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In het NBB-Rekenprogramma geen zittingen mogelijk met 17 of meer 
ronden! 
  
Ik ontving deze week de volgende melding van een wedstrijdleider. 

Het NBB-Rekenprogramma heeft mooie individuele schema's. ik was op zoek 
naar een mooi schema voor 16 spelers en ja hoor die zijn er. En nog mooier is 
het schema voor 17 spelers bovendien handig als er iemand op het laatste 
moment uitvalt. Zo gezegd, zo gedaan, de uitnodigingen zijn verstuurd. 
 
Maar nu komt het: 
Schema in het rekenprogramma probleemloos geïmporteerd. 
Maar het betreffende schema (17HOWE17) heeft 17 ronden en bij het 
rekenprogramma kun je maximaal 16 ronden invoeren (versie 2.6.20). En 
diezelfde limiet geldt ook voor de de laatste versie 2.7.52. 

 
Op mijn vraag aan Frans Lejeune, met mijn verwachting/hoop op een snelle 
aanpassing, van de NBB Helpdesk kreeg ik het volgende antwoord. 

Roberto, 
Helaas moet ik je teleurstellen. Het aanpassen van dit soort grenzen heeft in 
de huidige structuur ingrijpende gevolgen en dat gaan we niet meer (laten) 
doen. 
Er wordt gewerkt aan een overgang naar een andere ontwikkelomgeving en 
een andere structuur. Dat gaat zes tot 12 maanden duren is de huidige 
schatting. Daarna zijn een aantal aanpassingen vrijwel zeker veel 
eenvoudiger aan te brengen en dan komt deze aanpassing zeker ook aan de 
orde (hij staat al een tijdje op het verlanglijstje). 
  
Met vriendelijke groet, 
Frans Lejeune 
Automatisering 
 
Conclusie: Voorlopig niet uitgaan van schema´s met meer dan 16 ronden.  
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Individueel schema voor 32 personen? 
Ben jij toevallig in het bezit van een 32 man individueel schema?? 
Zo ja kun jij mijn die toesturen zo nee, weet jij iemand dit dat wel heeft?? 
  
Neen! En omdat de enige die dat zou kunnen hebben, Frans Schiereck mijn 
vraag aan hem ook ontkennend beantwoordde, durft ik te zeggen dat die 
(nog) niet bestaat. 
Maar… met de wijsheid van het antwoord op de vorige vraag, is dat maar 
goed ook! 
 
En omdat je ook in een individuele wedstrijd kunt spelen in verschillende 
lijnen (!), is dat ook niet nodig! Maak verschillende lijnen en speel 
desgewenst in verschillende zittingen in wel bestaande schema´s voor minder 
spelers, waarbij je de deelnemers óf met een vooraf gemaakt schema 
opnieuw verdeelt, of naar tussenstand. 

 
Beginnerscursus met individueel 

Omdat de moderne beginnerscursus begint met spelen, kun je al meteen 
vanaf de eerste les de deelnemers kennis laten maken met het edele van 
bridge, de vergelijking.  
De gever laat je 1SA spelen. Als alle spelers weten wat SA spelen is, laat je 
elke gever 1 in een troefkleur spelen; de troefkleur mag elke gever zelf 
kiezen.  
Daarvoor is het individuele schema ideaal, omdat je daarmee tegelijk het 
probleem opheft van deelnemers die zich zonder partner opgaven voor de 
cursus. Alle deelnemers roer je door elkaar. Hoeveel huwelijken je daarmee 
redt… zal altijd onbekend blijven . 

 
Als je een spel vier keer laat spelen aan dezelfde tafel, kun je dat niet 
invoeren in het Rekenprogramma. Dat staat namelijk niet toe dat dezelfde 
speler het spel vaker dan één keer speelt. Dus dan hou je de resultaten bij op 
de oude beproefde wijze, met de hand . 

  


