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Dit periodiek is gratis!
Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen,
naar: rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M. Stravers (voor
overmaking uit een ander land: BIC-code: ABNANL2A.
Opgelet! Bijdragen zijn alleen toegestaan over reeds gepubliceerd werk!
En elke cent gaat in de ‘Bridgepot’.

Eindejaars bridgedrive en diner
Eind december wordt de Bridgepot geleegd. Van dat geld bridge en dineer ik
dan met het volledige Bridge Serviceteam. Winst wil ik niet maken; als de pot
het toelaat breiden we het aantal deelnemers uit met het inloten van zoveel
mogelijk donateurs en lezers die een leuk bridgevraagstuk beantwoordden.
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De ideale zomercompetitie met het NBB rekenprogramma
Ron Jedema en Rob Stravers
Nadat Ron dit fenomeen op het hakblok had gelegd met de hoofdlijnen, paste Rob
dat toe waarbij hij de noodzakelijke stappen noteerde.
Het probleem met een zomercompetitie is dat niet iedereen elke keer komt.
Iemand is op vakantie of vindt het weer te mooi. En als de ene partner niet komt,
kan de andere partner wel met een ander spelen. Veel clubs hanteren dan de regel
dat van alle speelzittingen de beste x(aantal) zittingen meetellen voor het
zomerkampioenschap. En omdat niet ieder paar elke keer als paar aanwezig zal
zijn, is het helemaal niet gek om het klassement per speler bij te houden en niet
per paar.
Spelers die de hele competitie met dezelfde partner spelen, eindigen dan op
dezelfde plaats.
Parenzittingen én individuele zittingen mogelijk!
Omdat de stand per speler wordt bijgehouden en niet per paar, kun je voor
deze competitie twee wedstrijdvormen gebruiken. De gebruikelijke zittingen,
met een parenuitslag (alle spelers spelen met een vaste partner), én
individuele zittingen (per ronde speel je met een andere speler).
Opzetten competitie
Je start de opzet van de competitie door een nieuwe competitie aan te
maken. Maar let op: je selecteert geen parencompetitie, maar een
individuele competitie. Dit is iets anders dan een competitie met een
individuele zittingsuitslag!
Klik - vanuit het hoofdmenu - achtereenvolgens op:
- Bestand
- Nieuwe competitie
- Individuele competitie
- Verder
Vul in:
- de naam van de competitie
Een originele naam is “Zomer 2014” ☺.
- het aantal te spelen zittingen
Dat is het totaal aantal zittingen waaruit de competitie
bestaat.
- het aantal zittingen waarvan het hoogste resultaat telt
- het minimum aantal zittingen dat men meegespeeld moet
hebben
Bijvoorbeeld: 10 (totaal aantal zittngen) 5 (aantal
zittinguitslagen dat telt voor de competitie) 6 (minimaal
aantal zittingen dat moet zijn gespeeld voor de einduitslag.
- aantal lijnen
Het begrip ‘lijnen’ moet je lezen als ‘uitslagen’. Je stelt
alleen méér dan één lijn in als je verschillende uitslagen
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wilt maken. Wil je een aparte stand (winnaar) van de Aspelers én een aparte uitslag voor de B-spelers en net
begonnen bridgers, dan kies je voor drie lijnen. Het aantal
ingestelde lijnen staat geheel los van het aantal lijnen
waarin je de zittingen wilt spelen. Ook als je kiest voor één
lijn, kun je per zitting de paren in twee of meer lijnen laten
spelen.
Vooraf hoef je de spelers niet in te delen, ook niet als je
verschillende lijnen hebt ingesteld. Als je verschillende lijnen
hebt ingesteld, worden de spelers de eerste keer dat ze
meedoen automatisch in dezelfde lijn ingedeeld als waarin
ze speelden. Achteraf kun je in de Tussenstand de spelers
overzetten naar een andere lijn.
- Ledenbestand
Kies het ledenbestand dat je bij voorkeur gebruikt. Als je
veel zomergasten verwacht, kun je ook een apart
ledenbestand daarvoor maken. Je kunt dan de clubleden
kopieren naar dat bestand.
Met een klik op ‘Voltooien’ is de competitie opgezet.
Opzetten te spelen zitting
Elke zomeravond zet je een open zitting – paren óf individueel op.
Klik vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens op:
- Bestand
- Nieuwe open zitting - paren
Voer een naam in van de zitting
Onder ‘Zitting maakt deel uit van competitie’, klik je op het
driehoekje.
Klik op de naam die je gaf aan dit (zomer)toernooi.
Klik op Verder en voer de stappen uit zoals je met elke zitting
doet.
Na de invoer van de deelnemers en speelschema krijg je het aanbod om
te kijken naar de indeling van de spelers. Als je op JA klikt zie je per lijn
de namen.
Vervolgens ga je de zitting spelen, je maakt de stand op van de avond,
doet de prijsuitreiking en stuurt de zitting naar de NBBclubsite,
eventueel met vaststelling meesterpunten. Daarna sluit je de zitting af.
De gespeelde zitting toevoegen aan de Competitie
Nu open je de zomercompetitie en bij competitie kies je voor “zittinguitslag
toevoegen”.
Op het hoofdscherm achtereenvolgens klikken op:
- Individuele competities
- Op de naam van de competitie waaraan je deze zitting wilt koppelen
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Op dat moment licht ‘Competitie’ op in de bovenbalk en klik je
daarop.
- Zittinguitslag toevoegen
- Klik op de zitting die je wilt toevoegen en klik op Sluiten.
Nu selecteer je de betreffende zitting en de uitslag wordt als het ware
geïmporteerd. Let even op de opmerkingen om de lijnindeling over te nemen.
Als je nu de competitiestand bekijkt, zie je het klassement op individuele
basis.
Topintegraal, en als je op de betreffende lijn kiest, per lijn.
Na een aantal zittingen wordt het natuurlijk interessant, vooral als de slechte
scores komen te vervallen. En aan het einde van de zomer heb je een
algemene winnaar van de zomercompetitie.
Lijnindeling van een speler wijzigen
Als iemand in een verkeerde lijn is ingedeeld, kun je hem in de competitie in
de juiste lijn indelen. Je maakt de competitiestand op en dubbelklikt op de
naam. Vervolgens kun je kiezen om de persoon in een andere lijn in de
competitie te zetten.
Zitting wijzigen
Stel de zitting is in de competitie ingelezen, maar je moet nog iets aan de
uitslag aanpassen. Dan heropen je de zitting en brengt de wijzigingen aan en
sluit de zitting. Nu ga je naar de competitie en kiest voor “zittinguitslag
toevoegen”. Je klikt op de betreffende zitting en kiest voor zitting
verwijderen. Vervolgens kies je voor “uitslag toevoegen” en kiest de
betreffende zitting. Let wel op: personen die al in een bepaalde lijn waren
ingedeeld, blijven in de competitie in die lijn staan. Als je dat wilt veranderen,
doe je dat als hierboven aangegeven.
Verzenden naar de NBB-clubsite
Bij het sturen naar de NBB clubsite zijn er twee mogelijkheden:
• Je stuurt de zitting naar de clubsite voor het vaststellen van de
meesterpunten.
• Je stuurt de competitiestand naar de clubsite voor het overzicht.
Als je beide doet, kun je binnen de competitie doorklikken naar de
betreffende zitting.
Dit is dus afwijkend van een normale competitie, waar de competitiestand
altijd meegezonden wordt met de zitting. Hier dus niet, omdat de zitting
geregistreerd is als een "losse" zitting.

Individuele speelschema’s
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Als de deelnemers open staan voor een individuele zitting (elke ronde van x
spel een andere partner), moet je daar wel de speelschema’s voor hebben.
Die kun je downloaden van de NBB-site.
http://www.bridge.nl/nbb-rekenprogramma/1764-schemainnbbr

Vragen en antwoorden
Mailverzendprobleem
Ik heb het volgende probleem, ik kan geen mailtje's meer versturen naar de
leden via het NBB-Rekenprogramma.
Dit probleem heb ik gekregen nadat mijn oude computer was gecrasht.
Heb nu een nieuwe laptop met windows 8 erop Heb allen gegevens weer
ingesteld als op mijn laatste computer.
Als ik nu een mailtje wil versturen via Systeem
>ledenbeheer>leden>extra>verzend Email
Start mijn brouwser op en niet mijn emailprogramma
Hoe kan ik dit oplossen?
Frans Lejeune:
In de instellingen zal iets niet goed staan als een browser geopend wordt als
je in het NBB-rekenprogramma klikt op het versturen van mail.
Je moet naar Configuratiescherm --> standaardprogramma's --> een
bestandstype of protocol aan een programma koppelen:
Het kost enige tijd voordat de gegevens geladen zijn; je moet dan helemaal
naar beneden scrollen en je krijgt daar (ongeveer) het volgende te zien:
Achter MAILTO staat vrijwel zeker niet incredimail maar een of andere
browser ingevuld.
Dubbelklik op die regel en je kunt een ander programma selecteren.
Frans Lejeune
Automatisering

Nederlandse Bridge Bond, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht
Telefoon NBB 030-2759999, doorkiesnummer 030-2759909, fax 0302759900
E-mail: frans.lejeune@bridge.nl
Overige e-mail en doorkiesnummers NBB: www.bridge.nl
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WIP2000 en rusttafels 1
Ik heb een vraag over het indelingsprogramma wip2000 wat in het NBB
rekenprogramma zit.
Ik leid de districtscompetitie 2de klasse Sittard-Geleen waaraan 15 paren
meedoen.
Een paar heeft problemen met lopen en die geef ik altijd gidsbriefje 13, de
andere paren deel ik daarna in met wip2000.
Bij 15 paren heb je dus steeds een stilzit en nu heeft 1 paar al 3 keer achter
elkaar een stilzit gehad.
Een deelnemende speler zei mij dat dat bij hen op de club nooit gebeurde en
dat wip2000 bij hen ook rekening hield met het aantal stilzits, is dat zo of
houdt wip2000 zich alleen bezig met de frequentie van het ontmoeten van de
andere paren?
Frans Lejeune:
WIP2000 probeert wel rekening te houden met stilzitronden, maar dat kan
natuurlijk alleen als alle paren alle nummers mogen krijgen. Anders wordt het
een stuk lastiger.
Je kunt dit op verschillende manieren oplossen. De simpelste is andere
schema's gebruiken. Je kiest dan een schema waarbij paar 14 vast zit en laat
paar 16 leeg; dat betekent dan alleen dat paar 14 nooit de stilzit zal hebben.
Een geschikte variant is bijvoorbeeld de Multiplex 88. Je moet dan wel voor
deze groep gidsbriefjes printen.
Een alternatief is nog dat je het paar vast zet als paar 16. Ik heb even een
simulatie gedraaid met een groepje van 16 paren. De stilzit wordt dan iedere
keer op een andere plaats gezet (je hebt dan wel altijd 8 tafels nodig). Het
paar dat ik vast op paar 16 had gezet, kreeg in twee van de zes zittingen een
stilzit. Alle overige paren hadden of twee of drie keer een stilzit en dat is wat
je mag verwachten (36 ronden met een stilt en 15 paren om die stilzitronden
oveer te verdelen).
WIP en Rusttafels 2
Na ontvangst van je noodprogramma Bridgemate Pro (tijdens de zitting) durf
ik je het volgende wel te vragen.
Mocht het zo zijn, dat de vraag bij iemand anders thuishoort, wil je dat dan
melden, dan kan ik hem daar naar toe sturen.
Gegevens:
We spelen een parencompetitie in 3 lijnen.
6 competitierondes van elke vijf (laatste soms vier) zittingen.
6 rondes per avond.
We maken de zitting via het NBB-rekenprogramma.
De eerste keer moet de indeling van de lijnen handmatig, daarna kan het via
Wip 2000 en dat doen we dan ook.
Omdat de denken dat we daardoor de meeste kans hebben dat de paren
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zoveel mogelijk andere paren tegenkomen.
We houden een lijst bij waarop de noteren of er een stilzit is en zo ja in welke
lijn, om er voor te zorgen dat die gedurende het bridgejaar evenredig over
alle lijnen verdeeld worden.
Op de lijst ztten we ook combitafels, want soms heb je in alle lijnen een
oneven aantal.
VRAAG:
Houdt het rekenprogramma bij (WIP dus) welke paren er een stilzit hebben
gehad?
Zo ja, dan is mijn conclusie dat er ook binnen de lijnen sprake is van een
evenredige verderling van stilzitparen.
Zo nee, hoe kun je dat dan wel bereiken?
Opmerking:
Volgens mij is het zo dat je bij een indeling volgens WIP niet moet gaan
schuiven met paren, want dan doe je eigenlijk het werk wat de computer voor
je gedaan heeft wat betreft de te ontmoeten tegenstanders te niet. Is dat zo?
Een enkele keer doe ik het wel, als ik aan een samenspeeltafel een bepaald
paar om een bepaalde reden (nieuw -- loopt moeilijk – etc) niet wil hebben.
(Of als ik zelf de laatste stilzit wil hebben).
Soms maak ik de zitting opnieuw en hoop dan op een betere indeling, dat lukt
ook wel eens.
Zolang dat over één paar gaat, is dat prima te doen. Maar als je per avond 6
stilzittende paren hebt, is
dat niet zo. Het wordt zowiezo al een hele administratie om bij te houden wie
er allemaal al een stilzit hebben gehad.
Frans Lejeune:
Ik zal proberen kort de vragen te beantwoorden.
Het NBB-rekenprogramma houdt in een tabel bij welke paren tegen elkaar
gespeeld hebben. Als een paar in de eigen lijn een stilzit heeft wordt dit
genoteerd als een ontmoeting tegen zichzelf.
Het NBB-rekenprogramma maakt echter geen onderscheid tussen een echte
stilzit en het spelen aan de combitafel tegen een paar uit een andere lijn. Dat
vertekent het beeld en zorgt dat het toch voor kan komen dat iemand over
zes avonden twee keer een stilzit krijgt en een ander in het geheel niet als die
ander wel twee keer aan de combitafel heeft gespeeld (het programma maakt
dat onderscheid niet).
Als u WIP2000 gebruikt moet u niet gaan schuiven nadat WIP met een
indeling is gekomen, want dan verstoort dat de juistheid van de gevonden
oplossing.
Wat wel kan is dat u voordat u met WIP2000 alle paren in gaat delen, één
paar alvast op de plaats zet waar u ze graag wilt hebben. WIP2000 gaat dan
daaromheen de beste indeling proberen te vinden. Op die manier kunt u dus
per lijn alvast één paar het gewenste paarnummer geven vanwege een vaste
tafel of het vermijden van een stilzit.
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Alle scores weg?
Ik ben nog niet zo bedreven in het Rekenprogramma en de Bridgemates. Mijn
grootste angst is dat na afloop van een zitting de scores niet zijn ingelezen,
dus alle paren hebben een score van 0,00 en dat alle resultaten helemaal weg
zijn of lijken…
Ron Jedema:
Als je de zitting opnieuw opzet, is er in feite niet veel aan de hand. De scores
worden wel gewist, maar je kan ze gewoon weer opnieuw inlezen door in het
menu te kiezen voor "scores opnieuw inlezen". Zolang het BWS bestand nog
bestaat en niet is overschreven, kun je daar altijd je scores uit halen.
Het probleem van vrijdag was dat de WL de zaak opnieuw had opgestart en
daarbij het BWS bestand had overschreven (in plaats van continueren of
schema wijzigen te kiezen). In dat geval zijn de scores weg in het
rekenprogramma EN is het bws bestand gewist. Dan resteren alleen nog de
bridgemates.
Mocht dat het geval zijn, dan start je het inlezen van de scores gewoon
opnieuw op en voordat je elke bridgemate aanmeldt, ga je via het setup
menu de scores opsturen. Dat is alles.
In het geval van vrijdag gebeurde het na de eerste ronde. Je hebt dan het
probleem, dat als alles opnieuw wordt opgestart, de bridgemates automatisch
op ronde 1 beginnen, terwijl er al 4 scores bekend zijn. Daar is dan een "truc"
voor:
- via het Bridgemate Control menu kies je voor zitting en dan "ronde
afsluiten". Je sluit nu ronde 1 af en dat betekent, dat voor elk openstaand
spel in die ronde een NG wordt aangemaakt en ingelezen.
- Pas daarna stuur je de scores vanaf de bridgemate op.
- en daarna meld je de bridgemate aan. Je hebt dan alle scores (de scores
hebben de eerder aangemaakte NG vervangen) en de bridgemate staat op de
tweede ronde.
Als je eerst de scores opstuurt en dan de ronde afsluit, overschrijven de NG's
de ingelezen scores. Dat schiet niet op.
Een en ander staat in module 3 van de Workshop NBB rekenprogramma.
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Inleesweigering
Het is ons gisteravond tijdens de zomerdrive gebeurd; de scores van de
laatste 2 ronden van de zitting werden niet ingelezen en we hadden dus een
onvolledige uitslag.
Via opnieuw scores verwerken bracht geen verandering en dus moesten de
scores uit de BM’s worden gehaald maar hoe gaat dat ook weer?
Natuurlijk geprobeerd via je noodplan de scores alsnog uit het basisstation
proberen te halen maar zonder resultaat.
We hebben de BM II en daar staat over in het noodplan - via setup en BM
code alsnog de scores uit de BM’s halen. Lukte niet.
Na veel pogingen heb ik uitgevonden dat in dit geval het niet via set-up en de
code 749 maar eenvoudig door bij de BM alleen op ja te drukken je met of
zonder eigen club code het wedstrijdmenu kunt bereiken.
Daar kun je via nummer 5 “verzenden ontbrekende scores” de scores alsnog
verzenden naar de zitting. Pfffffffffff gelukt!
Ook al is het een zomerdrive de deelnemende bridgers willen toch een
correcte uitslag zien.
Misschien kunnen we met deze informatie weer andere clubs helpen.
Blijft natuurlijk de vraag wat dit probleem veroorzaakt heeft? Zelf was ik deze
avond niet aanwezig en heb dus geen idee wat en hoe dit heeft kunnen
gebeuren. Gewoon vertrouwen dat een stekker niet goed zat. Omdat het
uitlezen nu wel lukte denk ik dat er niets stuk kan zijn.
Frans Lejeune:
Volgens mij kun je bij BM II op twee manieren scores opnieuw laten sturen:
via het wedstrijdleidersmenu en wel degelijk ook via het Setup-menu.
Als tijdens de zitting alle scores gewoon ingevoerd konden worden, heeft het
basisstation tot het eind gefunctioneerd. Als dan niet alle scores op de
computer binnen gekomen zijn, is vrijwel altijd de computer in stand-bye
gegaan of in de slaapstand. Als eerste wordt dan de communicatie via de
USB-poorten afgesloten en dan komen er geen scores meer binnen. Soms is
het voldoende de computer weer uit die stand-bye modus te halen om alles
weer te laten werken, maar op veel computers is het dan nodig om de
computer te herstarten om het verkeer via de USB-poort weer op gang te
brengen.
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Meesterpuntentoekenning
Volgens welke criteria worden meesterpunten toegekend?
Frans Lejeune:
De meesterpunten worden bij parenwedstrijden per zitting en per lijn
toegekend.
Uitgangspunt is dat ongeveer tweederde van de deelnemers meesterpunten
krijgen.
De hoogte van de toekenning hangt vervolgens van drie factoren af:
1. Hoeveel paren spelen mee in de lijn.
2. Wat is de gemiddelde rating van de deelnemers in de lijn.
3. Uiteraard ook nog op welke plaats men geëindigd is.
Op onze website hebben we de huidige tabellen die dan toegepast worden
gepubliceerd;
via http://www.bridge.nl/documenten/Clubtabellen_Meesterpunten_2013.pdf
is dat bestand op te vragen.

Periodiek NBB-Rekenprogramma, 6 maart 2014, Rob Stravers

Pagina 10

