
Samenvatting bij videoles Emails kopiëren naar de Verkenner 

Ik laat nu zien hoe je makkelijk mails of berichten vanuit Outlook kunt 
kopiëren naar een map in de Verkenner door middel van slepen. 
Open eerst outlook.  
Ik heb outlook al op de taakbalk staan, dus is het misschien handig dat 
deze ook bij jezelf op de taakbalk staat. Maar het hoeft niet. 
Je mag natuurlijk outlook openen op de manier die jezelf het prettigst 
vindt. 
Ik vind het in ieder geval de snelste manier. 
Ik klik dus op het pictogram outlook op de taakbalk, die vervolgens wordt 
geopend. 
Ik klik nu op het pictogram Verkenner dat ook bij mij op de taakbalk 
staat. Hoogstwaarschijnlijk staat het bij jezelf ook op de taakbalk. Maar 
net als bij outlook het geval is, mag je de Verkenner natuurlijk openen 
zoals jezelf het prettigst vindt. 
Nu wil het geval dat de Verkenner Outlook gedeeltelijk bedekt. 
Toch wil ik ze wel allebei zodanig in beeld hebben, dat ze naast elkaar 
staan en elkaar niet bedekken. 

De manier waarop ik dat wil doen is de volgende. Zet de pijl van de muis 
op een leeg plekje op de gekleurde balk boven in de Verkenner. Klik met 
de linker-knop van de muis op dat plekje, hou de knop ingedrukt, de 
Verkenner komt dan los, waarna je met ingedrukte knop de muis naar 
het midden van de rechterrand van het scherm beweegt.  

Als de pijl van de muis het midden van de rechterrand van het scherm 
bereikt heeft en je niet meer verder naar rechts kunt, …… Windows 
blokkeert dat gewoon …. laat je de knop van de muis los. 

Je ziet nu dat de Verkenner de rechterhelft van het beeldscherm heeft 
ingenomen. In de linkerhelft van het beeldscherm blijken nu kleine 
afbeeldingen te staan van programma’s die je open hebt staan. Één van 
die afbeeldingen is van Outlook.  

Als je nu daarop klikt vergroot Outlook zich en neemt dan automatisch 
de linkerhelft van het scherm in. 

Nu heb ik dus wat ik hebben wil.  ….. ik heb ze allebei tegelijkertijd in 
beeld en ze bedekken elkaar niet. 

Oké, het kopiëren van mails naar de Verkenner ga ik doen door middel 
van het slepen van een e-mail naar een specifieke map in de Verkenner.  



Voor het gemak ga ik eerst in de Verkenner een map maken, waarin we 
de mails gaan plaatsen.  

Ik stel me zo voor dat je een e-mail beschouwt als een document, zodat 
je in de map documenten die betreffende e-mailmap ook gaat maken.  

Je klikt dan in het navigatiescherm links in de Verkenner op 
Documenten. In het Mappen en bestandenvenster rechts verschijnen 
dan de bij Documenten behorende mappen en bestanden. 

Boven in de Verkenner dient het bij het tabblad Start behorende lint 
actief te zijn. Als je die niet ziet klik dan op het woordje Start, zodat het 
lint dan zichtbaar wordt. 

 

Klik dan op Nieuwe map en in het mappen en bestandenvenster 
daaronder verschijnt een map met op een blauwe achtergrond de tekst 
Nieuwe map. Zonder op de muis te klikken kun je direct een nieuwe 
naam typen voor die betreffende map. 

Ik kies als naam voor die map Outlook e-mails, maar je mag natuurlijk 
zelf altijd iets anders verzinnen. Als je tevreden bent met het getypte kun 
je op de Entertoets tikken of met de linkermuisknop op een blanco 
gebied klikken, waarna de map vastligt. 

Nu kan die nieuwe map geopend worden door er met linkermuisknop op 
te dubbelklikken. Omdat je deze map voor het eerst opent is deze nog 
leeg. 

We kunnen deze lege map nu vullen met de gewenste e-mails. Nu je 
deze voorbereiding uitgevoerd hebt, zul je merken hoe makkelijk het nu 
is om je e-mails te kopiëren naar de zojuist gemaakte map. 

Klik met de linkermuisknop in het e-mailoverzicht op de e-mail die je wilt 
kopiëren naar de map Outlook e-mails. 

Houdt de linker knop ingedrukt en sleep met de muis de e-mail naar 
rechts, totdat je in de betreffende map bent aangekomen. Kom je 
onderweg een soort stopbord tegen, ga dan gewoon door. Zolang je de 
muisknop ingedrukt houdt gebeurt er niets bijzonders. 

Laat dan de muisknop los, zodat de kopie van de e-mail in de map 
terecht is gekomen. 



Dit is dus de manier om je e-mail te kopiëren naar een map in de 
Verkenner.  

Het is dus niet verplaatsen naar de map. De originele berichten blijven in 
outlook staan. 
Wil je die weghebben dan moet je die verwijderen binnen outlook. 
De gemaakte kopieën van deze e-mail zijn dan weer te openen door 
erop te dubbelklikken.  

Tenslotte wil ik zeggen dat je ook bij Thunderbird en eMClient dezelfde 
procedure kunt toepassen. 

 

Succes 

 

 

 

 

 

 


