
De TweakCie “Nieuwe website” bounty hunt! 
De komende twee weken (t/m vrijdag 24 maart) hebben jullie de kans om met de TweakCie de 

nieuwe website van De Blauwe Schuit uit te testen! Op deze manier hopen we eventuele fouten uit 

de site te halen voor hij officieel wordt, maar we zijn natuurlijk ook benieuwd naar suggesties die 

jullie hebben 😊  

Hier staat natuurlijk wat tegenover! Voor iedere ‘bug’ die je vindt op de nieuwe site heb je de kans 

om een heel biertje (of fris) naar keuze te krijgen 😲 (Voor een suggestie kun je geen biertje 

verdienen, maar als we het een goed idee vinden krijg je een eervolle vermelding). 

Natuurlijk zijn hier een paar regels aan verbonden, dus die zien jullie hieronder. Veel succes! 

Regels 
• De bounty hunt loopt van 12 maart 2017 tot en met 24 maart 2017 

• In deze periode kan met iedere gevonden ‘bug’ (hieronder gedefinieerd) een biertje (of 

frisje) verdiend worden 

• Een bug moet gemaild worden naar het volgende email adres: 

incoming+blauweschuit/schuitsite+91rt9u260z8dwh73txt5bdjd7@gitlab.com. (Ja, het is een 

heel vaag email adres, maar dit zorgt er voor dat het direct in ons centrale systeem terecht 

komt). Vermeld hierbij wat er mis ging, hoe wij de bug kunnen herproduceren en eventueel 

nuttige extra informatie (zoals welke browser je gebruikt!). Ook een screenshot en het 

tijdstip dat de fout ontstond zijn voor ons erg nuttig. Daarnaast moet je naam erbij, want die 

wordt niet automatisch meegestuurd! 

• Een ‘bug’ is iets wat verkeerd is aan de werking van de site. Hieronder valt dus bijvoorbeeld: 

o Een foutmelding bij het laden van een pagina 

o Fouten in de opmaak waardoor de pagina niet meer te gebruiken en/of leesbaar is 

• Dingen die dus in ieder geval niet als bug tellen zijn: 

o Inhoudelijke fouten (Spelfouten, zinnen die niet goed lopen) 

o Fouten in opmaak die de werking van de site niet beïnvloeden (bijvoorbeeld een 

lelijke “commissies” pagina – de inhoud is niet onze verantwoordelijkheid 😉) 

o Fouten in het overzetten van data van de oude site (bijvoorbeeld: je hebt een brevet 

niet wat je eigenlijk wel zou moeten hebben) 

• Of iets een bug is blijft ter beoordeling van de TweakCie 

• Met een bug kun je alleen een drankje verdienen als hij bij ons nog niet bekend was. De lijst 

met openstaande issues is hier te vinden: https://gitlab.com/blauweschuit/schuitsite/issues. 

Als je een mailtje naar bovenstaand email adres stuurt komt jouw bug hier ook automatisch 

bij te staan! 

• Hoewel suggesties, opmerkingen en fouten in bijvoorbeeld inhoud of het overzetten van 

data vaak geen bug zijn en dus geen drankjes opleveren worden ze niet minder 

gewaardeerd. Mail deze dus vooral ook! Als het een leuke suggestie is zetten we je naam 

erbij in de issue tracker. 

• Als je bug geldig wordt gevonden wordt dit als opmerking bij het issue gezet. (Als hij 

ongeldig is laten we dat ook weten 😉). Vanaf het moment dat je bent gemaild dat het issue 

geldig is kun je ook je drankje claimen. 

• Leden van de TweakCie kunnen geen drankjes verdienen met bugs vinden. Hooguit met ze 

weer oplossen 😝 

• Wil je je drankje claimen? Dit kan bij Wampie, Ulbe, Sebastian, Niek of Marloes! 
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