NBB-Rekenprogramma

Nummer 109, 20 mei 2015
Dit periodiek is gratis!
Alleen als je 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.
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De tien modules van de cursus NBB-Rekenprogramma in één document
Afdrukprobleem
Wonderbaarlijke vermenigvuldiging…
Hoe maak ik een individuele stand?
Over Picolo
Spelverdelingen invoeren
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De tien modules van de cursus NBB-Rekenprogramma in één document
Jan Vos heeft de tien modules van de cursus die Ron en ik met veel plezier in
elkaar hebben gezet bij elkaar gevoegd. Je kunt dat werkstuk oppikken van
www.bridgeservice.nl. Klik op de button NBB-Rekenprogramma.
De naam van het document: Overzicht hoofdstukken NBB-Rekenprogramma.
De bijbehorende zips heeft mijn onvolprezen webmaster een apart kleurtje
gegeven in datzelfde documentenoverzicht.
Afdrukprobleem
Ik heb een probleempje met het afdrukken van spelverdeling met NBBR.
Voor mijn serie zomerdrives wil ik spelverdelingen genereren met BigDeal en
kopieren voor de deelnemers om
ze aan het eind van de avonden uit te reiken.
Als ik van een gespeelde wedstrijd een vel met spelverdelingen wil afdrukken
met NBBR gaat dat prima.
Maar ik krijg dan alleen de spelverdelingen en geen analyse (HCP, optimale
contracten of scores ed).
Toen ik de helpdesk daarover raadpleegde kreeg ik als antwoord dat dat
alleen kan als het zenderkastje is aangesloten.
Dan kan je om spelanalyses vragen.
Ik snap niet goed waarom dat zo zou moeten zijn en verwacht dat ik dat ook
zonder dat kastje (dat ik thuis niet heb tijdens het
prepareren van de spellen) moet kunnen. Weet jij of dat kan en zo niet ken jij
een ander programma dat die fraaie prints kan verzorgen?
Ron:

Het NBB rekenprogramma kan alleen spelverdelingen en
frequentiestaten maken. Kijk eens naar een programma als Bridge
Composer (in principe gratis, maar voor een kleine registratie betaling
krijg je veel functionaliteit) op www.bridgecomposer.com Je kunt het
downloaden en ermee spelen. Het programma gaat uit van PBN
bestanden, zoals aangemaakt door Bigdeal en zo.
Als jouw bestanden cnv bestanden zijn, moet je dat even omzetten. Het
kan ook zijn dat je met bridge composer een zitting spellen genereert
en dan kun je ze ook omzetten van PBN naar csv formaat. Hiervoor is
het meest veelzijdige programma Batch Converter en dat kun je vinden
bij:
http://www.kolumbus.fi/sackab/kgb/all_htm/KGB_main.htm
en dat is gratis.
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Wonderbaarlijke vermenigvuldiging…
Ik snap iets niet. We hebben twee lijnen opgezet en in het scorebestand
staan vier lijnen…
Frans Lejeune:
Als er in het scorebestand vier lijnen te voorschijn komen terwijl er
maar twee lijnen zijn dan is er ongetwijfeld op de vraag of de zitting
toegevoegd moest worden aan een bestaand scorebestand ten onrechte
JA geantwoord.
DE beste oplossing is dan naar het scherm te gaan van waaruit je de
bridgemates opstart en dan bovenin op Wijzig ebstand te klikken en het
scorebestand een nieuwe (unieke) naam te geven.
Dat zou altijd moeten werken.
Dat de vraag komt, moet betekenen dat er met de databestanden iets
niet in orde is: verschillende speeldagen in dezelfde datamap of oude
bestanden worden ten onrechte hergebruikt.
Frans Lejeune
Automatisering

Hoe maak ik een individuele stand?
Ik heb een parencompetitie.
Maar sommige koppels spelen door elkaar heen.
Ik weet dat je ergens in het NBBrekenprogramma kunt aangeven dat je een
individuele stand wil laten zien.
Hoe doe je dat ook al weer binnen het NBB-rekenprogramma?
Rob:

Zet je schrap, gigant.
Vooraf:
Klik vanuit het Hoofdscherm achtereenvolgens op:
Nieuwe competitie
Dan krijg je het volgende scherm:
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Kies voor Individuele competitie
Verder

Geef de competitie een naam en vul je voorkeuren in.
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Totaal staat voor een stand die wordt bepaald door de som van alle
scores. Leuk als je alleen een aantal hoogste scores laat tellen.
Voltooien.
Per nieuw te spelen zitting:
Vanuit het Hoofdscherm:
Nieuwe open zitting – paren (individueel mag ook).

Vul een naam in.
Klik op het driehoekje onder ´Zitting maakt deel uit van competitie´ en
klik op de naam die je voor jouw competitie bedacht. Ik koos ´Test´.
Verder
Verder alles invullen als bij elke open zitting. Ook het rekenprogramma.
Na afloop van de zitting de zitting afsluiten en vanuit het
Hoofdscherm:
Voor Individuele competities klikken
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1x op de naam van de competitie
Bovenin het scherm op:
Competitie
Zittinguitslag toevoegen
Betreffende zitting aanklikken, zodat een Ja verschijnt.
Daarna kun je vanuit het Hoofdscherm de Totaalstand opvragen, na een
klik op Competitie.
Hopelijk kun je hier chocola van maken.
Over Picolo
Even een simpel vraagje.
Onze bridgeclub is niet bij de NBB aangesloten (sorry) en wij gebruiken
Bridge-It.
Nu ben ik kortgeleden op het spoor van Picolo gezet, een programma om de
indeling van een avond beter te maken dan Bridge-It zou doen.
Ik neem aan dat je deze applicatie kent.
Mijn vraag is nu: adviseer je het gebruik hiervan of heb je andere tips.
Rob:

Waarom sorry?
We leven in een vrij land. Als je als club meer nadelen ziet in een NBBlidmaatschap dan voordelen, kun je niet anders dan een NBBlidmaatschap versmaden. Ik denk dat Ron Jedema iets kan zeggen
over Picolo. En anders Ron Bouwland van Bridgemate. Ik weet daar in
ieder geval niets van.

Ron Jedema:
Picolo is inderdaad een programma wat de indeling van een zitting
optimaliseert, zodat de paren zoveel mogelijk verschillende
tegenstanders ontmoeten. Het heeft, naar mijn weten, dezelfde functies
als WIP (wedstrijd Indelings Programma).
Ik werk vrijwel uitsluitend met het NBB Rekenprogramma en daar is
WIP een ingebouwd module. Als je dus de computer de zitting optimaal
wilt laten indelen, gebruik je WIP.
Gemak dient de mens. Wip functioneert prima, dus waarom verder
kijken naar Picolo? Ik heb er in ieder geval nog nooit mee gewerkt,
maar ik weet dat er veel mensen zijn die er wel mee werken en er heel
enthousiast over zijn.
Je kunt WIP ook als los module downloaden, dus dat hoeft niet als
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onderdeel van het rekenprogramma.
Ik weet wel, dat binnen het NBBR het WIP module twee jaar geleden is
geoptimaliseerd en ik weet niet of diezelfde optimalisatie ook is
doorgevoerd in het los te draaien WIP programma. Eerlijk gezegd ben ik
bang van niet.
Google even op Picolo Bridge en je komt de website van Joop van Wijk
tegen, de maker van Picolo. Als je zo die website bekijkt, is hij bereid
om heel ver te gaan om je te helpen om het op te zetten en goed te
gebruiken.
Ron Bouwland (van Bridgemate):
Even een toevoeging van onze kant: zowel Picolo als WIP zijn niet
standaard ingebouwd in Bridge-It, maar je kunt ze uiteraard wel los
gebruiken. Je hebt dan wat meer handmatige administratie, maar als
dat geen probleem is, dan kun je hetzelfde bereiken als met met de
ingebouwde module in het NBB-Rekenprogramma. Ik zou adviseren om
gewoon beide programma’s eens te downloaden en er mee te
experimenteren. Dan kun je voor je zelf beoordelen of het wat voor
jullie club is of niet.
Spelverdelingen invoeren
Kan ik spelverdelingen invoeren als de laatste ronde al is afgesloten
Ron:

Je kunt op twee manieren spelverdelingen invoeren: inlezen als csv
bestand in het NBB rekenprogramma of via de bridgemate Als je de
laatste score hebt ingevoerd, zal de bridgemate alsnog vragen om de
score in te voeren (als het via de bridgemate gaat) Kennelijk sluit de
bridgemate pro vanzelf af als de scores allemaal zijn ingevoerd. Die
optie moet je dan uitzetten, zodat de scores nog kunnen worden
ingevoerd.
Ik heb daar, eerlijk gezegd, geen ervaring mee, want wij lezen altijd de
spelverdelingen in vanuit een csv bestand wat we voor de
dupliceermachine gebruiken.
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