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NBB-Rekenprogramma 

 
Nummer 115, 2 mei 2017 
 
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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Windows10 

Kunnen jullie mij misschien helpen met mijn probleem, gisteren heeft 
Windows 10 een Update gedaan op mijn pc. 
  
Ik krijg het basis station niet meer aan de praat. 
Als ik de USB kabel in de pc plaats, schakelt de pc meteen uit.  
En start opnieuw maar, geeft aan dat er een probleem met de pc is. 
Kan het zijn dat de beveiliging van WD 10 het programma blokkeert??? 
Want na de update melden kreeg ik de melding dat de beveiliging sterk was 
verbeterd. 
Kan ik deze beveiliging uitzetten?? om te testen. 
We hebben morgen avond een Nieuwjaars drive met 2 lijnen met 14 paren. 
Dus dit is een heel probleem voor morgenavond. 
 
Ron: 

Ik neem aan dat je met Bridgemate Pro werkt. 
Voor Windows 10 is voor de BMpro een andere driver nodig. Even kijken 
op bridgemate.nl en het probleem wordt opgelost. 
 

Overdaad aan scores in Bridgemate 
Bij het spelen  van een top integrale drive krijg je heel veel scores in de 
bridgemate en helaas hebben bridgers de neiging die allemaal voor te lezen.  
  
In de helpinstructies staat:  

Resultaten 
·Overzichten tonen 
Hier kunt u instellen of de Bridgemate na het invoeren de 
resultaten van andere paren op dit spel laat zien en zo ja of uw 
eigen score ook weer getoond moet worden (herkenbaar aan 
een "*"). 
Omdat in een groot toernooi het aantal scores flink kan 
oplopen kunt u een maximum aantal te tonen scores instellen. 

 
Hoe kan ik ‘aantal’ beperken? 
Ik weet hoe ik het kan uitzetten, maar dat wil niemand. Iedereen wil toch 
altijd een vergelijking zien. 
  
Nu heb ik bij onbeperkt een aantal van 6 aangeklikt maar de bridgemate blijft 
alle scores tonen. 
Wat doe ik fout? 
 
Ron: 

Het maximum aantal te tonen scores werkt alleen bij Bridgemate Pro. 
Want daar werden alle scores onder elkaar opgesomd. 
Bij bridgemate II heb je een soort frequentiestaat waar dus alleen de 
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verschillende scores worden weergegeven met een aantal hoe vaak het 
is genoteerd. 
Dan werkt alleen het aan- of uitzetten. 
 
Als het gewoon op de club is, dan kun je een keer het vermelden van de 
scores uitzetten. Bij klachten meld je dat "elk nadeel se voordeel hep" 
want het is een stuk rustiger in de zaal en je hoeft niet steeds te vragen 
over welk spelnummer dat groot slem is gemaakt . 
 
Je kunt er ook mee dreigen: als vandaag weer zoveel scores hardop 
worden voorgelezen, doen we het volgende keer zonder de scores. Die 
kunt u altijd achteraf opzoeken en het percentage wordt evengoed 
weergegeven. 
 
En uiteindelijk kun je de hardop voorlezers een waarschuwing geven en 
elke volgende keer een kwart top korting. Geen populaire maatregel, 
maar wel effectief, want na twee maal een kwart top korting, zijn ze 
meestal muisstil. 
 

 Reactie vragensteller: 
Hartelijk dank voor het antwoord ik ben weer op hoogte dat het verschil 
zit in de pro en de BM II 
Dat het bij de één wel mogelijk is en bij de ander niet. 
Toch vreemd dat dit bij de verbeterde versie die zoveel mogelijkheden 
heeft niet mogelijk is 
 
Het wordt aan en uitzetten want ik neem jullie suggesties zeker ter 
harte. 
 
Ron: 

Juist door op de bridgemate II een frequentiestaat te maken, heb 
je geen last meer van de ellenlange opsommingen van de 
resultaten, want elk resultaat komt maar 1 maal voor. Wat niet 
veranderd is, is het gedrag van de mensen om na het spel alle 
uitslagen hardop voor te lezen. En daar moet dus even op 
gehamerd worden. Een vorm van opvoeden en daar hoort een 
disciplinaire aanpak bij, al doen we het met zachte hand. 
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Probleem met aanmaak nieuwe open zitting 
Wij hebben de laatste paar weken problemen met het aanmaken van een 
nieuwe open zitting. 
  
Bij de scores invoeren en daarna de bridgemates II opstarten geeft hij steeds 
de volgende foutmelding: 
  
De microsoft Jet-database-engine heeft het proces gestopt 
omdat U en een andere gebruiker dezelfde gegevens proberen te wijzigen 
Zie het log boek 
Sessioninfolog.log voor details. 
OK 
  
en daarna  
  
Er is een fout opgetreden 
foutnummer 0 
Form: frmRealtime Scores 
Source: cmdSessieStarten_Click 
  
Druk op Ja om door te gaan en Nee om te stoppen. 

 
Wij gebruiken nog versie 2.8.86 
  
Hebben jullie enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn? 

 
 Ron: 

Ik heb geen idee, maar ik zou eerst even overstappen naar de laatste 
2.8 versie: 2.8.93 
ik weet dat er wel problemen zijn geweest met conflicterende 
gebruikers, dus dat zou best in die versie kunnen zijn geweest. 
 

Frans: 
Updaten is inderdaad de eerste actie die je zou moeten uitvoeren. 
Waarschijnlijk is het ook een goed idee om die nieuwe versie dan in een 
nieuwe map te installeren. 
Blijft het probleem neem dan tijdens kantooruren even telefonisch 
contact op. 
  
Met vriendelijke groet, 
Frans Lejeune 
Automatisering 
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Ontvangen reactie vragensteller: 
Ik had de versie 2.8.93 al geïnstalleerd en toch bleef de fout 
bestaan. 
Toen heb ik alle oude scorebestanden verwijderd en nog was het 
probleem niet opgelost. 
Gisteren heb ik alle scorebestanden verwijderd en ben weer met een 
schone lei begonnen. 
Nu heb ik gisterenavond geen foutmeldingen meer gehad. 
Wellicht is het probleem nu opgelost. 
Bedankt voor jullie hulp. 

 
 
Scorenotatie bij een driehoekwedstrijd 

Geen idee hoe jullie het noteren van de score oplossen bij een driehoek. 
Ik ben wel benieuwd. 
 
De spellen 29-42 bestaan niet op normale viertallenbriefjes. 
 
De mensen willen bij ons op de club graag zelf de score noteren en zelf ook 
de uitslag berekenen na vergelijken aan het einde van de avond. 
 
Zeker om te controleren of ze het goed ingevoerd hebben in de kastjes. 
Soms klopt de uitslag niet bij verkeerde invoer en dan kan het tenminste 
rechtgezet worden. 
 
Daarom heb ik driehoekscoreformulieren gemaakt. 
De laatste keer bij viertallen was er een driehoek. We hebben toen die 
formulieren gebruikt en iedereen was zeer tevreden. 
De formulieren zijn zodanig afgestemd, dat ze de indeling volgen die de NBB 
maakt voor een driehoek. 
Ook heb ik een velletje met alleen de spellen 29-42 gemaakt als de wens 
bestaat gewone viertallenbriefjes te gebruiken voor spel 1-14 en spel 15-28. 
 
Daarom in de bijlage de driehoekformulieren, die wij gebruiken op de club. 
En het losse A4tje met tweemaal de spellen 29-42. 
Misschien is dat weer een aanvulling op de driehoekinformatie, die de vorige 
keer naar de leden is gestuurd? 
 
Omdat het een word-document is kunnen andere clubs wijzigingen 
aanbrengen naar wens. Wij werken bijvoorbeeld met voorgeschudde spellen 
en om misverstanden te voorkomen staat op het formulier of ze moeten 
schudden of niet! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marijke de Vries 
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DRIEHOEK NBB                             UITSLAAN PAS NA 28 SPEL 
 
Alleen schudden als er een spel is omgedraaid. 
 
sp gever kwbh Contract Resultaat Score Verschil imp 

Wij Zij Wij Zij Wij Zij Wij Zij 
29 n allen          
30 o niem          
31 z n-z          
32 w o-w          
33 n niem          
34 o n-z          
35 z o-w          
36 w allen          
37 n n-z          
38 o o-w          
39 z allen          
40 w niem          
41 n o-w          
42 o allen          
 

 
DRIEHOEK NBB                             UITSLAAN PAS NA 28 SPEL 
 
Alleen schudden als er een spel is omgedraaid. 
 
 
sp gever kwbh Contract Resultaat Score Verschil imp 

Wij Zij Wij Zij Wij Zij Wij Zij 
29 n allen          
30 o niem          
31 z n-z          
32 w o-w          
33 n niem          
34 o n-z          
35 z o-w          
36 w allen          
37 n n-z          
38 o o-w          
39 z allen          
40 w niem          
41 n o-w          
42 o allen          
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Ronde 1   WIT Tafel 1 Team A:    paar 1A NZ            tegen team B    paar 4B OW 
sp gever kwbh Contract Resultaat Score Verschil imp 

Wij Zij Wij Zij Wij Zij Wij Zij 
1 n niem          
2 o n-z          
3 z o-w          
4 w allen          
5 n n-z          
6 o o-w          
7 z allen          
8 w niem          
9 n o-w          
10 o allen          
11 z niem          
12 w n-z          
13 n allen          
14 o niem          
Voorgeschudde spellen, met wisselen meedoen met andere viertallen 
 

Team A tegen team B                                                   Imp-totaal   
 
 
 
Ronde 2 WIT tafel 1      Team A: paar 1A NZ         tegen team C      paar 6C OW 
sp gever kwbh Contract Resultaat Score Verschil imp 

Wij Zij Wij Zij Wij Zij Wij Zij 
29 n allen          
30 o niem          
31 z n-z          
32 w o-w          
33 n niem          
34 o n-z          
35 z o-w          
36 w allen          
37 n n-z          
38 o o-w          
39 z allen          
40 w niem          
41 n o-w          
42 o allen          
 

Set niet voorgeschudde spellen, maar deze spellen zijn al gespeeld, dus niet schudden 
 
Team A tegen team C                                                    Imp-totaal    
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Ronde 1 WIT tafel 3      Team A: paar 2A OW           tegen team C     paar 5C NZ 
sp gever kwbh Contract Resultaat Score Verschil imp 

Wij Zij Wij Zij Wij Zij Wij Zij 
29 n allen          
30 o niem          
31 z n-z          
32 w o-w          
33 n niem          
34 o n-z          
35 z o-w          
36 w allen          
37 n n-z          
38 o o-w          
39 z allen          
40 w niem          
41 n o-w          
42 o allen          
 

Set niet voorgeschudde spellen. Deze spellen moeten eerst nog worden geschud. 
 
Team A tegen team C                                                   Imp-totaal   
 
 
 
Ronde 2 WIT tafel 2       Team A: paar 2A OW           tegen team B     paar 3B NZ 
sp gever kwbh Contract Resultaat Score Verschil imp 

Wij Zij Wij Zij Wij Zij Wij Zij 
1 n niem          
2 o n-z          
3 z o-w          
4 w allen          
5 n n-z          
6 o o-w          
7 z allen          
8 w niem          
9 n o-w          
10 o allen          
11 z niem          
12 w n-z          
13 n allen          
14 o niem          
Voorgeschudde spellenset. Pak een set voorgeschudde spellen en speel.  
 

Team A tegen team B                                                   Imp-totaal   
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Ronde 1 WIT tafel 2     Team B: paar 3B  NZ          tegen team C      paar 6C OW 
sp gever kwbh Contract Resultaat Score Verschil imp 

Wij Zij Wij Zij Wij Zij Wij Zij 
15 z n-z          
16 w o-w          
17 n niem          
18 o n-z          
19 z o-w          
20 w allen          
21 n n-z          
22 o o-w          
23 z allen          
24 w niem          
25 n o-w          
26 o allen          
27 z niem          
28 w n-z          
 

Voorgeschudde spellenset. Pak een set voorgeschudde spellen en speel.  
Terugleggen op de wedstrijdtafel aan het einde van de ronde. 
 
Team B tegen team C                                                   Imp-totaal   
 
 
Ronde 2 WIT tafel 2      Team B: paar 3B NZ         tegen team A     paar 2A OW 
sp gever kwbh Contract Resultaat Score Verschil imp 

Wij Zij Wij Zij Wij Zij Wij Zij 
1 n niem          
2 o n-z          
3 z o-w          
4 w allen          
5 n n-z          
6 o o-w          
7 z allen          
8 w niem          
9 n o-w          
10 o allen          
11 z niem          
12 w n-z          
13 n allen          
14 o niem          
Voorgeschudde spellenset. Pak een set voorgeschudde spellen en speel.  
 

Team B tegen team A                                                   Imp-totaal   
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Ronde 1 WIT tafel 1      Team B: paar 4B OW           tegen team A      paar 1A NZ 
sp gever kwbh Contract Resultaat Score Verschil imp 

Wij Zij Wij Zij Wij Zij Wij Zij 
1 n niem          
2 o n-z          
3 z o-w          
4 w allen          
5 n n-z          
6 o o-w          
7 z allen          
8 w niem          
9 n o-w          
10 o allen          
11 z niem          
12 w n-z          
13 n allen          
14 o niem          
 

Voorgeschudde spellen. Wissel deze spellen mee met de andere viertallen 
 
Team B tegen team A                                                   Imp-totaal   
 
 
 
Ronde 2 WIT tafel 3       Team B: paar 4B OW            tegen team C     paar 5C NZ 
sp gever kwbh Contract Resultaat Score Verschil imp 

Wij Zij Wij Zij Wij Zij Wij Zij 
15 z n-z          
16 w o-w          
17 n niem          
18 o n-z          
19 z o-w          
20 w allen          
21 n n-z          
22 o o-w          
23 z allen          
24 w niem          
25 n o-w          
26 o allen          
27 z niem          
28 w n-z          
Voorgeschudde spellen. Wissel deze spellen mee met de andere viertallen 
 
 

Team B tegen team C                                                    Imp-totaal   
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Ronde 1 WIT tafel 3      Team C: paar 5C NZ          tegen team A      paar 2A OW 
sp gever kwbh Contract Resultaat Score Verschil imp 

Wij Zij Wij Zij Wij Zij Wij Zij 
29 n allen          
30 o niem          
31 z n-z          
32 w o-w          
33 n niem          
34 o n-z          
35 z o-w          
36 w allen          
37 n n-z          
38 o o-w          
39 z allen          
40 w niem          
41 n o-w          
42 o allen          
 

NIET-voorgeschudde spellen. Alle spellen schudden en spelen. 
 
Team C tegen team A                                                   Imp-totaal   
 
 
Ronde 2 WIT tafel 3     Team C: paar 5C NZ           tegen team B     paar 4B OW 
sp gever kwbh Contract Resultaat Score Verschil imp 

Wij Zij Wij Zij Wij Zij Wij Zij 
15 z n-z          
16 w o-w          
17 n niem          
18 o n-z          
19 z o-w          
20 w allen          
21 n n-z          
22 o o-w          
23 z allen          
24 w niem          
25 n o-w          
26 o allen          
27 z niem          
28 w n-z          
Voorgeschudde spellen. Wissel deze spellen mee met de andere viertallen 
 
 

Team C tegen team B                                                   Imp-totaal   
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Ronde 1 WIT tafel 2       Team C: paar 6C OW            tegen team A      paar 3B NZ 
sp gever kwbh Contract Resultaat Score Verschil imp 

Wij Zij Wij Zij Wij Zij Wij Zij 
15 z n-z          
16 w o-w          
17 n niem          
18 o n-z          
19 z o-w          
20 w allen          
21 n n-z          
22 o o-w          
23 z allen          
24 w niem          
25 n o-w          
26 o allen          
27 z niem          
28 w n-z          
 

Voorgeschudde spellenset. Pak een set voorgeschudde spellen en speel.  
Terugleggen op de wedstrijdtafel aan het einde van de ronde. 
 
Team C tegen team B                                                   Imp-totaal   
 
Ronde 2 WIT tafel 1      Team C: paar 6C OW            tegen team B     paar 1A NZ 
sp gever kwbh Contract Resultaat Score Verschil imp 

Wij Zij Wij Zij Wij Zij Wij Zij 
29 n allen          
30 o niem          
31 z n-z          
32 w o-w          
33 n niem          
34 o n-z          
35 z o-w          
36 w allen          
37 n n-z          
38 o o-w          
39 z allen          
40 w niem          
41 n o-w          
42 o allen          
 
Set niet voorgeschudde spellen, maar deze spellen zijn al gespeeld, dus niet schudden 
 

Team C tegen team A                                                   Imp-totaal   
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Frans Lejeune 
Als er standaard viertallenblocs gebruikt worden, kun je de spellen nog 
steeds prima noteren, alleen moet je dan wel een beetje schuiven met 
spelnummers. 
Als je 1-14 en 29-42 speelt is het simpel: 1-14 kan aan de voorkant en 
de achterkant begint met 13 en dat is gelijk aan 29. 
Als je 15-28 en 29-42 speelt is het iets lastiger en moet je bij het 
noteren opletten. 15-28 kan gewoon aan de achterkant. Spel 33 is 
gelijk aan 1, dus 33-42 kunnen geschreven worden op 1-10 en de 
spellen 29-32 kunnen dan op 13-16 geschreven worden. 
Het vraagt van de spelers wel dat ze snappen hoe de spelnummers door 
lopen. 

 
Inschrijven via www.nbbclubsites.nl 

Volgend jaar willen wij de inschrijving van onze cafédrive wat 
vereenvoudigen. Nu ben ik er achtergekomen dat dit mogelijk is via onze 
website (www.nbbclubsites.nl). Nu ben ik bij onze webmaster geweest om te 
kijken naar de mogelijkheden. En daar zijn toch wat onduidelijkheden 
uitgekomen. 
  
Via de agenda kan de inschrijving worden gedaan.  

1)   Kunnen op het inschrijfformulier de gewenste velden afgedwongen 
worden om in te vullen? 

Ook is mogelijk om alle inschrijvingen (overzicht) te bekijken. 
2)   Is het mogelijk om deze lijst niet zichtbaar te maken voor de 

deelnemers? (is privé)  Evt. wijzigingen en annulering kan wat ons 
betreft dan per mail gemeld worden.  

Na de inschrijving is het mogelijk (door de webmaster) een Excel-lijst van alle 
inschrijvingen te exporteren. 
Deze lijst is niet compatibel voor het rekenprogramma.  

3)   Is het mogelijk een lijst te laten vervaardigen die in het 
rekenprogramma ingelezen kan worden. (ledenbestand) 

4)   En kan er ook een parenlijst vervaardigd worden die in het 
rekenprogramma ingelezen kan worden. 
  

We hadden verwacht dat de inschrijving via de website wat meer werk uit 
handen kon worden genomen. Maar dat viel ons wat tegen. 
Hopelijk heb je oplossende antwoorden voor ons. Of misschien andere ideeën 
om de inschrijving voor ons wat minder bewerkelijk te kunnen maken. 
 

http://www.nbbclubsites.nl/�
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Ron: 
Ik heb niet veel verstand van de websites. Ik weet wel veel van het 
rekenprogramma en volgens mij kun je wel deelnemers gegevens 
importeren, maar geen paren. 
 

 Frans Lejeune: 
Via de inschrijfmodule op de clubwebsite kunt u met de juiste 
instellingen paren of viertallen laten inschrijven. 
Voor een parenwedstrijd moeten dan twee personen opgegeven 
worden. 
Er wordt dan op de website een lijst met inschrijvingen getoond; die is 
niet te verbergen, dat is wat ons betreft NIET privé. 
Nadat de inschrijving gesloten is, kan de organisator vanuit de 
inschrijvingen twee exports maken: één in Excel met daarin per 
persoon een regel met gegevens en één specifiek bedoeld voor het 
NBB-Rekenprogramma waarmee in één keer paren ingelezen kunnen 
worden. 

 
Met vriendelijke groet, 
Frans Lejeune 
Automatisering 
 

 
Nederlandse Bridge Bond, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht 
Telefoon NBB 030-2759999, doorkiesnummer 030-2759909, fax 030-2759900 
E-mail: helpdesk@bridge.nl  
Overige e-mail en doorkiesnummers NBB: www.bridge.nl 

 

mailto:helpdesk@bridge.nl�
http://www.bridge.nl/�
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Moeilijke kerstdrive 
Een vraag over de bridgemates en rekenprogramma. 
 
Voor een kerstdrive die ik woensdag organiseer, maak ik het mezelf erg 
moeilijk. 
 
De leden van onze bridgeclub spelen in A+B lijn, en ik heb 28 cursisten die 
mee mogen doen en op die club de einddrive van de beginnerscursus spelen. 
Uiteraard kunnen zij nog geen 4 spellen spelen op een half uur, dus spelen zij 
er 3. 
 
Echter, niet alle cursisten konden op die avond, en die spelen dan op de 
donderdag bij mij thuis. 
Toch wil ik die graag topintegraal laten spelen, en daarover gaat mijn vraag. 
 
Ik heb bij het opstellen van de zitting ingevuld dat er meerdere topintegraal 
groepen zijn. Aangezien lijn A+B niet topintegraal spelen, heb ik de A-lijn 
groep 3, de B-lijn groep 2 gegeven, en spelen de C en de D lijn in groep 1 
 
Door de kleine groep op de donderdag moet ik ze dan ook nog in 
verschillende schema's laten spelen. 
 
Hopende dat alles goed komt, ziet het er zo uit: 
 Lijn A 16 paren 6x4 spellen multiplex schema 
 Lijn B 14 paren 6x4 spellen multiplex schema 
 Lijn C 10 paren cursisten op de woensdag topintegraal met de D lijn 6x3  
  spellen multiplex schema 
 Lijn D 4 paren cursisten op de donderdag topintegraal met de C lijn 3x6  
  spellen in een howel schema 
 
Woensdag komt er dus een uitslag voor A-B-C lijn, en donderdag zou ik dan 
met mijn eigen bridgemates de zitting opnieuw openen en verder laten gaan, 
maar dan dus wel met het basisstation van de vereniging. 
 
Zodoende komt er dan een uitslag op de woensdagavond op de clubsite, en 
donderdagavond wordt daar de extra uitslag bijgeschreven, topintegraal EN 
apart. 
 
Ben benieuwd of dit ingewikkelde probeersel allemaal klopt, en voor de 
zekerheid graag jouw mening hierover of er wellicht imperfecties in zitten. 
 

 Ron: 
Je moet in twee groepen opstarten: de A+B lijn en dan een tweede 
zitting met de C+D lijn, top integraal. 
Dat moet je dus doen in "2 zittingen op 1 bridgemate basisstation". 
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Woensdag krijg je dan de scores van lijn A+B+C en kun je een uitslag 
maken. Voor de zitting A+B ben je meteen klaar en voor C krijg je een 
incomplete stand (er ontbreken scores). 
Donderdag start je het spul exact op dezelfde manier op en nu voer je 
de scores van alleen de D-lijn in. 
Aan het einde heb je alle scores compleet en kun je een uitslag maken 
voor de gecombineerde C+D lijn. 
 
Dus wel met hetzelfde .bws bestand werken op dezelfde PC. 

 
Mailblokkade 

Ik ben wedstrijdleider op onze bridgeclub. 
Ik mail de uitslagen naar de leden tot nu toe nooit een probleem. 
Sinds kort heb ik een nieuwe HP computer en daar worden de mailtjes met 
extensie. Live, gmail, outlook en live geblokkeerd, ik krijg dan de volgende 
foutmelding: 
  

Dit bericht is afkomstig van de mail-server. 
  
U stuurde het volgende bericht, maar dat kon niet aan iedereen worden bezorgd: 
  
====================================================================== 
Onderwerp: Overzicht voor hr. xxx 
--=====================_2241569==_ Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"  Bijlage: 
Competitiestand-Alle lijnen.pdf --=====================_2241569==_ Content-Type: 
application/pdf; name="Competitiestand-Alle lijnen.pdf" Content-Transfer-Encoding: base64 
Content-Disposition: attachment; filena 
====================================================================== 
  
Op de volgende adressen kon het bericht niet worden afgeleverd: 
   
  xxxx@outlook.com 
    SMTP error from remote mail server after end of data: 
    host mx1.hotmail.com [65.55.92.136]: 550 5.7.0 (SNT004-MC1F46) Message could not be 
delivered. Please ensure the message is RFC 5322 compliant. 

  
  
Ik heb al van alles geprobeerd, bij Bridge-it en bij Microsoft en bij Norton 
raad gevraagd, daar kom ik niet verder mee. 
 

  Ron: 
Ik vind het wel vreemd. Het eerste waar ik aan denk is of je de SMTP 
instelling wel correct hebt ingesteld in het rekenprogramma met het 
juiste kanaal en het juiste protocol (TLS). 
Anders moet je even kijken hoe de SMTP server op de oude PC was 
ingesteld. iets anders kan ik niet bedenken. 
 
 

mailto:gerrituijen@outlook.com�
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Bediening van het Bridgematekastje 
Zou jij ons de regels voor het bedienen van de bridgemate willen uitleggen. 
Ik liep hier tegenaan als beginnende bridger. 
Zoals: wie bedient de bridgemate, wie controleert, wie noemt de gespeelde 
spellen en percentages?  
Vanwaar deze vraag?  
Er is ons verteld dat alleen Oost op accepteren mag drukken en dan direct het 
kastje aan noord moet teruggeven, en dat noord dan de gespeelde spellen 
opleest. 
Ik vraag mij af of dit klopt. 
  
Rob: 

Gebruikelijk is dat Noord de gegevens invult en dat Oost de ingevulde 
gegevens controleert. 
Omdat de andere resultaten maar kort beschikbaar zijn, is het 't 
gemakkelijkst als oost de andere spelers daarover informeert. 
  
Lidnummers hoeven niet te worden ingevoerd. Althans niet in de BM-
kastjes die op tafel staan. 

   
Tip! 

Voor aanvang van het bieden het spelnummer invoeren.  
Als je de verkeerde spellen op tafel hebt liggen, blijkt dat al 
voor het zien en bieden van de handen. 

 
Na de afsluitende pas het eindcontract invoeren én dat bij het 
invoeren afstemmen met de tafelgenoten. 

Daarmee verklein je het risico op onduidelijkheid over de 
hoogte of vorm (wel of niet ge(ré)doubleerd) na de 
dertiende slag.   

 Carolien: 
Wat Rob zegt klopt helemaal. Je kunt als wedstrijdleider een spel niet 
meer laten spelen (wat overigens helemaal niet mag en sommige clubs 
wel doen: bij de bel het spel laten afbreken! en een arbitrale score 
geven) 
 
Echter:  

1) Als de wedstrijdleider of de computerpersoon van alles moest 
regelen en daardoor echt te laat aan tafel kwam, is het aan te 
bevelen dat beide paren op het niet gespeelde spel Gemiddelde 
Plus krijgen (dus 60% of zoveel meer als hun eigen gemiddelde 
die avond). 

2) Als één van beide partijen overduidelijk schuld heeft aan het 
overschrijden van de tijd, krijgt die partij Gemiddelde min op dat 
spel (40% of zoveel minder als zijn eigen gemiddelde die avond). 

3) Alle andere gevallen inderdaad Niet Gespeeld (komt neer op eigen 
gemiddelde). 
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Met NBB-Rekenprogramma naar de kroeg  
Afgelopen zaterdag was ik wedstrijdleider bij een kroegentocht.  
Deelname door 186 paren, verdeeld over 10 kroegen. 
Het toernooi werd geadministreerd met het NBB rekenprogramma. 
Ondanks mijn wedstrijdleiderschap, doe ik weinig met het rekenprogramma, 
waardoor ik niet alle kneepjes ken. 
De organiserende vereniging heeft alle voorbereidende werkzaamheden 
gedaan, zoals inrichten van het toernooi en afdrukken loopbriefjes, scoreslips, 
etc. 
Vooraf waren de scoreslips afgedrukt om door de deelnemers de uitslagen in 
te voeren. 
De volgorde van kolommen is dan: 

- Contract/resultaat 
- Leider 
- Score 

Bij invoer in het rekenprogramma is de volgorde: 
- Contract 
- Leider 
- Resultaat 

Bij de invoer liepen we dus tegen de volgende zaken aan: 
- De invoer is niet in de volgorde waarin het loopbriefje is ingevuld. 
- De invoer in het rekenprogramma werd verzorgd door een aantal 

dames die de score tabel nou niet bepaald kunnen dromen. De 
ingevoerde score hielp dus niet altijd bij het vaststellen van contract en 
resultaat. 

- Handschrift en wijze van noteren van spelresultaten door de deelnemers 
gaven regelmatig aanleiding tot extra controles. 

  
Deze feiten hadden de volgende gevolgen: 

- Invoer is zeer tijdrovend geweest. 
- Controle van de uitslagen is bijzonder lastig als je onvoldoende kennis 

hebt van de score die bij een contractresultaat behoren. 
- In de nu gepubliceerde uitslag staan vrijwel zeker fouten 

 
En dan nu de vragen:   

- Is het mogelijk om met het rekenprogramma de gegevens van 
loopbriefjes te exporteren in plaats van af te drukken? Zo ja, in welk 
formaat? 

- Is het mogelijk om uitslagen te importeren? Zo ja, in welk formaat? 
- Is het mogelijk om de invoer in het rekenprogramma over meerdere 

laptops te verdelen? 
- Bestaan er programma's/tools om de invoer te vergemakkelijken bij 

toernooien waar bridgemates niet beschikbaar zijn? 
- Wij willen voor de volgende editie de snelheid en kwaliteit van de score 

invoer graag verbeteren. 
 
Wellicht dat jullie antwoorden hieraan kunnen bijdragen. 
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Ron: 

Ik neem aan dat je de scoreslip bedoelt in plaats van de loopbriefjes. 
Als je de scoreslips afdrukt (exporteren gaat niet) wordt er een setje 
per tafel afgedrukt met alle gegevens van alle rondes van die tafel. 
Vaste volgorde is: contract, resultaat, leider en de NZ score. Die 
volgorde is niet te veranderen en ik denk niet dat er een steekhoudende 
reden is om dat anders te willen. 
 
Maar vooral dat laatste veld is de manier om de score te controleren.  
 
De spelers vullen in: 3SA +1 zuid +430; 
degene die invoert vult alleen in: 3SA+1 zuid, dan verschijnt 
automatisch +430 op het scherm.  
Je moet pas wat van het scoren weten als je een verschil krijgt tussen 
invoer en score op het scherm. 
 
Ik denk dat je per locatie toch wel iemand hebt aangesteld als locatie 
toezichthouder/assistent c.q. table officer en als iemand na het spelen 
het briefje inlevert, controleert deze persoon even of alles is ingevuld en 
of het leesbaar is. Al dan niet leesbaar zijn kun je niet veranderen met 
een ander formaat briefje; daar moet je de spelers direct op 
aanspreken. 
 
Je kunt op meerdere PC's de scores invoeren. Je kunt de scores 
exporteren (eigen Bridge-it formaat) en die scores kun je ook 
importeren. En als er slechts een aantal scores is ingevoerd, worden 
alleen deze ingevoerde scores behandeld bij de import en de scores die 
al waren ingevoerd in de ontvangende computer blijven gewoon staan. 
Import en export van de scores is een standaard keuze in het 
rekenprogramma en de aangemaakte bestanden kun je gewoon via een 
USB stick of netwerk delen. 
 
Voor zover ik weet zijn er geen programma's die de invoer 
gemakkelijker maken. je kunt in het rekenprogramma de scores 
invullen aan de hand van een scoreslip, dus in principe één op één met 
het briefje wat je in handen hebt, dus hiervoor een apart programma 
ontwikkelen is zinloos, want het wordt er niet gemakkelijker op. 
 

Vraagsteller: 
Op de scoreslips is de volgorde  contract - resultaat - leider. 
 
De invoer volgorde in het rekenprogramma is contract - leider - 
resultaat. 
Dit komt overeen met de invoervolgorde in een bridge mate. 
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Om handschrift problemen te voorkomen zou ik de scoreslips met een 
vorm van aankruisvakjes willen maken. Dan worden ze natuurlijk wat 
minder compact, maar wel duidelijker. 
 
Bij het toernooi waren er 186 paren die 7 ronden van 5 spellen hebben 
gespeeld. 3255 uitslagen dus. Invoeren met controle van de scores op 
de slip en de computer kost dan simpelweg te veel tijd. 
De table officers per locatie waren gemiddeld genomen Bridgers met 
niet meer dan enkele jaren ervaring. Ze hebben nog nooit handmatig 
scorebriefjes ingevoerd. Het is de bridgemate generatie  :-) 
 
Wat mogelijk wel een verbetering kan zijn, is invoeren op meerdere 
laptops parallel. Mogelijk  zelfs 1 per locatie. Dan ontstaat er meer 
ruimte voor controle. 
 

Ron: 
In het rekenprogramma 2.8 is de scoreslip invoer gelijk aan het printen 
van de scoreslip: contract, resultaat, leider 
In 3.1 is het in eerste instantie andersom: contract, leider, resultaat. 
Maar die kolommen kun je slepen, dus als je de leider kolom naar 
rechts sleept, staat er nu ook de volgorde van de scoreslip. 
 
En ja, 3000 uitslagen invoeren is een hele klus, maar je kunt dat 
inderdaad op meerdere computers doen en de uitslagen via export en 
import bij elkaar verzamelen en je kunt natuurlijk al na ronde 1 
beginnen. Voor 186 paren heb je natuurlijk wel een aantal mensen 
nodig die dat moeten verwerken en dus niet mee kunnen spelen. 
 
Er is een verschil tussen de briefjes invoeren en controleren op 
volledigheid en leesbaarheid. Ideaal is dat de ontvanger het briefje 
bekijkt en meteen kan invoeren. Maar als men niet ervaren genoeg is 
om zo'n briefje te verwerken, dan is de eerste filter degene die alleen 
kijkt naar volledig ingevuld en leesbaar, zonder inhoudelijke controle. 
 
En als je invoert op 1 centrale locatie en op die locatie wordt ook 
gespeeld, dan is het handig om voor die locatie wel bridgemates te 
gebruiken. Scheelt weer werk. Soms kun je een PC op een andere 
locatie zetten en met een tweede basisstation ook daar met 
bridgemates laten invoeren. Soms heb je twee kroegen direct naast 
elkaar, dan heb je maar 1 basisstation nodig om twee locaties te 
bedienen. 
 
kortom: de logistiek van een kroegendrive vereist natuurlijk wel een 
goede voorbereiding, goede training en goede planning. 
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Foutje… 
We zijn een gezellige club met 3 lijnen. 
 
Afgelopen zitting ging het fout. Aan het einde van de avond was het scherm 
van de laptop zwart (uit), en op het basisstation brandde een rood en een 
groen lampje (het was een zitting van de parencompetitie). 
 
We kwamen er niet uit, ik nam de laptop, het basisstation en de BM-II kastjes 
mee naar huis. 
Een telefoontje naar de helpdesk van de Bridgebond leverde een paar hints 
op hoe de scores uit de kastjes naar het basisstation zouden moeten kunnen 
krijgen. 
Uiteindelijk kregen we meer dan 460 scores in het programma, nadat we 
vrijwel ieder kastje toe moesten voegen (de rode of groene bolletjes in BCS).  
Maar in de uitslag bleek dat het aantal gespeelde spellen erg willekeurig leek 
(17, 20, 21 23 of 24 spellen) en in de scorekaarten bleven heel veel 
vraagtekens staan. 
We besloten de hele zitting te verwijderen en gaan komende week de zitting 
opnieuw spelen. 
 
Ik heb nu een paar vragen:  
- Is er al een nieuw noodplan of wordt er aan gewerkt misschien?? 
- Zou het kunnen dat we de data van 2 weken geleden uit de kastjes naar het 
basisstation hebben gestuurd? Want hoe kun je weten welke kastjes er de 
laatste zitting zijn gebruikt? We gebruikten de laatste zitting maar 20 van in 
totaal 25 kastjes; en onze kastjes staan ingesteld op scan: aan het begin van 
de zitting worden alle kastjes willekeurig op de tafels uitgedeeld en de N-
speler vertelt het kastje welke lijn/tafel het is. 
We hebben nu alle kastjes vast ingesteld op lijn- en tafelnummer, zodat we 
later weten welke kastje op welke tafel stond.  
 
PS: we werken met versie 3.1.30 (de laatste) van het NBBR. 
 
Ron: 

Het vervelende is, dat als er iets fout gaat, de betreffende persoon 
lichtelijk in paniek raakt en dan maatregelen neemt die de situatie 
alleen maar verergeren. 
Zoals ik het probleem begrijp, is dat de PC is slaapmodus is gegaan, de 
USB toevoer heeft afgesloten en verder niets doet. het basisstation 
staat nog aan, op batterijvoeding, en daarom brandt het rode lampje. 
 
Door de PC opnieuw te activeren (desnoods opnieuw op te starten), 
wordt de situatie weer hersteld: je start het rekenprogramma op, gaat 
de spullen inlezen met de "continueren" optie. Het basisstation wordt 
gevonden en alle scores worden ingelezen. Dat had ook thuis gewoon 
kunnen gebeuren, zonder de bridgemates nog te hebben. Je hebt alleen 
de PC nodig die is gebruikt, in verband met de status van het .bws 
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bestand. 
Voorkomen voor de volgende keer: laat de energiebesparing op de PC 
pas ingaan na een uur of 5 van inactiviteit. Dan gaat de PC niet meer in 
slaap. 
 
Als je de bridgemates mee naar huis neemt, zorg dan dat je weet welke 
bridgemates er gebruikt zijn, of praktischer: geef aan welke die dag 
NIET gebruikt zijn. 
De bridgemates weer op vaste lijn en tafel instellen leidt tot ongelijk 
batterijgebruik en ongelijkmatige slijtage. En als dat alleen is om te 
voorkomen dat er niet bekend is welke bridgemates gebruikt werden, 
zou ik een paar verwijderbare stickertjes in de koffer houden om de niet 
gebruikte bridgemates even af te plakken. 
 
Voor wat betreft de interactie tussen het NBBR en de bridgemates is er 
geen verschil tussen versie 2.8 en 3.1 en is het dus niet nodig om het 
Noodplan aan te passen. 
 
Op dit moment zijn twee verschillende versies actief (2.8 en 3.1), 
waarbij 3.1 eigenlijk een tussenstation is naar versie 4.0. Uit 
betrouwbare bron heb ik vernomen, dat 4.0 in een eerste versie in 
augustus/september beschikbaar komt (er zal nog wel iets als viertallen 
aan ontbreken) en dat dan geleidelijk zowel 2.8 als 3.1 worden 
losgelaten. En om veel overbodig werk voor een tijdelijke situatie te 
vermijden, lijkt het Rob en mij logisch om de handleiding aan te passen 
met ingang van 4.0. 
 
Tip in de tussentijd is om in het district te vragen naar NBB 
rekenprogramma Workshop 3, die gaat over troubleshooting en 
problemen voorkomen (het district kan dat verder navragen bij de 
afdeling Opleidingen van de NBB. Er is zelfs subsidie voor beschikbaar).  
En één van de aanbevelingen is om een "noodsituatie" gewoon thuis te 
simuleren en dan op te lossen. Als je het een paar keer "droog" hebt 
geoefend is de kans dat je op de club in paniek de verkeerde 
handelingen doet, vrijwel nihil. En dan gewoon minimaal eens per jaar 
de "brand oefening" herhalen. 
 
 

 


