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Als het verzenden niet lukt 
 
Ron Jedema 

 
Lukt het je niet om vanuit NBBR 4.2 de uitslagen te versturen per email, ondanks 

dat alle instellingen goed staan? Nadat Frans Lejeune (NBB Helpdesk) opperde dat 
dat weleens zou kunnen komen door antivirussoftware, richtte ik mijn vizier op 

twee computers waarmee het verzenden niet lukte. 
 

Op de eerste laptop zit het antivirusprogramma AVG. 
 

- dubbelklik je op het AVG logo  
(dat zit meestal rechtsonder op je beeldscherm: verborgen 

pictogrammen);  

- klik dan achtereenvolgens op: Menu, Instellingen, Basisbescherming en 
dan op Emailschild; 

- haal het vinkje weg dat staat bij Uitgaande email (SMTP) scannen 
- klik onderop op Sluiten 

Vanaf nu vliegen de e-mails de deur uit. 
 

Deze aanpassing is eenmalig. AVG onthoudt deze instelling, ook als de laptop 
opnieuw wordt opgestart. Uitgaande mails worden niet meer op virussen 

gescand. Het lijkt me ook weinig nut te hebben. 
 

Op de tweede zit Avast  
Avast is volgens mij niet aan te passen, zodat uitgaande mails niet worden 

gescand.  
Daarom moet je even rechts op het Avastlogo klikken.  

Kies voor Onderbreken voor 10 minuten.  

Vervolgens kun je de mails gewoon versturen.  
Na 10 minuten gaat Avast weer automatisch terug op beveiligingsmodus, dus 

moet je deze handeling elke keer verrichten als je mails wilt sturen vanuit 
NBBR 4.2. 

 
 

Volgens Frans Lejeune is er in het programma geen verschil tussen versie 3.1 en 
4.2, toch lijken de virusscanners kritischer om te gaan met 4.2. dan met 3.1. Maar 

op deze manier kun je het probleem mooi omzeilen. 
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Releasenotes 4.2.0.14 (21 mei 2019) 

In deze versie zijn diverse verbeteringen doorgevoerd en fouten opgelost. Een overzicht 
van de belangrijkste wijzigingen: 

Nieuw 

 Ongeldige karakters worden uit zitting namen verwijderd bij het aanmaken van het 

Bridgemate scorebestand (.bws).  (BRID-1219) 

 Bridgemate Pro en Bridgemate II kunnen weer samen gebruikt worden in één 

zitting. (BRID-1255) 

 Er wordt een melding getoond bij het verzenden van de zittinguitslag per e-mail als 

een e-mailadres verkeerd opgebouwd is. (BRID-1205) 

 

Verholpen problemen en verbeteringen 

 Bij het initialiseren van Bridgemate Classic werden de tafels niet op volgorde in het 

scherm getoond en niet op volgorde geïnitialiseerd. (BRID-1236 en BRID-1233) 

 Het was niet mogelijk om in de Bridgemate Classic letters te tonen in plaats van 

kaartsymbolen. (BRID-980) 

 Het wijzigen van de combitafels van een zitting leverde soms een foutmelding op 

bij het opslaan. (BRID-1248) 

 Het was niet mogelijk om de uitslag naar de uitslagenservice te versturen bij een 

NZ/OW-uitslag én een oneven aantal paren. (NBBR-342) 

 Bij een top-integrale individuele zitting konden de namen niet gewijzigd worden. 

(NBBR-339) 

 Als een nieuwe viertallencompetitie werd aangemaakt op basis van een 

voorgaande competitie dan werd de Butlerstand niet goed verwerkt. (NBBR-338) 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
Frans Lejeune 
Automatisering 

 
Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht 
www.bridge.nl/helpdesk 
 
 

 

http://www.bridge.nl/helpdesk
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Handleiding versie 4 en de Rankingkoppeling 

De Handleiding ziet er indrukwekkend uit! 

Ik heb de zaak even snel doorgelopen, maar ik kan niks vinden over 
koppeling met de rankingsoftware zoals het indelen van een zitting met het 

rankingprogramma en vervolgens automatisch importeren van die indeling in 
NBBR. 

 
Heb ik wat gemist? 
 

 Frans Lejeune: 

Er staat onder het kopje voor de open zittingen op pagina 43 heel 
summier iets:  

Als uw club gebruik maakt van de NBB-Clubranking kunt u met de 
blauwe knop Zitting importeren uw zitting 

importeren en zal het opzetten simpel en spoedig verlopen. 
 

Dat is wel erg beknopt, maar in principe doe je binnen het NBB-
rekenprogramma ook niet meer dan dat. Het echte werk gebeurt dan 

vooral binnen de rankingmanager dus moet de uitleg ook daar gezocht 
worden. 

 

 Thilo Kielmann: 
In principe heeft Frans gelijk als hij zegt dat je in het rekenprogramma 

niet meer hoeft te doen dan die blauwe knop te drukken. 
 

Het “echte werk” gebeurt in het rankingprogramma. Dat heeft zijn eigen 

handleiding waarvan ik een versie online bijhoud: 
 

https://www.nbbclubsites.nl/ranking/manual.html 
 

 
 

https://www.nbbclubsites.nl/ranking/manual.html
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‘Appel’ (door scheppingsverhaal) nog steeds verguisd? 

Rob wanneer wordt een versie gemaakt voor apple? 

Ik heb alles op mijn iPad en iPhone, maar kan daarop geen rekenprogramma 
draaien!! 

 

Rob: 
Ik heb werkelijk geen idee óf, en zo ja wanneer we de geboorte kunnen 

vieren van een rekenprogramma voor Apple. 
 

Daarom zond ik jouw smeekbede door naar alle giganten die daarover 
veel meer kunnen vertellen dan ik. 

 
Onder aanzwellend tromgeroffel wacht ik met jou op aangenaam 

voelende duidelijkheid. 
 

 En wie meldde zich vrijwel onmiddellijk? 
 

Frans Lejeune: 

Een versie voor een iPad of iPhone is onzin. Daar kun je niet iets op 
installeren waarmee je alle functionaliteiten van het rekenprogramma 

kunt krijgen. 
Voor een Apple laptop zou het in theorie misschien kunnen, maar het 

ombouwen van versie 3 naar versie 4 onder Windows heeft manjaren 
werk gekost en ombouwen naar iOs vergt ook zeker weer manjaren 

werk. 
Dat gaat daarom dus niet gebeuren. 

 

Rob: 
Hartelijk dank, Frans, voor je weldadig voelende duidelijkheid. 

Toegegeven, voor de i-aanhangers zal de inhoud van je woorden 
waarschijnlijk minder weldadig voelen. Maar wel beter dan levenslange 

hoop op iets dat niet komt. 
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Kroegendrive en Bridgemate 

Volgende week zaterdag hebben we een kroegendrive met 9 kroegen. 

We hebben de beschikking over 9 basisstations en voldoende Bridgemates.  
Er staat me bij dat het mogelijk moet zijn om iedere Bridgemate op een 

ander kanaal te zetten zodat we kunnen volstaan met alleen een basisstation, 
dus zonder pc. 

Ik kan de beschrijving hiervan nergens vinden. Heb jij daar de oplossing 
voor? 
 

Carolien: 
Ik moest even kijken of het ook in NBBR 4 werkte, maar dat was 

overbodig want het BCS programma is niet gewijzigd. 
Hierbij de handleiding die ik gemaakt heb voor mijzelf (eens per jaar 

vergeet je het snel weer ) 
 

Draai wel een keer proef de avond tevoren ... 
 

Verder  
Als je thuis vast handig de BS hebt ingesteld en geactiveerd, en 

het programma gesloten, moet je het activeren toch weer 

opnieuw doen voor je ze uitdeelt aan de diverse locaties (althans 
dat moest). 

Dus op de dag zelf op het 'uitdeel' punt de BS's activeren. 
 

PS:  
1) Pas op dat de kanalen op alle BM's  ook goed zijn. Vorig jaar ellende 

omdat één BM het kanaal van een BS had 200 meter en tien huizen 
verder ... ging er dwars doorheen! 

2) Doe een klein ringetje of zo om het zwarte knopje bovenop de BS's 
als daarmee tussendoor naar de rekenkamer gelopen wordt (anders 

per ongeluk wellicht de batterij uit ...) 
3) Doe voor begin nieuwe batterijen in alle BS's , ze 'vreten stroom'.  

4) Doe een stukje karton van 2-3 mm dikte bovenop de batterijen 
voordat  je de BS's sluit. Bij vervoer kan een batterij anders losjes 

komen te zitten... oeps. 
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NBB Rekenprogramma versie 4.2.0.11: Paarnaam 

blijft rood 
 
Jan Schuitema 

 
Versie 4 is gebruikersvriendelijker geworden. 

Wanneer na het spelen de paarnamen gewijzigd moeten worden, kan dat nog 
steeds. 

Stel, je had bij een paar een invaller gezet die achteraf niet nodig bleek. 
Of je hebt uit een driemanschap de verkeerde twee gekozen. 

Dan ben je geneigd om op de invallernaam te klikken en deze te vervangen 
door de originele naam. 

Bij driemanschappen kun je op die manier ook de naam van een andere 

speler kiezen. 
 

Maar als je dat op die manier doet, blijft - of wordt - de paarnaam rood! En 
rood betekent: Invallers. De uitslag is wel correct. 

Maar na het verwerken in de competitie gaat het fout, want daar worden de 
rekenregels voor een invaller toegepast met max. en min etc. 

 
Is een paarnaam ten onrechte rood, zoals na bovengenoemde foute 

werkwijze, doe dan het volgende: 
 

 Haal de paarnaam naar rechts. Klik eerst op de paarnaam en daarna onder 
op de blauwe knop Invallers. 

 
 In deze dialoog haal je helemaal bovenin links het rode vinkje weg bij: Dit 

paar speelt met invallers. 

 

 
 

Opslaan rechts door te klikken de groene vink. 
Nu heb je het oorspronkelijke paar of driemanschap weer terug, in zwarte 

letters. 

Nu kun je het naar links plaatsen op de open plaats. En bij een driemanschap 
kun je de twee spelers weer kiezen. 

Klik op Voltooien. 
Verwerken in de competitie gaat nu wel goed. 

http://4.2.0.11/

