
Handleiding “verberg berichten van personen die jij niet wilt zien” 
Allereerst: Installeer  “TamperMonkey” -> dat is een script programma dat de site die je op dat moment 
bezoekt aanpast volgens een te definiëren script (Die voor IEX.NL staat op pagina 2) 

Tampermonkey is a free browser extension and the most popular userscript manager. It's available for 
Chrome, Microsoft Edge, Safari, Opera Next, and Firefox. 

Je kunt het vinden op:  https://tampermonkey.net/  

Ik gebruik altijd FireFox en daar werkt het prima. Dus zo doe je het in FireFox 

Ga naar https://tampermonkey.net/ of google op tampermonkey 
Kies je browser en kies voor installeren 

Zodra het geïnstalleerd is zie je dit icoon recht boven staan, klik daar op 

 

Klik vervolgens op “Create a new script” 

 

Plak onderstaande tekst daarin (verwijder standaard gegenereerde regels die er al staan eerst) 

 
Het gaat straks om de regel:  var ignored = ["1414603", "1497373"];  
Dat zijn de ID van bezoekers die je wilt negeren. Die ID zie je linksonder als je de muis op de naam van een 
poster zet. Noteer dat ID. Vul deze regel aan met posters die je wilt blokkeren. 

Als geheugensteun staat daarboven een // comment regel met de namen. Zodat je later weet welk ID bij welke 
naam hoorde. 

 

Aanpassen doe je later via Dashboard -> daar kan je dan een nieuwe ID toevoegen / verwijderen 

Let er even op of bij Kopie / Past iets niet op een nieuwe regel staat  

  



// ==UserScript== 

// @name IEX Forum Script 

// @namespace http://tampermonkey.net/ 

// @version 0.2 

// @description If you ignore it, it'll go away! 

// @author You 

// @match https://www.iex.nl/Forum/Topic/* 

// @grant none 

// ==/UserScript== 

 

(function() { 

'use strict'; 

 

// vul hier de forum-id's in die je wilt negeren tussen dubbele quotes met een 
komma gescheiden dus: "1234","4321" etc. 

// Moneymaker, Esther Braam 

var ignored = ["1414603", "1497373"]; 

var showFn = function(e) {e.target.nextSibling.style.display = "block"; 
e.target.parentNode.removeChild(e.target);}; 

var posts = document.getElementsByClassName("ForumPost"); 

for (var i = 0; i < posts.length; i++) { 

 var post = posts[i]; 

 var userBox = posts[i].getElementsByClassName("UserName")[0]; 

 var userId = userBox.getAttribute("href").match(/Leden\/(\d+)\//)[1]; 

 for (var j = 0; j < ignored.length; j++){ 

  if (userId == ignored[j]) { 

   var content = post.getElementsByClassName("Post")[0]; 

   content.style.display = "none"; 

   userBox.innerText += " [Verberg]"; 

   var showBtn = document.createElement("span"); 

   showBtn.innerText = "[Laat zien]"; 

   showBtn.addEventListener("click", showFn); 

   content.parentNode.insertBefore(showBtn, content); 

   break; 

  } 

 } 

}})(); 


