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Competitieronde van méér dan 16 zittingen
Onze bridgeclub wil het komende seizoen één grote laddercompetitie.
Dit gaat dus over 34 zittingen.
In het NBB-Rekenprogramma kun je echter maximaal 16 zittingen
opgeven.
Hoe kunnen we dat nu het beste invoeren, zodat je niet na 16 zittingen
weer opnieuw met een blanco start begint?
Antwoord
Het enige alternatief is, dat je de ladder in drie ronden verdeelt en Excel
in de arm neemt, zoals dat nog voor élke clubcompetitie noodzakelijk is
als je de resultaten van alle zittingen wilt laten meewegen in het
clubkampioenschap.
Overigens zit aan de verdeling in drie ronden wel een groot voordeel:
de eerste zittingen van elke ronde worden de paren namelijk flink door
elkaar gehusseld, terwijl je na zo’n vijf zes zittingen overwegend
dezelfde gezichten tegenkomt.

Wijziging aantal paren ná aanvang van de 2e
speelronde
Stel na 3 speelronden wordt iemand onwel en het desbetreffende paar
moet vertrekken.
Volgens de tekst in het Noodplan moet de zitting dan opnieuw worden
opgezet. Het paar wordt verwijderd.
a. Blijven de scores van de wel gespeelde spellen (1e 3 ronden) van
het desbetreffende paar intact?
b. Als ik dat (thuis, zonder basisstation) oefen kom ik de vraag of de
wijzigingen doorgevoerd moeten worden naar het basisstation niet
tegen. Kan dat kloppen?

Antwoord
Goed dat je dit vraagt.
Want na vertrek in de derde ronde kun je het speelschema alleen
aanpassen als er nog geen rusttafel was! Voorwaarde is immers dat het
reeds ingevoerde speelschema niet meer verandert. Zou je wel in de
derde ronde een ander schema invoeren, dan staat vast dat de meeste
paren in de vorige – tweede – ronde heel andere tafels en
tegenstanders troffen dan in het nieuwe schema.
Na aanvang van de tweede ronde kun je een nog binnenkomend paar
alleen toevoegen als je al met een rusttafel speelde.
Ik laat Frans meekijken, omdat ik een zeer zinvolle toevoeging, of
correctie, zeker niet uitsluit! 
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Frans Lejeune
Als je de zitting opnieuw op gaat zetten en daarbij dit paar verwijdert,
verdwijnen uiteraard de scores van dit paar die tot op dat moment zijn
ingevoerd.
Het kan inderdaad alleen als oorspronkelijk het aantal paren in die lijn
even was. Als er al een stilzit was, is opnieuw opzetten geen optie.
De vraag over het bijwerken van het basisstation komt ook alleen maar
als het basisstation is aangesloten en bezig is met het verwerken van
scores.
Wat de beste oplossing is in dit soort gevallen moet per geval bekeken
worden. We hebben in het verleden voor bondscompetities besloten dat
alle scores gehandhaafd moeten blijven als een paar 80% of meer van
de spellen al gespeeld heeft op het moment dat het paar uitvalt. Op
spellen die niet meer gespeeld kunnen worden, moet dan een
kunstmatige arbitrale score gegeven worden. Dat zou op een clubavond
dus zijn als het paar in de loop van de 5e ronde weg gaat.
Als een paar tijdens de eerste ronde weggaat is bijna altijd de beste
benadering om te doen alsof het paar er helemaal niet is geweest.
Voor de gevallen daar tussenin, moet naar bevind van zaken gehandeld
worden. Als iemand ziek weg gaat, is vaak de beste keuze alle scores te
laten vervallen (die zijn vaak al niet representatief voor het niveau van
het paar: tegen beter weten in wil de speler de wedstrijd afmaken en
dat zal zijn weerslag hebben op de score). Als iemand weggeroepen
wordt, bv. omdat hij achterwacht op het werk heeft, dan ligt het veel
meer voor de hand de scores te handhaven en voor de ronden daarna
iets te verzinnen wat redelijk is.
Frans Lejeune
Automatisering

Nederlandse Bridge Bond, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht
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Aan- en afmelden via de clubsite van de NBB
Ik wil dat mensen via de website bij mij kunnen afzeggen voor de
clubavond.(ik ben ook de wedstrijdleider)
Hoe kan ik dit instellen?

Is er soms een beschrijving voor de webmaster waar dit soort dingen
instaan?
Antwoord Frans Lejeune
Uiteraard is er een beschrijving voor de webmaster. Op de volgende
pagina kan o.a. de handleiding gevonden worden:
http://www.bridge.nl/nbb-clubsites
Voor het aan- en afmelden moeten twee dingen gebeuren:
Eerst moet via Algemene gegevens --> speeldagen ingevuld worden wie
de wedstrijdleider is (per speeldag), zijn mailadres telefoonnummer e.d.
Daarna moet in het menu de keuze Aan-/afmelden geactiveerd worden.

Aanvulling Noodplan

Aan het bijgevoegde Noodplan zijn enkele mogelijke storingen - met
oplossingen - toegevoegd.
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