gevraagd klik OK 

 Doe Menu > Stamboom > Bestandsherstel of doe dit via Ctrl+Shift+B 

 Maak een Veiligheidskopie via Menu > Bestand > Veiligheidskopie maken of doe dit via Ctrl+B en sluit 

Aldfaer 

 Blijf dit herhalen tot dat u een bestand met versie 3.5 heeft gemaakt 

 Let op: u mag van bestand type geen niveau overslaan! 

Nu even huishouding verrichten. 

 Zet uw laatst gemaakte veiligheidskopie in Mijn Documenten\Aldfaer\Veiligheidskopie 

 Verplaats nu uw *.aldf bestand (dat kan geen *.ald meer zijn) naar de map : 

Mijn Documenten\Aldfaer\Stambomen 

 Verplaats uw materiaal (aktes, foto‘s, pdf’s etc.) met behoud van eventuele submappen naar de 

map: Mijn Documenten\Aldfaer\Materiaal 

 In de map C:\Aldfaer_temp: 

o Verwijder het bestand aldfaer.cfg 

o Met de aanwezige uninstal, verwijder het daarin aanwezige programma 

o Verwijder de map C:\Aldfaer_temp 

Start Aldfaer 7.2 of later en open uw bestand 

 Doe Menu > Extra > Eigenschappen en controleer of dit verwijst naar  

Mijn Documenten\Aldfaer\Materiaal.  

Mocht dit niet het geval zijn, pas dit dan aan. 

 Doe Menu > Stamboom > Bestandsherstel of doe dit via Ctrl+Shift+B 

 In Menu > Extra > Instellingen controleert u al uw instellingen aan de hand van 

http://www.deruiter.ch/Aldfaer/Helpdesk/Aldfaer%20Instellingen.pdf  

 Sluit nu Aldfaer af. Als u de instellingen hebt uitgevoerd zoals aangegeven wordt nu een automatisch 

bestandsherstel uitgevoerd en een Veiligheidskopie weggeschreven. 

 Start Aldfaer, doe Menu > Help > Versiebeheer invoegtoepassingen 

 Onderaan vult u in: http://www.aldfaer.net/site/files/downloads/invoeg.html 

 Klik Installeer 
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Alles in orde? Dan kunt u nu vrolijk verder werken. 

Vragen? : ruud@deruiter.ch  

Maximum stappenplan 

Bestand versie Actie Sluit en open met 

1 – open met Aldfaer versie 2.2.0.4 Doe bestandsherstel + V-kopie Versie 3.2.4 

2 – open met Aldfaer versie 3.2.4 Doe bestandsherstel + V-kopie Versie 3.4.1 

3 – open met Aldfaer versie 3.4.1 Doe bestandsherstel + V-kopie Versie 6.2 

4 – open met Aldfaer versie 6.2 Doe bestandsherstel + V-kopie Versie 7.2 

5 – open met Aldfaer versie 8.xx   

   

   

 


