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Gmail-gebruikers en uitslagen verzenden via e-mail
Zijn er wedstrijdplanners zijn die in het NBB Rekenprogramma
met gmail werken,
en, zo ja, hoe zij Systeem/instellingen/E-mail hebben ingesteld.
Mijn provider, Tele2, stelt namelijk dat ik de uitslag in groepjes van max.
50 met tussenruimte van minimaal een uur moet verzenden. Dat wordt
dan wel nachtwerk J.
Mail je antwoord naar Cees Verdonk: verdonk.c@gmail.com
Reactie van Femmy Boelaars, Hoofd Wedstrijdzaken / Automatisering
Je instelling maakt feitelijk niks uit. Je verstuurt dan nog steeds mail via je
provider (tele2). Wij geven als standaardadvies dat een club van het
versturen via e-mail af moet stappen. Providers worden in de toekomst alleen
maar strenger, waardoor het steeds moeilijker wordt. Het is een vervelend
probleem waar wij niks aan kunnen doen. We vinden het ook uiterst
vervelend als een lid op de zwarte lijst komt te staan bij hun provider.
Wij zijn ook voornemens de functie e-mail uiteindelijk uit het NBBRekenprogramma te halen. Daarom is er ook voor gekozen de functies op de
uitslagenservice zo volledig mogelijk te maken. Overigens is je provider wel
gewoon in staat het maximum van de hoeveelheid toegestane mailtjes voor
je op te hogen. Maar ja, dat is maar net wie je treft en hoe de service van de
provider is.
Competitieregels aanpassen
Ik bedien de computer en het NBB rekenprogramma bij ons op de club.
Nu hebben we met ingang van dit seizoen ingesteld dat wanneer iemand
met een invaller speelt, de score van die avond niet meetelt in de
competitiescore.
Hoe kan ik dat instellen in het NBB-Rekenprogramma? Kan dat
voorafgaand aan de zitting, of moet het nadat de zitting gespeeld is?
Antwoord Helpdesk NBB
Dat kan alleen na afloop worden doorgevoerd. Nadat de zitting is
verwerkt in de competitiestand, kunt u de competitiestand weer
oproepen. Daar kunt u dubbelklikken op de behaalde score van dat
paar. Onderaan dat scherm staat een regel waar een vinkje staat voor
'score niet meetellen in de berekening'.
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Daarna kunt u weer een zitting opsturen, zodat de juiste
competitiestand weer getoond wordt op de website.
Doorzenden van de scores naar het Basisstation lukt opeens niet meer
Ik val maar met de deur in huis.
Met een weekendarrangement (3 avonden <> 56 deelnemers) had ik de
eerste avond aan het begin van de tweede ronde ineens allemaal
meldingen “doorzenden mislukt”.
Jouw noodplan opengeslagen en de handelingen verricht, die daarin
stonden…. helaas.
Als een speer heb ik verticale scoreslips uitgedraaid en via handmatige
invoer toch nog binnen “een vloek en een zucht” de uitslag.
Invoer via verticale scoreslips is een fluitje van een cent, maar ja, daar
waren de draadloze bridgemates toch niet voor.
Voor vanavond heb ik zowel het basisstation als de bridgemates op
frequentie 2 gezet.
Is dat een verstandige keuze of…. IK hoor graag. Er zijn mogelijkheden
van 0 tot en met 7 in het basisstation.
Overigens heb ik dat ooit eerder in zo’n weekend gehad en de tweede
avond was er niks aan de hand.
(Misschien een jongetje dat met een bestuurbare auto op dezelfde
frequentie zat of een ander draadloos “gebeuren”.)
Antwoord van Frans Lejeune:
De melding: 'doorsturen mislukt, probeer het nog eens' kan niet
veroorzaakt worden door een ander basisstation dat toevallig ook op
hetzelfde kanaal staat ingesteld. De Bridgemates krijgen dan hooguit
een verkeerd schema of ze krijgen helemaal geen contact.
Als in de eerste ronde contact gemaakt is met het goede basisstation
zullen ze een ander basisstation dat daarna wordt aangezet negeren.
De melding wordt eigenlijk alleen maar gegeven als het basisstation
(kortstondig) uit is geweest. Het basisstation is dan (als er geen
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batterijen in zitten zeker) leeg; het bevat geen schema-informatie meer
en kan dan niet meer communiceren met de bridgemates.
De enige remedie is:
Eerst ervoor zorgen dat het basisstation weer werkt en weer door de
computer herkend wordt.
Als dit bij Bridgemate II gebeurt, kan een laptop die in stand-by
is gegaan de oorzaak zijn en dan is het soms noodzakelijk de
computer opnieuw op te starten.
Zodra in het scherm van BCS linksbovenin weer de melding verschijnt
dat het basisstation aangesloten is, moet daarna het basisstation
hersteld worden.
Via de menukeuze: Zitting --> synchroniseren/herstellen stuur je de
schemagegevens en de eerder ingevoerde scores terug naar het
basisstation. Daarna zou alles weer moeten werken.
Apple en NBB-Rekenprogramma
Korte vraag. Kan het NBB-Rekenprogramma ook op een Apple worden
gebruikt?
Antwoord van Frans Lejeune
Het NBB-rekenprogramma maakt gebruik van een aantal
standaardmodules van Microsoft en die ontbreken op een Apple en dus
werkt het standaard niet op een Apple.
Het programma werkt alleen op een Apple als er eerst een Windowsschil geïnstalleerd wordt en dat doe je normaal alleen als je dat voor het
werk nodig hebt.
Tegenstanders zo goed mogelijk verdelen
Ik wil het nieuwe seizoen met zestien paren een competitie opzetten van
zes zittingen maar er staat in het schema maar Eén zitting aangegeven
hoe los ik dit op?
Ze kunnen niet iedere week tegen dezelfde tegenstanders spelen.
Antwoord van Helpdesk Bridgemate
Zodra u de 2e zitting op gaat zetten kunt u aangeven om in te delen
volgens verschillende methodes. Neem dan optimaliseren en de
deelnemers zullen zoveel mogelijk verdeeld tegen elkaar spelen.
Digitale spelregelboekje
Hoe krijg ik het digitale Spelregelboekje op onze NBB Website?
Frans Lejeune:
Als je ingelogd bent als webmaster moet je naar Menu onderhouden
gaan.
Daar staat het spelregelboekje als item vermeld, maar vrijwel zeker nog
uitgeschakeld. Zet het vinkje er achter en klik op Opslaan (onderaan de
pagina).
Daarna kun je het spelregelboekje via Menu onderhouden desgewenst ook nog op
een andere plaatst neerzetten.
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Aangeboden individueel schema voor 32 personen!
Schema voor 32 personen 7 rondes, 7 spelgroepen.
Ook een als je - individueel - alle ronden tegen je eigen partner wilt spelen
(7 rondes)
Ben je daarin geïnteresseerd: mail dan naar Peter en Coby Maas:
maaspwg@gmail.com
Als het spelnummer niet kan worden ingevoerd…
Ik heb nog weinig ervaring met Bridgemate. En datzelfde geldt voor
onze leden. Regelmatig komt het voor dat in een nieuwe ronde een
kastje een spelnummer niet accepteert. Hoe los ik dat probleem het
gemakkelijkst op?
Antwoord
Door te voorkomen dat een paar de tafel verlaat voordat het kastje
‘Einde ronde’ heeft gemeld!
Dat gaat uiterst gemakkelijk. Kies na het opstarten van de zitting (en
het activeren van Bridgemate) in het Bridgemateprogramma de
tabkaart: ‘Scores per ronde’.
Zodra een kastje de nieuwe ronde begint, verschijnt op de regel van die
tafel een rood vierkant. Dat wordt pas groen als op het kastje ‘Einde
ronde’ is verschenen. Of ‘Einde zitting’ als het de laatste ronde is.
Zitten de spelers van een ‘rood gekleurde’ tafel nog ontspannen
achterover, dan kan het geen kwaad even te vragen waar ze op
wachten… Want volgens de pc is het voor hun kastje nog geen ‘Einde
ronde’ en moeten ze dus nog een spel (invoeren) of zelfs spelen! 
Hieronder het scherm nadat de laatste (6e) ronde door alle tafels is
gespeeld. Daardoor zijn alle tafels van de tabkaart Scores per ronde
groen gekleurd.
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Na invoer ‘Niet Gespeeld’, resultaat: voor beide paren 40%
Gisteren voerde ik - met de oude bridgemate pro – de code nul in, voor niet
gespeeld (spel 20, paar 7 tegen 9). Het kastje gaf ook NG.
Tot mijn verbazing krijgen beide paren in de uitslag een arbitrale score van 40%!
Vooral mijn integriteit wankelt nu voor deze beide paren, omdat ik ze vertelde dat
niet spelen geen enkele negatieve consequentie voor hen heeft…
Is dit een bekend euvel; dat kan ik mij namelijk niet voorstellen…
Frans Lejeune
Dit is geen euvel, maar een feature!
In het NBB-rekenprogramma kun je instellen wat er moet gebeuren met
een NG die via de bridgemate is ingevoerd. Dat is gedaan om te voorkomen
dat spelers eigenhandig dat doen en dat de wedstrijdleider er dan niets van
ziet (geldt volgens mij eigenlijk vooral voor de Classic, maar die
instellingsmogelijkheid is nooit veranderd) en dat ze er dan makkelijk mee
weg komen dat ze een spel niet gespeeld hebben. Afhankelijk van hoe de
discipline is binnen de vereniging of hoe je hier in de regel mee om wilt gaan
kun je bepaalde keuzes maken.
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Ga naar Systeem --> Instellingen -->
Bridgemates:

Blijkbaar staat op de computer die je gisteren gebruikte ingesteld dat 40%40% gegeven moet worden. Ik heb zelf normaal de bovenste keuze aan
staan. Als ik vind dat een arbitrale score op zijn plaats is, doe ik dat wel direct
via de Bridgemate.
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