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Toelichting bij deze cursus  
Peter Maas heeft bij het schrijven van deze basiscursus NBB-Rekenprogramma versie 3.1 
gebruik gemaakt van van de lessen uit de E-mail cursus (2014) van de hand van Ron Jede-
ma en Rob Stravers. 
 
 
Voorwaarden om actief te kunnen meedoen met deze cursus 

Om aan deze cursus mee te doen moet je beschikken over een voldoende ervaring met de 
computer, in het bijzonder over de basishandelingen in Windows 7 of hoger. Het pro-
gramma werkt niet op een MAC. Je club kan alleen met het programma werken als de club 
lid is van de NBB. Voor niet-NBB-leden is er het programma ‘Bridge It’. Dat heeft veel van 
dezelfde functies, maar niet allemaal. Om actief in de les mee te kunnen doen moet je  
beschikken over een laptop met Windows 7 of hoger (een tablet zonder windows kan niet) 
en een internetverbinding. Bovendien moet je een pdf-printer in de printerlijst hebben 
staan bijv. PDFCreator(download: www.pdfforge.org/pdfcreator) en toegang hebben tot 
een programma om pdf-bestanden te kunnen lezen (bijv. Adobe Reader, gratis te down-
loaden op https://get.adobe.com/nl/reader/). In Windows 10 is er al in voorzien. 

 
Toetsen en commando’s 

Namen van objecten waar je op moet klikken (toetsen, commando’s,  tabbladen e.d.) 
schrijven we in Courier; opvolgende klikken worden verbonden door het teken “>”. Voor-
beeld:  
Bestand > Printerinstellingen > Selecteer 
Namen van programmaonderdelen of objecten waar niet op geklikt hoeft te worden schrij-
ven we cursief tussen aanhalingstekens: …het tabblad “Bridgemate” bevat… 

 
Klikafspraak 

Als we schrijven:  
‘Klik op’, dan klik je op de aangegeven plaats één keer met je linkermuisknop.  
Als je met je rechtermuisknop moet klikken, staat dat erbij (‘rechtsklik’)! 
‘Dubbelklik’ betekent dat je snel achterelkaar twee keer moet klikken met je linkermuis-
knop. Als je daar moeite mee hebt, kun je ook één keer klikken met je muisknop en daar-
na op Enter (op je toetsenbord). 
 

Twee programma’s 
Als we spreken over de uitslagberekening van de clubavond met Bridgemate, spreken we 
over twee verschillende programma’s: over het NBB-Rekenprogramma en over Bridgema-
te Control. Beide programma’s zijn geheel op elkaar ingesteld. Met het installeren van het 
NBB-Rekenprogramma installeer je tegelijk de software van het Bridgemate stuurpro-
gramma op de pc. Ook voor de Bridgemate ‘tafelkastjes’ is de juiste software noodzakelijk. 
Ga voor de downloadinstructies en updates naar de site van Bridgemate 
(www.Bridgemate.nl).  
 
In onze cursus gaan we uit van het NBB-Rekenprogramma en Bridgemate. We zullen in 
principe Bridgemate II voor deze lessen gebruiken, maar ook de oudere Bridgemates kun-
nen, met minder uitgebreide functies, goed met het rekenprogramma omgaan. Het NBB-
Rekenprogramma is uitsluitend (en gratis) beschikbaar voor alle bij de NBB aangesloten 
clubs.  
 

Oefeningen 
Oefeningen die tijdens de lessen gedaan worden staan in een roodgedrukt kader. 
 

http://www.pdfforge.org/pdfcreator
https://get.adobe.com/nl/reader/
http://www.bridgemate.nl/
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Bij de lessen hebben we soms oefenbestanden nodig. Deze kun je downloaden van de 
“les-site”: 
http://www.bridge-nmlimburg.nl/Bridge%20Cursussen/Bridge%20Cursussen/downloads/ 
 
Als je de oefeningen wilt doen moet je deze bestanden downloaden en opslaan in je com-
puter op een plaats die je gemakkelijk terugvindt. 
Daartoe ga je op de “les-site” op het gewenste bestand staan, rechtsklik je en kies  Link 
opslaan als….  In het venster dat nu komt kun je kiezen waar je het bestand wilt opslaan 
en onder welke naam. 

http://www.bridge-nmlimburg.nl/Bridge%20Cursussen/Bridge%20Cursussen/downloads/
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Les 1 Installeren NBB-Rekenprogramma 

Leden- en parenbestanden 
Back-ups

Installatie en basisinstellingen 

Installeren van het NBB-Rekenprogramma (NBB-R) 

Ga naar de NBB site (www.bridge.nl) en klik achtereenvolgens op: 
• het kopje: Automatisering in de linker kolom;
• in het hoofdstuk “Algemeen”, “NBB-Rekenprogramma”, in de eerste alinea, klik je op de
blauw gekleurde tekst: klik hier.

Je komt dan bij “Updates NBB-Rekenprogramma” met het nummer van de meest recente 
versie (in juli 2017: 3.1.39).  
• In de derde alinea, die begint met ‘Indien uw computer (…)’, klik je op

het blauw gekleurde:  NBB-Rekenprogramma versie met het nummer en de toevoe-
ging (volledig) en volg je de instructies.

 Als je clubcollega’s nog werken met een versie ouder dan 3.1.25 van het 
Rekenprogramma (de eerste twee cijfers van het versienummer staan voor de 
hoofdversie), moet je voor de cursus toch bovengenoemde versie gebruiken. 
Je kunt dan waarschijnlijk de gegevens niet met de club uitwisselen, zeker 
niet met een hoofdversie 2.  

Als het NBB-Rekenprogramma is geïnstalleerd en je het programma op je desktop ziet 
staan, is dat echter nog niet genoeg!  

Licentiecodes invoeren 

• Start het NBB-R
• Klik op: Help > Licentiebeheer
Om met het NBB-Rekenprogramma te kunnen werken, moet je de gegevens van jouw club
met de actuele licentiecodes invoeren. Die vraag je aan je club. Omdat het om vreselijk 
lange codes gaat, is het raadzaam om die met de functies kopiëren (Ctrl+C) en plakken
(Ctrl+V) in te voeren.
Denk ook aan de spaties en hoofdletters in de clubnaam! 
• Klik op de knop  Licentie bijwerken  als alle gegevens zijn ingevuld.
• Als je gebruik moet maken van de licentie van de docent dan zal deze die de eerste les
invoeren.

Het hoofdscherm van het NBB-R 

Na opstarten van het NBB-Rekenprogramma kom je in het hoofdscherm terecht. Dit ziet er 
als volgt uit: 

http://www.bridge.nl/
http://www.bridge.nl/nbb-rekenprogramma
http://www.bridge.nl/automatisering/NBB-rekenprogramma/NBBR2.8.39aFull.exe
http://www.bridge.nl/automatisering/NBB-rekenprogramma/NBBR2.8.39aFull.exe
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Het hoofdscherm bestaat uit de onderdelen menubalk, huidige zitting en speeloverzicht. Te-
vens zie je staan op welke naam het programma geregistreerd is. 
 
 

Bridgemates instellen  

• Klik op in de menubalk: Systeem > Instellingen > Tabkaart Bridgemates 
Selecteer voor deze cursus Bridgemate II.  
De overige gegevens en instellingen komen later ter sprake. 

 

 
 

E-mailgegevens invoeren  

  

 Deze gegevens zijn computer gebonden en worden dus niet met een 
back-up meegenomen naar een andere computer. 
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Om vanaf jouw computer de uitslagen naar de deelnemers te kunnen mailen, zijn enkele 
gegevens noodzakelijk. 
• Ga naar: Systeem > Instellingen > Tabkaart E-mail 

SMTP server:  dat moet een code zijn die afhankelijk is van jouw provider zoals 
voor xs4all.nl: smtp.xs4all.nl en voor ziggo.nl: smtp.ziggo.nl. Deze 
code heb je van je provider opgegeven gekregen.  
Als je wilt weten hoe het precies zit, kijk dan in je eigen e-
mailprogramma naar  Accounts > Eigenschappen > Servers , 
want daar heb je diezelfde code al eens ingevoerd. 

Poort:     ook van je provider afkomstig (meestal 25 of 587). 
Jouw naam:  die naam wordt als afzender gegeven bij jouw uitslagen. 
Je mailadres:  dat weet je, maar je kunt ook het e-mailadres van de club of van 

de technische commissie van de club gebruiken. 
• Als alles in ingevuld klik je op  OK. 

Gegevens meesterpunten  

Tot 2017 kon elke club aangeven of ze wel of geen meesterpunten wil geven. Sinds 2017 
wordt dat automatisch gedaan en is er vanaf versie 3.1.35 ook geen mogelijkheid meer in 
het rekenprogramma om daarover iets in te stellen 

 
 

De functie van AMP (Administrateur Meester Punten)  
Als een uitslag vanuit het NBB-Rekenprogramma naar de NBB-clubsite wordt 
gestuurd, vindt de toekenning van meesterpunten automatisch plaats.  
Alleen voor toernooien moet een codenummer (en een bijbehorend controlege-
tal) worden aangevraagd. 
 

 

Instellen printer 

• Klik in de menubalk op: 
Bestand > Printerinstellingen > Selecteer achter “Naam” de aangesloten printer 
en klik op OK. 

In de les hebben we niet de gelegenheid iedereen op een printer aan te sluiten. Daarom 
kiezen we voor de lessituatie voor een pdf-printer. 
Ook de printerinstelling is gebonden aan jouw installatie. De printer werkt meestal pas 
goed als je na de instelling het programma een keer hebt afgesloten en opnieuw hebt op-
gestart. 
 

Twee clubs onderhouden op dezelfde computer 

Veel mensen zijn lid van meerdere clubs en willen voor beide clubs het Rekenprogramma 
onderhouden. Dat kan alleen, als je binnen Windows met meerdere gebruikers werkt. Alle 
gegevens worden namelijk opgeslagen onder de gegevens van de betreffende gebruiker. 
 
Via het configuratiescherm in Windows, en dan  Gebruikersaccounts  kun je een nieuwe 
gebruiker aanmaken. Vervolgens meld jij je op jouw computer aan onder die nieuwe ge-
bruiker en je hebt een heel nieuw bureaublad. 
Zet een snelkoppeling van het NBB Rekenprogramma op het bureaublad en als je dat aan-
klikt, vraagt het NBB-R om de licentiegegevens. En dan vul je dus de licentiegegevens van 
die andere club in. Alle gegevens van die club worden nu opgeslagen onder die andere ge-
bruiker en op die manier zitten de twee clubs elkaar niet in de weg. 
 
Let wel: je hoeft het Rekenprogramma maar éénmaal te installeren per computer. Maar 
als je voor verschillende clubs met verschillende versies werkt (dat kan soms gebeuren), 
dan is het raadzaam om beide versies te installeren en dan zodanig dat ze niet in dezelfde 
map worden geplaatst. In dat geval moet je ook een aparte map maken in de Program Fi-
les map en dan liefst met een herkenbare naam. 
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Het fenomeen meerdere gebruikers op één computer komt natuurlijk ook voor in de situa-
tie dat meerdere clubs het materiaal (en de computer) delen, zoals in een denksportcen-
trum. Door de juiste login op de computer te gebruiken, kom je automatisch bij de juiste 
club terecht. 
 

Vanuit de ledenlijst een e-mail verzenden 

Als je hiervoor kiest (na selecteren, klik rechtermuisknop> email verzenden ) verschijnt 
het scherm waarmee je e-mailberichten verzendt. Je mailprogramma moet dan wel als 
standaard mailprogramma binnen Windows gekoppeld zijn. 
 

 Ten behoeve van de privacy kun je in je e-mailbericht het beste de ge-
adresseerden in het vak “bcc” plaatsen. Dan zien de geadresseerden niet de 
namen en e-mailadressen van de andere ontvangers. 

Leden- en parenbestanden 
 

Een opgezette interne competitie bestaat grofweg uit twee delen: de ingevoerde competi-
tieregels, zoals het aantal lijnen, promotie- en degradatieregeling en het omgaan met af-
wezigheid, en de ingevoerde namen van de deelnemers. 
De competitiedeelnemers zijn in de regel alle clubleden. Je kunt in het “Ledenbestand” 
verschillende bestanden aanmaken. Gebruikelijk zijn het ‘normale’ ledenbestand, een be-
stand waarin de ‘vaste’ invallers/reservespelers staan en een bestand met voormalige 
clubleden. Maar daar kun je - geheel afhankelijk van je wensen - allerlei bestanden aan 
toevoegen. 
 
In de regel zal het ledenbestand van jouw club al in het volledige Rekenprogramma staan. 
Dat zal zijn verzorgd door jouw clubsecretaris en de NBB. Daarin staan dan ook de NBB-
lidmaatschapnummers, noodzakelijk voor de automatische toekenning van meesterpun-
ten. 
 

Nieuw ledenbestand aanmaken 

• Klik vanuit het Hoofdmenu achtereenvolgens op: 
Club > Ledenbeheer > Leden/Paren/Teamsbestanden;   

• kies voor  Ledenbestand,  
• voer de gewenste naam in van het te maken bestand en  
• klik op  OK  en  Sluiten. 
Het nieuwe ledenbestand is nu aangemaakt. 
Je kunt ook de naam van een reeds bestaand ledenbestand wijzigen of verwijderen. 
 

Ledenbestand importeren of exporteren 

• Klik vanuit het Hoofdmenu achtereenvolgens op: 
Club > Ledenbeheer > Import/Export ledenbestand. 
Het scherm ‘Import/Export leden’ verschijnt.  
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Om een ledenbestand te importeren moet je zorgen dat het tabblad ‘Import’ staat inge-
steld. Kies het bestand waarin je de leden wilt importeren en kies het CVS-bestand dat ge-
importeerd moet worden. Daarna druk je op de knop importeren. 
 

Mutaties in ledenbestand 

• Klik vanuit het Hoofdmenu achtereenvolgens op: 
Club > Ledenbeheer > Leden. 
Het scherm ‘ledenbestand’ verschijnt.  
 

 
 
De clubnaam is vast ingesteld, open nu het drop down-menu van ledenbestand en kies 
het gewenste bestand. 
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Selecteren van personen kan op verschillende manieren: 

Eén persoon selecteren:  
• Klik op de regel van die persoon. 

 
Een groep bij elkaar staande personen selecteren: 

• Klik op de regel van de eerste te selecteren persoon; 
• Houd de Shift-toets ingedrukt en druk op de pijltoets van je pc die naar beneden 

wijst. Ga door tot de laatste persoon van de te selecteren personen.  
In plaats van met de pijl te zakken naar de laatste te selecteren regel, kun je ook 
– terwijl je de Shift -knop ingedrukt houdt – eerst op de eerste te selecteren re-
gel klikken met de muis en dan op de laatste regel.  

 
Meer personen selecteren die niet bij elkaar staan: 

• Klik op de eerste te selecteren persoon; houd de Ctrl-toets van je pc ingedrukt en 
klik op de andere te selecteren persoon of personen. 

 
Alle personen van de lijst selecteren: 

• Klik onder op de knop  Selecteer alles. 
 

Selecteerde je een verkeerde persoon, dan hef je die hele selectie op door met de cursor 
iets buiten de selectie te klikken. Wil je alleen die persoon uit de selectie halen, klik dan 
alleen op die persoon, met de Ctrl-toets ingedrukt. 
 
Als de betreffende persoon/personen is/zijn geselecteerd kun je onder in het menu een 
keuze maken uit ‘verwijderen’, ‘wijzigen’ en ‘afdrukken/exporteren’. Wijzigen werkt 
begrijpelijker wijs alleen als je slechts één persoon hebt geselecteerd. 
 
Voor het toevoegen van leden klik je op de toets  Toevoegen. Er verschijnt nu een invul-
scherm waarop je alle gewenste gegevens kunt invullen. Als je klaar bent toets je OK . 
Mocht je toch niet willen opslaan toets je  Annuleren. 



Cursus Rekenprogramma 3.1                                                  2017              Pagina 17 
 
 

 
 
Nog meer mogelijkheden krijg je door na het selecteren op de rechter muisknop 
te drukken. 

 

 
 
Verschil tussen kopiëren en verplaatsen is dat na kopiëren die persoon op deze en het an-
dere ledenbestand voorkomt en dat na verplaatsen de gegevens niet meer op de oor-
spronkelijke lijst staan. 
 

Oefening Les1.1 
Bij deze oefening hoort een CVS-bestand, Het Vrolijke Klavertje, dat je kunt downloaden:  
  

http://www.bridge-nmlimburg.nl/Bridge%20Cursussen/Bridge%20Cursussen/downloads/ 
 

Daartoe ga je op de site op het gewenste bestand staan, rechtsklik je en kies ‘Link opslaan 
als…’ In het venster dan nu komt kun je kiezen waar je het bestand wilt opslaan en onder 
welke naam. 

1. Voeg dit ledenbestand toe aan je clubleden bestand 
2. Geef alle leden met de achternaam ‘Schoppen’ de achternaam ‘Schopjes’ 
 

 

Parenbestanden 

Omdat bridge veelal wordt gespeeld met vaste partners, moeten we voor competitie en 
vrije speelavonden vaste paren invoeren. Het is het gemakkelijkst om de bekende paren 
op te nemen op een parenlijst. 
Dat gaat als volgt: 
• Klik vanuit het Hoofdscherm achtereenvolgens op: 

Club > Ledenbeheer > Paren 
 Het scherm “Paren samenstellen” verschijnt. 

Er verschijnen twee lege lijsten onder de naam “Ledenbestand speler 1”  en “Ledenbe-
stand speler 2”. De derde (nog lege) lijst “Parenbestand” staat rechts.  
Kies voor beide ledenbestanden het gewenste bestand uit de drop-downlijst. 
Als je maar één parenlijst wilt maken, kun je meteen beginnen met het vullen.  

• Daarvoor klik je één keer op de naam in de linker lijst en op de juiste naam in de twee-
de lijst. Dan op de knop met de  . 

 
Het kan gemakkelijk zijn om een bepaalde regel te hanteren bij het samenstellen van de 
paren. Bijvoorbeeld eerst de vrouw, en bij gelijk geslacht eerst de naam die het hoogst 
staat (het eerst in het alfabet). Eén speler kan deel uit maken van meerdere paren. Je 
kunt dus meerdere varianten samenstellen. 
 
Wil je méér parenlijsten gebruiken, bijvoorbeeld per speelavond, of wedstrijdsoort, of 
voor een (vakantie)toernooi, dan kun je die aanmaken. Het is goed om aan de verschillen-
de parenlijsten een duidelijke naam te geven. 
 

http://www.bridge-nmlimburg.nl/Bridge%20Cursussen/Bridge%20Cursussen/downloads/
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Parenlijsten aanmaken 

• Klik daarvoor vanuit het Hoofdscherm achtereenvolgens op: 
Club > Ledenbeheer > Leden/Paren/Teamsbestanden 
Het scherm “Ledenbestand Beheer” verschijnt. 

• Klik op de O voor “Parenbestanden”, en de knop  Toevoegen. 
• Vul de naam in die je aan de Parenlijst wilt geven en klik op  OK. 

Deze lijst is nu aangemaakt en kan met de paren worden gevuld zoals hierboven aan-
gegeven. 

• na Club > Ledenbeheer > Paren , kun je de gewenste Parenlijst kiezen in de drop-
downlijst “Parenbestand”. 

 

Oefening Les1.2 
Maak het Parenbestand ‘KleurBijKleur’ 
In dit bestand komen de 26 vaste paren van Het Vrolijke Klavertje. 
Schopjes Aas met Klaveren Aas, Harten Twee met Ruiten Twee etc. 
 

 
 

 

Werken met back-ups 

 
Als meer clubleden met het NBB-Rekenprogramma (NBB-R) werken, kan het gemakkelijk 
zijn om het meest recente bestand met elkaar uit te wisselen. Dat is zelfs noodzakelijk als 
de club-pc op de club blijft en/of geen internetaansluiting heeft. Dan moeten de uitslagen 
immers vanaf een andere (thuis-)pc worden verzonden. Maar natuurlijk ook uit veilig-
heidsoverwegingen moet je steeds na elke wijziging een back-up van je gegevens maken. 
Elk NBB-R-bestand heeft als extensie: .zip. Daarom wordt in plaats van ‘de back-up’ ook 
wel gesproken over ‘de zip’, ‘het zippie’ en ‘zip-bestand’. 
 

 
Je kunt een zipbestand ook opslaan op een geheugenstick. Vaak is dat zelfs 
noodzakelijk als je het bestand wilt gebruiken op een pc die niet is aangeslo-
ten op internet. 

  
  

 Als je een back-up terugzet, overschrijf je daarmee het bestand dat vóór 
het terugzetten in je Rekenprogramma stond. Dat ben je dan dus kwijt.  
Maak daar eerst een back-up van als je die gegevens wilt bewaren (zie hier-
na: back-up maken).  

 

Back-up terugzetten 

• Ga naar de Hoofdpagina van het Rekenprogramma. 
• Klik achtereenvolgens op: 

Systeem > Bestandsbeheer >Backup terugzetten. 
• Klik op  Wijzigen , ga naar de locatie waarop de backupbestanden  

staan en klik daar dubbel ( of éénmaal en dan op  Openen) op het gewenste bestand.  
• Dan  Backup terugzetten > Ja > OK > Sluiten. 
 
Het bestand is nu teruggezet.  
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Back-up maken  

Het is een goede gewoonte om na elke zitting en/of belangrijke wijziging een back-up te 
maken en op de harde schijf en/of een memorystick op te slaan. Ook als slechts één com-
puter wordt gebruikt! Als de computer opeens ‘verdwenen’ is of defect, heb je in ieder ge-
val het laatste bestand waardoor je zonder enig probleem de volgende zitting kunt invoe-
ren en verwerken op een andere computer of laptop. 
 
Je kunt ook back-up maken tijdens een lopende zitting. Maak de zitting aan op de bron-
computer. Indien je de zitting niet afsluit zal deze op de doelcomputer direct hervat wor-
den na het inlezen van de back-up. 
 
• Ga naar het Hoofdscherm en klik achtereenvolgens op: 

Systeem > Bestandsbeheer > Backup maken 
 
 
 
Je ziet nu het volgende scherm 
 

 
 
Je kunt hier een aantal instellingen wijzigen: 
Back-up locatie  
Je kunt een vaste locatie voor uw back-up aanhouden. Deze wijzig je door op 
de knop ‘Wijzig’ te drukken. Je wordt gevraagd een bestandsnaam te selecteren, bij-
voorbeeld “E:\Les1backup.zip”. 
Back-up bestanden krijgen automatisch de extensie “.zip”. 
Automatisch datum aan backupnaam toevoegen.  
Om backups van elkaar te scheiden is het wenselijk automatisch de huidige datum aan 
de backupnaam te laten toevoegen. 
Bridgemate Pro/II scorebestanden en logbestanden toevoegen.  
De genoemde bestanden worden toegevoegd aan de backup. Dit voornamelijk bedoeld 
voor als er problemen zijn met het programma en de helpdesk je verzoekt om de be-
treffende bestanden op te sturen. Bij het terugzetten van de backup worden deze be-
standen uitgepakt naar het bureaublad, niet naar mappen die het NBB-
Rekenprogramma gebruikt. 
 

• Als je het met de (eventueel gewijzigde) Plaats/locatie en de naam eens bent, klik je op 
de knop Backup maken. 

• Als de locatie en de naam correct zijn aangepast, klik je op Opslaan.  

• Opgelet! Opgelet! Opgelet! Dat is nog niet genoeg! Klik nu de toets ‘Backup    
maken’ en na een korte bewerking op  OK. 
 

. 
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Back-up verzenden: 

Open het scherm waarmee je je mailberichten verzendt. 
Als bijlage voeg je het zip-bestand toe naar degene of de andere computer waarop dit zip-
bestand moet worden gebruikt. 
 

Back-up ontvangen: 

Als je een zipbestand per mail ontvangt, sla je dat op in een map op je computer zoals je 
ook andere bestanden als foto’s en tekstbestanden opslaat. Onthoud waar je dat bestand 
opslaat. 
 
 

Oefening 1.3 
Maak van je werk (met het ledenbestand ‘Het Vrolijke Klavertje’ en het paren-
bestand ‘KleurBijKleur’) nu een back-up. Zorg dat je op je computer of liever 
nog op een usb-stickie, een map hebt met de naam ‘Oefenbestanden NBB-R’. 
Daarin zet je de back-up en noemt dit bestand Les1_je naam. 

 
 

Wat gaat niet mee met een back-up? 

Alle gegevens die je kunt invoeren onder “Instellingen” van het NBB- Rekenprogramma 
zijn locatie/computer gebonden en komen NIET in een back-up: 
- Welke soort Bridgemates 
- Hoe de scoreverwerking moet opstarten 
- E-mail instellingen 
- Printerinstelling 
- Pincode voor de zitting 
- Bridgemate instellingen en keuzes 
- Start spelnummer bij een combitafel 
- enzovoort. 
 
En dat is alleen maar prettig, omdat elke laptop/pc vaak is aangesloten op heel andere 
apparatuur en internetproviders, en er meestal wordt gewerkt met één vaste pc op de 
club. 
 

Welke gegevens staan dan wél in een back-up? 

- leden- en parenbestanden 
- (speel)schema's 
- competities 
- zittingen 
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Les 2  Open zittingen inrichten 

 
NBB-R kent twee soorten zittingen: competitiezittingen en open zittingen. 
 
Competitiezittingen maken deel uit van een serie zittingen die vooraf als competitie zijn 
ingesteld. Hierop gaan we in Les 3 verder in. 
 
Een open zitting is een zitting waarvan de uitslag geheel op zichzelf staat, zoals een 
Kerst- of Paasdrive, een jubileumdrive of een voorronde van Ruitenboer. De uitslag wordt 
meestal niet bij andere uitslagen geteld.  
 
We kennen echter ook een combinatie van een open zitting en competitie. Het is na-
melijk mogelijk om een open zitting na het spelen toe te voegen aan een daarvoor opge-
zette competitie. Dat is dan wel een competitie waarin uitsluitend een individuele totaal-
stand wordt bijgehouden. Zowel zittingen met een parenuitslag als met een individuele 
uitslag kunnen in deze competitie worden opgenomen. Dat maakt deze competitievorm 
zeer geschikt voor vakantie/zomercompetities, omdat dan vaak met verschillende partners 
wordt gespeeld. We gaan er in les 7 nader op in. 
De spelen van competitiezittingen behandelen we in les 3. In deze les gaan we stoeien 
met de open zittingen. 
 

Globale instellingen voor het opzetten van zittingen. 
• Klik op: Systeem > Instellingen > Tabkaart Opzetten zitting/competitie 

Hier kunt je de standaardinstellingen zoals ze voor jouw club gelden instellen. Wij zullen 
de instellingen doen als op onderstaand plaatje. 
 

 
 
 

De open zitting inrichten 

 
• Klik vanuit het Hoofdscherm achtereenvolgens op:  

Bestand  (linkerbovenhoek)  > Nieuwe open zitting - paren 
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Stap 1 van 5 (Algemene gegevens) verschijnt 

 
• Voer de naam in van deze zitting (bijvoorbeeld Kerstdrive)  
• Plaats invoeren mag, is niet noodzakelijk 
• Datum alleen veranderen als de zitting niet vandaag plaatsvindt 
 

Stap 2 van 5 (Lijnen en rondegegevens) verschijnt.  

 

 
 

 
• Scoremethode Matchpunten (percentages) staat als standaard ingesteld. Als je deze 

zitting Butler (imp) of Cross-imp wilt toepassen klik je daarop. Als je voor Butler kiest, 
vindt er automatisch een aanpassing plaats voor extreme scores. Die kun je desge-
wenst aanpassen. Klik daarvoor op  Instellingen  onder “Butler (imp)” . Je ziet dan 
welke aanpassing als standaard is ingevoerd.  
• Kies voor de gewenste aanpassingen en klik op  Sluiten   
• Klik op  Verder. 

• Lijn toevoegen: stel met deze knop het gewenste aantal lijnen in.  
Met de knop er onder  Laatste lijn verwijderen , kun je het aantal lijnen vermin-
deren. Je kunt elke lijn van een label voorzien (bijv. Rood, Geel, Groen) 

• Letter: stel met deze knop bij elke lijn de bijbehorende letten in. 
Bij elke lijn kun je kiezen uit een letter die er bij hoort. Standaard zijn dat A, B, C, etc. 
en als je geen reden hebt dat te wijzigen zou ik het zo laten. 

• Top-integraal klik je aan als je naast een uitslag per lijn ook één uitslag wil hebben   
over meerdere lijnen. Je hebt de volgende keuzes: 

Geen top-integraal: De lijnen worden apart uitgerekend en iedere lijn heeft zijn ei-
gen rangorde. 
Top-integraal (alle lijnen): Naast een uitslag per lijn, kun je een uitslag opvragen 
over alle lijnen. De zitting wordt over alle lijnen uitgerekend. 
Meerdere top-integraal groepen: Je kunt aangeven welke lijnen samen moeten 
worden uitgerekend. Nadere uitleg vind je in de Handleiding NBB-R pag. 41.  

• Aantal ronden, Aantal spelgroepen en Spellen per spelgroep.  
De standaardinstelling heb je ingesteld via Systeem > Instellingen > Opzetten zit-
ting/competitie . Desgewenst kun je hier van de standaardinstelling afwijken. 

 

 Deze instellingen bepalen de speelschema’s waaruit je in  
Stap 5 kunt kiezen na het invoeren van de paren.  
Wil je bijvoorbeeld zeven ronden spelen – en per ronde drie spel – dan moet 
je dat al in deze stap instellen! 

 
• Klik op  Verder  als de lijnen en rondegegevens naar wens zijn ingevuld. 
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Stap 3 van 5 (Paren inschrijven) voor de eerste lijn verschijnt.  

 
• Zet het “Aantal paren” op het gewenste/verwachte aantal  door op de 

driehoek te klikken en het aantal.  
• Klik op regel 1 zodat deze blauw wordt 
• Kies rechts het gewenste Spelers- of Parenbestand en klik op de namen 

van de betreffende spelers of van het betreffende paar. 
 

 
Onder Extra opties kun je ‘naamloze spelers’ invullen. Dat kan handig zijn 
als je de inschrijving niet kunt bijhouden, het aantal paren vaststaat en je de 
zitting toch op tijd wilt laten beginnen.  
Stel per lijn het juiste aantal paren in en klik op  Opties , ‘Vul naamloze spe-
lers’. De nog niet ingevulde namen worden gevuld, waarna je met  Verder  
de volgende stappen kunt nemen en de zitting kunt laten beginnen.  
Je kunt na aanvang dan als volgt de ontbrekende namen invullen: 
Klik achtereenvolgens op:  
Zitting > Zittinggegevens > Paarnamen wijzigen.  
Je komt dan direct in Stap 3. 
Klik op  Extra opties > Verwijder naamloze spelers. 
Vul nu de ontbrekende namen in (alle lijnen) en klik op  Voltooien  en  OK. 

 
Onder “Extra opties” kun je ook spelers toevoegen die nog niet in het bestand staan. On-
der “Extra spelergegevens”  kun je andere gegevens invoeren, zoals e-mailadres, tele-
foonnummer en NBB-lidnummer.  
Met een oneven aantal paren: het hoogste paarnummer niet gebruiken; De hoogst ge-
nummerde tafel is dan niet nodig.  
Let wel op want het schema voor 14 paren in mpx-schema ’93 is hierop niet ingesteld. 
Daar moet je juist paar 13 niet gebruiken en wél paar 14! 
 
• Klik op  Verder als alle deelnemers zijn ingevoerd en het aantal Paren per lijn 

daarop aansluit. Het is geen probleem als je dat laatste vergeet, want het systeem 
roept je wel terug zodra je op  Verder klikt. 
wachttafel 
Als het aantal paren in een lijn oneven is vraagt het systeem of er een wachttafel moet 
komen. Als je voor  Nee  kiest brengt het systeem je terug in het vorige scherm en kun 
je de lijn aanvullen. 
Combitafel 
Het je meerdere oneven lijnen dan geeft het systeem je de mogelijkheid om een of 
meerdere combitafels instellen. Als je dat wilt (en de situatie laat dat toe) kies dan wel-
ke paren NZ en welke paren OW spelen. Je kunt nu kiezen voor welke lijnen je een 
combitafel creëert. Meestal laten we de hoogste lijn NZ spelen en de andere lijn OW. 
 

 
 

Klik daarna op  instellen  en Klik  
verder  als je de combitafel hebt 
ingesteld of als je geen combitafel 
wilt instellen. Voor een uitgebreide 
toelichting over combitafels zie ap-
pendix A van de Handleiding NBB-R  
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Stap 4 van 5 (Schema selecteren) 

 

 
Het NBB-R heeft veel schema’s meegeleverd en zo nodig kun je ook zelf schema’s invoe-
ren. We zullen daar in les 7 op terug komen. 
Deze stap kun je alleen succesvol afronden als in het rechter vak een schema staat dat je 
kunt kiezen. Dan komt het gekozen schema en de info daarvan in de benedenhelft staan. 
Als in het rechtervak – in licht grijs – staat: ‘GEEN SCHEMA AANWEZIG’, zullen we ofwel:  

- een andere onderverdeling moeten kiezen in het middelste vak  “Onderverdeling”, of  
- een ander systeem moeten kiezen in het linkervak “Systeem”, of: 

  - in Stap 2 het aantal ronden moeten aanpassen.  
• Als dat laatste noodzakelijk is, klik je op  Terug  tot je bij Stap 2 bent. 

Pas het aantal ronden aan, zo nodig ook het aantal spellen per spelgroep(!)* en klik op  
Verder  naar Stap 4. 

• Maak de juiste keuzes in de vakken Systeem  en  Onderverdeling  en 
klik op  Verder. 

 
Je komt nu in stap 5 van 5. 
In dit scherm kun je alles nog eens controleren en zo nodig via  terug  herstellen. Als je 
tevreden bent klik je  Voltooien . Het systeem maakt nu de zitting aan en je krijgt de 
boodschap: ‘Je kunt nu de zitting spelen.’   Klik  OK . 
 

Zitting afsluiten/openen 
In vorige versies van het NBB-R was het noodzakelijk om voordat je een backup kon ma-
ken de zitting waar je aan werkte af te sluiten. Dit hoeft niet meer, maar het is wel netjes 
dat te doen. 
Om een zitting af te sluiten: kies in de menubalk Zitting > Zitting afsluiten. Het 
systeem vraag nog of je dat echt wil. Klik Ja 
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Om een zitting te openen klik je in het hoofdscherm op het plusje voor Open Zittingen. 
Uit de lijst van zittingen die nu verschijnt rechtsklik je op de gewenste zitting en klik daar-
na op Openen. 

 
 

 

Oefening 2.1 
Voor deze oefening heb je de vorige les gemaakte back-up van je werk (met het ledenbe-
stand ‘Het Vrolijke Klavertje’ en parenbestand ‘KleurBijKleur’) nodig. Zo nodig kun je deze 
backup(Les2Start_datum)downloaden van onze les-site.  
Maak een Open Butler Zitting, te spelen op Nieuwjaarsdag 2018 in BridgeTown. De zitting 
bestaat uit een 7 rondes met 4 spellen/ronde. Er zijn 2 lijnen: Rood en Geel. In de beide lij-
nen zitten 7 paren te weten:  
Rood        Geel 
Schoppen Aas & Klaveren Aas  Klaveren Twee & Schoppen Twee 
Ruiten Aas & Harten Aas   Ruiten Twee & Harten Twee 
Schoppen Heer & Klaveren Heer Schoppen Drie * Klaveren Drie 
Ruiten Heer & Harten Heer  Ruiten Drie & Harten Drie 
Schoppen Vrouw & Klaveren Vrouw Schoppen Vier * Klaveren Vier 
Ruiten Vrouw & Harten Vrouw  Ruiten Vier & Harten Vier 
Ruiten Boer & Harten Boer  Ruiten Vijf & Harten Vijf 
 
Er moet ook een combitafel worden aangemaakt. 
Zoek een passend schema. Onderzoek of er meerdere mogelijkheden zijn en bedenk dan 
welke je wilt kiezen. Sluit de zitting af en maak van een back-up met de naam: Nieuwjaars-
drive 2018_je naam.  
 
 
 

Een wijziging in de zitting aanbrengen 
 
Als je de zitting gegevens niet correct hebt ingevuld, maar de zitting is al aangemaakt, 
kun je deze nog wijzigen. Je kiest hiervoor Zitting > Zittinggegevens >Opnieuw op-
zetten. Je doorloopt dan weer de stappen die je ook doorliep tijdens het opzetten. Echter 
deze zijn nu al van tevoren ingevuld met de ingestelde gegevens. Je kunt de wijzigingen 
maken en dan doorgaan naar de laatste stap om aldaar op Voltooien te drukken. Let 
hierbij goed op het volgende: 
Wanneer je kiest voor zittinggegevens wijzigen en je doorloopt alle vijf stappen verlies 
je de scores op de spellen waarvoor het schema is gewijzigd. Omdat bijna alle schema’s 
dezelfde indeling hebben in de eerste ronde kun je over het algemeen tijdens de eerste 
ronde de zitting opnieuw opzetten zonder dat er scores verloren gaan. 
Als je tijdens het aanpassen van de gegevens op Annuleren drukt, keer je terug naar de 
oorspronkelijke zitting en worden er geen wijzigingen doorgevoerd. 
Indien je vóór de wijziging Bridgemates Classic hebt geïnitialiseerd vanuit Zitting > 
Bridgemates Classic Initialiseren of de draadloze Bridgemate Pro/II hebt opgestart, 
geeft het NBB-R een melding dat eventueel hierop aanpassingen gedaan moeten worden 
(zie ook hoofdstuk 10 van de handleiding NBB-R). 
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Als je vóór de wijziging de draadloze Bridgemates hebt geïnitialiseerd dan krijg je na het 
opnieuw opzetten de mogelijkheid de wijzingen automatisch naar de Bridgemates door te 
sturen. 
 

Paarnamen wijzigen 

Om alleen een wijziging in de paarnamen te maken hoef je geen gebruik te maken van 
Zitting > Zittinggegevens Opnieuw opzetten, maar kun je dit doen middels Zitting 
> Zittinggegevens > Paarnamen Wijzigen. Je komt in het scherm terecht waar je reeds 
ingevoerde paren kunt verwijderen en vervolgens kunt vervangen door andere paarna-
men. In tegenstelling tot de functie Opnieuw Opzetten blijven bij deze functie 
de ingevoerde spelresultaten wel bewaard. Deze functie is handig voor als je achteraf 
paarnamen wilt wijzigen of tijdens de zitting de juiste paarnamen wilt inbrengen. Voor een 
competitiezitting (zie volgende les) heb je ook de mogelijkheid om de bijzonderheden (in-
vallers, gespeeld in andere lijn, combipaar etc.) aan te passen. Deze worden vervolgens 
dan ook in de stand bijgewerkt. 
Opmerking: 
Je kunt geen veranderingen aan het aantal paren of het stilzitpaar maken. Hiervoor ge-
bruik je de functie Opnieuw opzetten. 
 

Algemene zittingsgegevens wijzigen 

Het scherm dat je krijgt na Zitting > Zittinggegevens > Algemene zittingsgegevens 
Wijzigen toont algemene gegevens van een open zitting. Je kunt de naam, datum en de 
scoremethode hier wijzigen, zelfs als de zitting al gespeeld is. Indien je de scoremethode 
wijzigt wordt de zitting automatisch opnieuw uitgerekend, Voor competitiezittingen kun je 
alleen de datum wijzigen. Voor open zittingen kun je de toewijzing aan een individuele 
competitie wijzigen. 

 

Lijsten afdrukken 
De wedstrijdleider zal graag beschikken over een uitgeprinte deelnemerslijst. 
Kies in de menubalk Zitting > Zittingsgegevens > Overzicht 
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Dit scherm geeft je de mogelijkheid tot Indeling ronde 1 afdrukken of ook Alfabetische spe-
lerslijst afdrukken. Verder bevat dit scherm alle informatie over de zitting en kun je nadere 
gegevens over de zitting opvragen. 

 

Gidsbriefjes afdrukken 
 
Als er geen gebruik wordt gemaakt van standaard gidsbriefjes (loopbriefjes) die passen bij 
het NBB-multplex ’93 schema moet je voor de deelnemers de gidsbriefjes afdrukken. Kies in 
de menubalk Zitting > Gidsbriefjes afdrukken 
 

 
 
Als je met verschillende kleuren papier werkt, moet je de lijnen apart afdrukken. Je kunt in-
stellen welke informatie je op de briefjes wilt en er is de mogelijkheid de briefjes te exporte-
ren naar een tekst- of CVS-bestand voor eventuele verder bewerking. 
 

Scores met de hand invoeren 
 

Clubs die (nog) geen Bridgemate hebben, voeren de 
tafelresultaten met de hand in. En als door een storing 
Bridgemate niet werkt (het komt gelukkig steeds min-
der voor), moeten eveneens de wapenfeiten met de 
hand worden ingevoerd. 

  

Scoreslips maken 
 

Je kunt om de tafelscores in te kunnen voeren de stan-
daard scorebriefjes van de NBB gebruiken of de score-
briefjes met het NBB-R afdrukken. De standaard oude 
reizende scorebriefjes kun je pas verwerken na afloop 
van de zitting. Als de wedstrijdleider tijdens het spelen 
kan invoeren kun je beter het systeem de scorebriefjes 
laten afdrukken. Dan kun je na elke ronde de dan ge-
speelde spellen invoeren en ben je na afloop sneller 
klaar. 
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Kies in de menubalk Zitting > Scoreslips >  afdrukken 

 
 
De scoreslips worden afgeleid uit het schema dat je voor elke lijn gebruikt. Zo worden 
spel- en paarnummers voorgedrukt. Je  hebt de volgende mogelijkheden bij het afdruk-
ken: 
Namen van de spelers kun je vermelden op de scoreslip.  
Indien je deze optie uitzet, verschijnt alleen het paarnummer en de richting waarin zij spe-
len. 
Staande scoreslip. Deze heeft de volgende mogelijkheden: 

o 1 tot 27 spellen per ronde. 
o Paarnamen vermelden. 
o Het is niet mogelijk tafelbeschrijvingen af te drukken. 

Liggende scoreslip Deze heeft de volgende mogelijkheden: 
o 1 tot 6 spellen per ronde. 
o Paarnamen vermelden. 
o Tafelbeschrijvingen afdrukken. 
 
 

Oefening 2.2 
Start het NBB-R op en haal, zo nodig, de in de vorige oefening gemaakte backup op. 
Open de Nieuwjaarsdrive en breng de navolgende mutaties aan: 
In de A-lijn komt een gastpaar : Piet en Nelly Poker (geen leden van de club) 
In de B-lijn worden toegevoegd: Jolly Joker & Harten Negen 
 
Print daarna (met de PDF-printer als er geen echte printer aan de computer zit), de navol-
gende lijsten: 
- Alfabetische deelnemerslijst 
- De indelingslijst van de eerste ronde 
- De gidsbriefjes 
- De scoreslips 
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Les 3  Competitiezitting inrichten 

 

De Competitiezitting inrichten 

 
Een van de lastigste klussen is het openen en starten van een competitiezitting. De com-
petitie zelf is dan al eerder, met alle te spelen ronden, zittingen en competitieregels inge-
voerd. Het opzetten en invoeren van een competitie is een taak die we in les 5 beschrij-
ven. 
 
We gaan ons nu richten op de meest belangrijke en vaak stressgevoeligste gebeurtenis: 
het openen en spelen van de competitiezitting. Daarbij maken we gebruik van de competi-
tie die staat op ‘Les3Start_datum’. We bekijken de competitiegegevens door in het “speel-
overzicht” de “Lescompetitie (Open)”  te selecteren.  
 

 
 

Daarna kies je in de menubalk Competitie > Competitiegegevens bekijken. Nu kun je 
kiezen voor Algemeen of Lijnen. Kijk eens goed rond om te zien wat er zoal in de compe-
titie is geregeld. 
 

Wél of niet verplicht aan- of  afmelden? 

Grofweg worden op de clubs twee ‘beleidsmodellen’ toegepast: 
 
- De clubleden hebben een afmeldplicht; wie zich niet voor een 

afgesproken tijdstip heeft afgemeld, komt en wordt dus ingedeeld. 
- Geen afmeldplicht; de clubleden die willen spelen moeten voor een 

bepaald tijdstip aanwezig zijn en zich aanmelden bij de ‘inschrijftafel’ 
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Voordeel van de afmeldplicht is dat al thuis in alle rust de indeling voor de zitting kan 
worden gemaakt, inclusief het printen van de loopbriefjes. Door deze klaar te leggen bij de 
ingang van de speelruimte, kunnen de clubleden hun eigen loopbriefje pakken en plaats-
nemen. Maar… inderdaad… elk voordeel ‘heb’ z’n nadeel: het kan voorkomen dat een paar 
zich vergat af te melden, of door overmacht opeens niet kan komen. Dan moet op het 
laatste moment de indeling worden aangepast en zo nodig moeten nieuwe gidsbriefjes 
worden gemaakt. 
 
Voordeel van de inschrijving zónder verplichte afmelding is, dat een onaangename 
verrassing van niet komen opdagen is uitgesloten. En het nadeel daarvan is dat de in-
schrijving bij het binnenkomen van de clubleden een klus is met redelijk veel werk- en 
tijdsdruk. 
 

Het inschrijven 
 
• Klik vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens op: 

Bestand > Nieuwe competitiezitting > de competitie waarvan je nu een zit-
ting wilt spelen.  

 

Stap 1 (Competitie kiezen) 

 
• Als er meer competities lopen, moet je op de juiste competitie klikken. 
• Het systeem vult automatisch de datum in van vandaag als je de zitting 

voor het eerst opzet.  
• Als je de te spelen zitting vóór de speeldag voorbereidt, moet je de juiste 

speeldatum invoeren.  
Dat kan in de ruimte of door op het driehoekje te klikken. Dan verschijnt 
een kalender, klik dan op de speeldatum.  
Werk je met het bestand van de ‘Les3Start_datum’, dan heb je de 3e zitting van de 1e 
ronde aangemaakt.   
Als de datum correct is, klik je op  Verder . Je komt dan automatisch op het scherm 
van Stap 2. 

 

Stap 2 (Lijnen instellen) 

 
• Je ziet het aantal lijnen waarin wordt gespeeld en het aantal ronden met 

het aantal te spelen spellen per ronde. Daarin hoef je meestal niets te veranderen.  
Mocht het noodzakelijk zijn om deze zitting in meer of minder lijnen te spelen, dan kun 
je dat in deze stap aanpassen. 
Je voegt een lijn toe door op de knop  Lijn toevoegen  te klikken. 

• Zijn er in een bepaalde lijn te weinig paren, dan kun je die lijn ‘uit zetten’ 
door op de regel van die lijn te klikken en daarna op het vinkje voor: “Deze lijn wordt 
gespeeld”. In de kolom “Actief” verandert op de regel van die lijn JA in NEE. 

• Klik op  Verder.  
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Stap 3 (lijninvulling) 

 

Vaste paren uit de betreffende lijn selecteren 

In deze stap ga je de paren indelen die deze zitting gaan spelen. 
Het eerst zie je de A-lijn met rechts de paren die deze ronde het recht hebben in de A-lijn 
te spelen. Links is de kolom waar de spelers moeten komen die deze zitting gaan spelen. 
• Klik eerst op een regel in de linker kolom; die kleurt dan blauw. 
• Klik dan in de rechter kolom op de naam van het paar dat je op de 

blauw gekleurde regel wilt plaatsen. Als je dubbelklikt op die namen, of op de knop  
Toevoegen , verschijnt dat paar ook in de linker kolom. De blauwe regel gaat dan au-
tomatisch een positie omlaag; klaar voor invoer van het volgende paar. 

 

Een vast paar uit een andere lijn selecteren 

Als je een paar uit een andere lijn in deze lijn wilt laten spelen, kan dat.  
• Dan klik je op het vierkantje voor: “Paren spelen in andere lijn”; dan rechts (!) op het 

tabblad van de lijn van het betreffende paar, waarna je dat paar op dezelfde wijze - in 
een andere lijn - kunt indelen. 
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Trio (per zitting spelen maximaal twee van drie vaste spelers) 

Deze functie is alleen van belang als op jouw club drie spelers een vast paar vormen. In 
het zip-bestand van deze les 2 hebben we een trio ingevoerd. Als je dat bestand hebt ‘te-
ruggeplaatst’,  
• klik dan dubbel in de rechterkolom op het A-paar:  

Vincent Ramons & Rens Westra & Ron Zwerver (of klik één keer - de namen kleuren 
blauw- en dan op  Toevoegen ).  
Het scherm “Driemanschap” verschijnt.  

• Klik de namen aan van de twee spelers die deze zitting aanwezig zijn en meedoen en 
klik op  OK. 
 

 Je kunt één speler van een trio laten spelen met een andere deelnemer 
aan de competitie (Combipaar) of met een gastspeler.  
Het systeem accepteert NIET dat twee spelers van een trio een paar vormen, 
en dat de 3e speler dezelfde zitting meespeelt met een gastspeler of als combi-
paar. Die zal je dan als een ‘andere persoon’ moeten invoeren. 

 

Paar vormen van twee competitiespelers wier partner er niet is  

• Plaats één van de beide vaste paren in de linker kolom. 
• Klik één keer op de namen van het andere vaste paar. 
• Klik op de knop  Combipaar.  
• Klik op de driehoekjes achter de zichtbare namen; kies de twee  
 aanwezige spelers en klik op  OK.  
 

 De blauwe balk links blijft op dat ‘combipaar’ staan. Klik op de regel daar-
onder als je nog meer paren wilt selecteren! 

 
Selecteren kan alleen als links een vrije blauwe regel is. Ook moet vóór het paar dat je se-
lecteert een ‘vinkje’ staan. 
 

Een competitiespeler speelt met een speler die (nog) geen clublid is 

• Klik éénmaal op het vaste paar van het clublid dat aanwezig is.  
De namen van dat paar kleuren dan blauw en mogen niet in de linker kolom komen. 

• Klik op de knop  Invallers.  
• Klik linksboven in het witte vierkantje voor: “Dit paar speelt met  invallers” 
• Klik onder de naam van de speler die afwezig is op: 

Invaller uit ledenlijst selecteren  
Dat is alleen van toepassing als de invaller op een van de ledenlijsten staat.  

• Klik op het driehoekje rechts, en klik dan meteen dubbel (!) op de 
betreffende ledenlijst.  
Als je dat op het bestand “Gasten” doet, zie je de naam van de enige bekende gast van 
deze club: Jan Franssen.  

• Klik daar één keer op. 
• Klik op OK , De naam van de invaller staat nu in de rechterkolom. 
• Dubbelklik op het blauw gekleurde paar of klik op  

Toevoegen > nieuwe speler toevoegen 
Deze speler speelde nog niet eerder mee, of is toen niet (correct) ingevoerd. 

• Klik op het vierkantje:  Toevoegen aan ledenbestand “invallers”. 
• Voer jouw eigen naam in en jouw e-mailadres. Klik daarvoor op de knop 

Extra spelergegevens.  
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Een paar dat nog geen lid is 

• Klik op de knop  Gastpaar 
Ook nu kun je reeds ingevoerde spelers selecteren uit het betreffende bestand.  

• Klik op het driehoekje achter  Selecteren ledenbestand.  
Voor spelers die nog niet in een ledenbestand staan, klik je op:  “voeg een nieuwe 
gastspeler toe”. 

   

Oefening 3.1a 
Lees “Les3Start_datum” in je programma in en start het instellen van Zitting 3.  
Voer - als nieuwe gastspelers – Ron Jedema en Rob Stravers in. Voer - als “Ex-
tra spelersgegevens” - hun e-mailadres in: ron@jedema.nl en  
rob.stravers@upcmail.nl in. Vervolgens kies je voor de beide lijnen zeven paren 
in, waaronder  de (nieuwe) gastspelers Ron en Rob! 
 

    

mailto:ron@jedema.nl
mailto:rob.stravers@upcmail.nl
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Als je alle paren die deze zitting gaan spelen hebt geselecteerd, en 
op Verder  klikt, krijg je waarschijnlijk de boodschap: ‘Lijn A is nog 
niet correct gevuld’. 
•   Klik op OK en stel per lijn het “Aantal paren” onder de linker kolom op het 

aantal paren dat je hebt ingedeeld. Dat moet een even aantal zijn. Verhoog 
een oneven aantal ingedeelde paren met één. 
Met zeven geselecteerde paren stel je dus het “Aantal paren” op 8. 

•   Klik op het driehoekje rechts van het invulvak en kies het 
        juiste aantal. Schuif de knop op de verticale balk zo nodig naar 

  boven of naar beneden. 
•   Als het aantal paren in de lijnen correct zijn ingevuld klik je 

        op  Verder. 
 

Verschillende indelingsmethodes 
Tot nu toe hanteren we als indelingsmethode de standaard voorgezette methode “hand-
matig”. Er zijn echter meerdere manieren om een (competitie)zitting in te delen. Het hier-
na volgend plaatje geeft een overzicht van de beschikbare methodes. 
 

Als je niet “Handmatig” indeelt:  

• selecteer de gewenste indelingsmethode;  
• vink - in de rechterkolom - alle aanwezige paren aan;- geef onder  

de linker kolom het juiste “Aantal paren” ;  
• klik op  Allen Toevoegen. 
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WIP2000 

Eén van de meest gebruikte indelingsmethodes voor een competitie is indelen met 
WIP2000. WIP staat voor Wedstrijd Indelings Programma en de bedoeling is, dat de 
deelnemende paren in de competitieronde  zoveel mogelijk verschillende tegenstan-
ders ontmoeten. Het programma doet dit aan de hand van het overzicht ontmoetingen 
(zichtbaar onder menukeuze “Competitie” ) en het schema. WIP gaat nu proberen de 
deelnemers van gidsbriefjes te voorzien waardoor men zoveel mogelijk verschillende 
tegenstanders tegenkomt en waarbij eventuele rust- en/of combitafels zoveel mogelijk 
eerlijk worden verdeeld. Het te gebruiken schema, waar de gidsbriefjes voor worden 
gemaakt, is al bij de competitieopzet meegegeven.  
 
Wil je een ander speelschema hanteren dan bij de opzet van de competitie is inge-
voerd, vul dan eerst de zitting in, selecteer het gewenste speelschema en voltooi de 
zittingopzet. 
Ga hierna via  Zitting  > Zittinggegevens   naar  Opnieuw opzetten en deel dan 
de lijn in met behulp van WIP2000. Het programma zal nu het speelschema nemen 
dat je bij de zitting hebt geselecteerd. 

 

Laddercompetitie 

Bij een laddercompetitie kun je ook de lijnen automatisch laten vullen aan de hand 
van de ladderstand, al dan niet willekeurig ingedeeld binnen de lijn. 
De eerste zitting, als de paren hun kracht nog niet hebben bewezen, ligt een willekeu-
rige indeling voor de hand. 

 

Oneven aantal paren in een lijn 

Met een oneven aantal paren in één lijn, krijg je de vraag of je een wachttafel wilt cre-
eren in de vermelde lijn. Als je voor NEE kiest, ga je terug naar het vorige scherm. Klik je 
op Ja dan krijg je die vraag nóg een keer als er nóg een lijn is met een oneven aantal pa-
ren. En dat is in deze oefening (in beide lijnen zeven paren) het geval. Als je voor Ja kiest, 
en er zijn minstens twee lijnen met een oneven aantal paren, krijg je het scherm: “Combi-
tafel(s) instellen”. Dit hebben we in les 2 al geleerd. 
 

Zorg er ook voor dat in de speelruimte een combitafel wordt neergezet met het juiste ta-
felblad en spellen.  
Zonder aanpassing van de standaardgegevens zijn dat de spellen 1 t/m 4. Die spellen 
worden alleen gespeeld aan de combitafel! Als je bijvoorbeeld spel 25-28 aan de combita-
fel wilt laten spelen, dan kun je dat wijzigen in het hoofdmenu van het programma, onder  
Systeem > Instellingen > Tabblad “Opzet Zitting” > Competitie 
 

 Er zijn clubs met meer dan twee lijnen die voorwaarden stellen aan de 
combitafel. Bijvoorbeeld, dat de twee lijnen die elkaar ontmoeten aan elkaar 
moeten grenzen. Dus bijvoorbeeld geen A-paren tegen C-paren. 
Ook worden aan combitafels soms bepaalde conventies verboden, zoals Mui-
derberg en Multi 
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Stap 4 (Schema selectie) 
 

Op dit scherm kies je het juiste speelschema. Vaak wordt een Multiplexschema gespeeld. 
We onderscheiden twee soorten, van 1988 en van 1993. Bij het opzetten van de competi-
tie is de juiste soort al ingesteld zodat je niet per ongeluk een verkeerd schema kunt ge-
bruiken. 
Stel dat je wél een verkeerd schema kiest, dan blijkt dat pas na het wisselen. Alleen in de 
eerste ronde zijn de meeste schema’s geheel gelijk. Zodra die fout blijkt kun je dat her-
stellen door: alsnog het juiste speelschema in te stellen, óf de spelers een loopbriefje te 
geven dat gelijk is aan het ingevoerde schema. 
 
• Klik op  Verder  als je het eens bent met de getoonde schema’s. 
 

 Als je het niet eens bent met het getoonde schema, en voor een ander 
schema klikt, zal je dat zeer waarschijnlijk ook voor de andere lijn(en) moeten 
doen.  
Klik dan ook op die lijn en pas zo nodig ook dat schema aan. 
Klik op  Voltooien  als in alle lijnen het correcte schema is ingevoerd. Let op 
WIP2000 indeling! 

 
 

Oefening 3.1b 
 
Maak de zitting waaraan je in oefening 3.1a bent begonnen af en maak een backup met de 
naam “Les3Klaar_je naam” 
 

 
 
 

Oefening 3.2 
 
Je begint opnieuw met het inlezen van de  backup “Les3Start” en  gaat zitting 3 aanma-
ken. Bij het selecteren van de  paren kies je voor de A-lijn de eerste 7 paren uit de paren-
lijst van A. Bovendien voeg je uit het trio de heren Rens Westra en Ron Zwerver toe.  Let 
er op dat je de paren invoert met de WIP2000-indeling. 
In de B-lijn selecteer je de eerste zeven paren uit de B-lijst en bovendien het combipaar 
Vintcent Kroeze met Chris Kat. Ook hier met WIP2000 inzetten. 
Als je klaar bent met de zitting maak je een backup met de naam: ”Les3Mutatie_je naam”. 
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Les 4  Uitslag berekenen en verwerken  

Wijzigingen in spelersveld aanbrengen 
  
Les 3 sloten we af met het openen van een competitiezitting. De aanwezige spelers deelden we in 
en we kozen het te spelen speelschema. Dat is voldoende als je de uitslagen laat vastleggen op 
de  - met de hand in te vullen – reizende scorebriefjes of met de door het NBB-R gemaakte sco-
reslips (zie les 2).  

 

De spelresultaten invoeren 
 

De resultaten invoeren aan de hand van de oude reizende scorebriefjes 

Dat gebeurt pas na het laatst gespeelde spel. 
• Klik hiervoor - vanuit het hoofdscherm - achtereenvolgens op: 

Zitting > Scores invoeren > Scorekaart 
De scorekaart van spel 1 verschijnt, desgewenst kies je in het rechter vak een ander 
spel. De vakjes veranderen van kleur als een spel geheel is ingevoerd. Bovendien wordt 
er door een uitroepteken gesignaleerd dat er een vermoeden is van een ‘opmerkelijke’ 
uitslag. 
 

 
 

Als je tussentijds na elke ronde de scores wilt invoeren, dan kun je bij “weergave” beter 
voor “score op ronde” kiezen. 
 

Globaal gezien heeft de scorekaart de volgende onderdelen: 
 

De lijn tabbladen 
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Door te klikken op de tabbladen krijg je de scores van de bijbehorende lijn te zien. In het 
voorbeeld zie je de uitslagen van de A-lijn. Standaard staat de score weergave op top-
integraal. Dat betekent dat indien er topintegraal gespeeld wordt de scorekaart de match-
punten (of Imps) laat zien die door de paren behaald zijn in de top-integrale groep. Indien 
je de score behaald binnen de lijn wilt zien klikt je op "Eigen lijn".

De scoreregels 

In het voorbeeld hierboven zie je dat op spel 1 paar 1, Gerard Poolman & Frans Guppertz, 
tegen paar 3, Josee van Dongen & Cees van Dongen, gespeeld heeft. Omdat paar 3 het spel 
heeft afgespeeld staat het contract, 4 klaveren gedubbeld min één, bij paar 3. Paar 1 heeft 
+100 op het spel gescoord en paar 3 -100.
Voor deze score heeft paar 1 21,5 matchpunten gekregen en paar 3 2,5 matchpunten. Tot
slot kun je zien dat het spel in de eerste ronde aan tafel 1 gespeeld is. Standaard is de sco-
rekaart gesorteerd op paarnummer, maar door te klikken op de kolomkoppen kunt de sco-
rekaart op de betreffende kolom laten sorteren. Zo kun je bij voorbeeld door te klikken op
de 'Ronde' kolom de scores per ronde laten weergeven, wat handig kan zijn bij het opspo-
ren van onregelmatigheden.

De weergave instellen 

Via dit element kun je aangeven welke weergave uw wenst te gebruiken en kun je instellen 
welke kolommen getoond moeten worden. N.B.: de kolomselectie wordt per weergave bij-
gehouden. De keuzes die je maakt worden onthouden en worden toegepast de volgende 
keer dat je de scorekaart opent. 

Het speloverzicht 
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Je kunt op twee manieren de score invoeren: door middel van het invoeren van contracten 
met het behaalde resultaat of door middel van directe invoer van de behaalde scorepunten. 
Bij voorbeeld: Je kunt 4 harten +1 invoeren of direct +450 scorepunten. 

Contractinvoer 

Je voert contracten in de contract-kolom van de scorekaart. Op de invoer per paar kies je 
de NZ of de OW kolom, naar gelang de richting waarin het paar gezeten heeft. Op de invoer 
per ontmoeting moet je aangeven of NZ of OW het spel gespeeld hebben. 
De invoer is steeds: 
• De hoogte van het contract: 1 tot en met 7, 
• De speelsoort, klaveren (k), ruiten (r), harten (h), schoppen (s) of zonder troef (a). 
• Bij de invoer per ontmoeting n voor NZ of o voor OW. Bij de invoer per paar is dit niet 

nodig. 
• Eventueel x voor doublet of r voor redoublet. 
• c voor contract. + of - voor overslagen of downslagen. Tien downslagen of meer geef je 

aan door te beginnen met nul. 

Bijzondere invoer 

• p voor pas. 
• n voor niet gespeeld 
• + voor gemiddelde plus/gemiddelde min. 

 -  voor gemiddelde min/gemiddelde plus. 
• g voor gemiddelde/gemiddelde. 
 

 

Oefening 4.1 
Zet de backup met de naam “Les4Start_datum” terug en open zitting 3 van de eerste ron-
de van de competitie. De zitting is gespeeld en behalve de spellen1 en 2 is alles in de A-lijn 
al met de hand in het NBB-R ingevoerd. Hieronder zie je de scorekaart van spel 1 en 2 in de 
A-lijn. Vul deze op de scorekaart in. 
 

 
 
 
 

Aan het einde van deze les gaan we nog eens naar de finesses van de handinvoer kijken. 
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De resultaten invoeren met de Bridgemate 
 
Hier zullen we nader ingaan in Les 6 als we met de Bridgemate gaan oefenen. 

Direct na het openen van de te spelen zitting moeten de BM-kastjes worden geactiveerd. 
• Klik hiervoor - vanuit het hoofdscherm - achtereenvolgens op: 

Zitting > Scores invoeren > Bridgemate II score-invoer 
Het scherm “Score-invoer via Bridgemate II” verschijnt. 

• Klik op  Bridgemate II opstarten 
Deze toets druk je maar één keer in: bij aanvang van de zitting. Daarna beslist niet 
meer! Met deze toets wordt het scorebestand geïnitialiseerd en wordt het Bridgemate 
Control software (BCS) opgestart. 

 

 
 

Het scherm “Bridgemate Control Software” verschijnt, en daarvan het overzicht van de 1e 
tabkaart: “Resultaten”. 
Links boven staan de aansluitgegevens, zoals USB poort, firmware versie en kanaalnum-
mer. Als dit er niet staat, is het basisstation niet aangesloten of niet herkend. Scorever-
werking met Bridgemate is dan niet mogelijk! Kijk op het Noodplan voor het oplossen van 
dit probleem. 
Vanaf opstarten worden alle Bridgemates in volgorde van lijn en tafelnummer in het linker 
scherm gezet. Bij alle Bridgemates is de status rood. Van elke Bridgemate die zich aan-
meldt wordt het rondje van de status groen. Als de Bridgemate “einde zitting” heeft be-
reikt, wordt de status weer rood. 
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Tijdens de zitting 

Tijdens het spelen van de zitting is het overzicht “Scores per ronde” het handigst: Klik 
rechts boven op  Scores per ronde.  De ingevoerde resultaten zijn dan (terecht) niet 
zichtbaar én je kunt per tafel zien hoeveel spellen zijn gespeeld in de lopende ronde. 
Zodra de scores van alle te spelen spellen van die ronde aan een tafel zijn ingevoerd, ver-
andert de rode kleur in groen. Als er nog maar één spel moet worden ingevoerd, verandert 
de statuskleur van rood naar geel. 
 

 
 
Als een paar minuten voor einde ronde aan een tafel nog twee spellen moeten worden ge-
speeld, kun je met die tafel afstemmen of dat klopt en of ze nog aan het laatste spel mo-
gen beginnen. 
 
Controleer voor het wisselen of alle tafels groen zijn. Kijk of aan de rood gekleurde ta-
fels nog wordt gespeeld. Als de betreffende spelers dan ontspannen zitten te converseren, 
hebben zij óf een spel niet gespeeld, óf het resultaat van een gespeeld spel niet ingevoerd.  
 
Als dan tóch wordt gewisseld, zullen de nieuwe spelers aan die tafel hun resultaat niet 
kunnen invoeren. Het BM-kastje staat dan immers nog in de vorige ronde omdat daarvan 
één spel nog moet worden ingevoerd.  
De nieuwe spelers krijgen dan de melding dat het spel van het ingevoerde spelnummer 
reeds is gespeeld, of dat het ingevoerde paarnummer niet goed kan zijn. 
 
Dit soort problemen is uitgesloten als tijdens het wisselen alle tafels op groen staan!  
 

Wijzigingen tijdens de zitting 

Let op! Je scherm geeft op dit moment de situatie van het inlezen van de scores via het 
Bridgemate Control programma (BCS). Maar de wijzigingen moet je aanbrengen in het 
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NBB Rekenprogramma. Via de taakbalk, onderin, kun je eenvoudig wisselen tussen NBB-R 
en BCS. Dus het programma NIET afsluiten. 
 
Om in het NBB-R de zittinggegevens te wijzigen, moet je het scherm voor het inlezen van 
de scores wel sluiten. En als je straks klaar bent, ga je weer via zitting, scores inlezen, 
Bridgemate II score-invoer naar dit scherm terug. Meer hoef je niet te doen. Je klikt op de 
tabkaart Scores verwerken en je bent weer “bij”. Om het BCS scherm te zien, klik je nu op 
het BCS icoontje in de taakbalk. 
 

 

Wijzigingen in het spelersveld invoeren 

 
Paarnamen 

Als je paren moet selecteren voor de zitting is er een verschil tussen een competitiezitting 
en een open zitting. Bij een competitiezitting zijn de paarnamen al vastgelegd en bij het 
invullen selecteer je dus een paar uit de lijst met vastgelegde paren voor die competitie. 
 
Bij een open zitting kun je de spelers selecteren uit een parenlijst ofwel uit een spelerslijst. 
In het laatste geval lijst en zal je dus op twee spelers moeten klikken om een paar vast te 
leggen. 
 
In de onderstaande situaties gaan we uit van een competitiezitting. 
 

Verandering van spelers (aantal paren blijft gelijk) 

Als tijdens of na de zitting blijkt dat het verkeerde paar is ingevoerd, kun je dat te allen 
tijde corrigeren. 
 
• Klik achtereenvolgens op:  

Zitting / Zittinggegevens / Paarnamen wijzigen 
Het scherm “Wijzigen paarnamen” verschijnt 

• Klik op het verkeerd ingevoerde paar en op  Verwijderen 
• Klik op het vierkantje voor het paar dat je wilt toevoegen;    verschijnt 

en klik op  Toevoegen . Het juiste paar wordt op de vrije blauwe regel gezet. 
• Klik op  Voltooien  en  OK. 

 

Verandering van aantal paren 

Als tijdens de zitting een paar uitvalt, of erbij komt, kun je die wijziging invoeren vóór 
aanvang van de 2e ronde.  
Voorwaarde van zo’n wijziging is dat als het speelschema verandert, de tafel en speel-
richting van alle paren in de 1e ronde van het oude en nieuwe schema hetzelfde moet zijn 
(universele startpositie). We nemen de te nemen stappen per wijzigingssoort door.   
 
Voor het veranderen van het aantal paren moeten we de “zitting opnieuw opzetten”. Dat 
betekent - gelukkig - niet dat je álle paren opnieuw moet invoeren. Na deze keus komen 
we langs de verschillende stappen waarin we de noodzakelijke wijzigingen kunnen aan-
brengen. 
 

 Als de reeds ingevoerde scores niet (meer) zichtbaar zijn, krijg je (na  
Scores invoeren met Bridgemate , en Opties ) het hieronder staande 
scherm. Klik op:  Alle scores opnieuw inlezen , dan worden de scores op-
nieuw aan het NBB Rekenprogramma aangeboden en verwerkt! 
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Nu we toch met dit scherm bezig zijn: zorg ook dat het vinkje aan staat bij “direct begin-
nen met de scoreverwerking”. Als je aan het einde van de zitting de stand opmaakt en ie-
dereen staat op de eerste plaats, dan komt dat omdat dit vinkje uit stond en je bij het 
tabblad “scores verwerken” de knop “Start scoreverwerking” niet hebt ingedrukt. 
Door dat vinkje standaard aan te zetten, hoef je je daar niet druk om te maken. 
 

Paar erbij: van oneven naar even  (bijv. 13 naar 14) 

Heeft geen invloed op het speelschema (schema voor 14 paren 14 blijft 14 paren); al-
leen de rusttafel (of eventuele combitafel) wordt opgeheven. In dat laatste geval wij-
zigt in de andere lijn de combitafel in een rusttafel. 
• Klik achtereenvolgens op:  

Zitting > Zittinggevens > Opnieuw opzetten > Ja > OK > Verder 
Het scherm “Competitiezitting opzetten - Stap 2 van 5” verschijnt. 

• Selecteer de lijn waarin het aantal paren wijzigt.  Verder 
• Klik links op het ‘paar’ AFWEZIG (WACHTTAFEL).  Verwijderen 
• Klik op het vierkantje voor het paar dat je wilt toevoegen ( 
 verschijnt).  

Of klik op  Gastpaar  als het toe te voegen paar niet bekend is in deze competitie 
en vul de gevraagde gegevens in. 

• Klik dubbel op dat (blauw gekleurde) paarnaam, of één keer op 
Toevoegen . Dat paar staat nu in de linker kolom. 

• Verder > Verder > Voltooien > OK > Ja > Uitvoeren >  
Sluiten. 

 
De eventuele combitafel is automatisch opgeheven. 
De wijziging is ingevoerd; het spelen en scores invoeren kan worden voortgezet. 

 

Paar erbij: van even naar oneven (bijv. 12 naar 13) 

Schema verandert dan wél: van 12 naar 14 paren. Er moet dan mogelijk een tafel 
worden bijgezet. Niet als de extra tafel een tafel is waaraan één paar blijft zitten, en 
dát paarnummer niet wordt gebruikt. 
Kijk even in het schema welk paar dat is. Bij Multiplex 93 en 6 rondes, bijvoorbeeld, 
zijn dat paarnummers 13, 16 en 18  
Bij een verandering van 10 naar 11 paren hoeft geen tafel worden bijgezet als de 10 
paren al zes tafels gebruikten. 
• Klik achtereenvolgens op: 
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Zitting > Zittinggevens > Opnieuw opzetten > Ja > OK > Verder 
Het scherm “Competitiezitting opzetten - Stap 2 van 5” verschijnt. 

• Selecteer de lijn waarin het aantal paren wijzigt. 
• Klik onder de linker rij paarnamen, op het driehoekje rechts van 

“Aantal paren”. 
• Verhoog het aantal paren met twee (in dit voorbeeld van 12 naar 14) 

door te klikken op 14. 
• Klik op de regel waar je het nieuwe paar wilt plaatsen (wordt blauw). 
• Klik op het vierkantje voor het paar dat je wilt toevoegen  

( verschijnt).  
Of klik op  Gastpaar  als het toe te voegen paar niet bekend is in deze competitie 
en vul de gevraagde gegevens in. 

• Klik dubbel op dat (blauw gekleurde) paarnaam, of één keer op 
Toevoegen . Dat paar staat nu in de linker kolom. 

• Verder > Ja > Uitvoeren > Sluiten > Sluiten. 
 

 Als er nog een lijn is met een oneven aantal spelers, verschijnt automati-
sche het scherm waarmee je een combitafel kunt opstellen. 

 
De wijziging is ingevoerd; het spelen en scores invoeren kan worden voortgezet. Je 
moet nu wel nieuwe gidsbriefjes printen. 

 

Paar eraf 

Het komt gelukkig zelden voor dat een reeds ingedeeld paar vroegtijdig vertrekt. 
 

Paar minder tijdens het eerste spel 

Meestal gaat het om een paar dat ten onrechte is ingedeeld of niet komt opdagen. Dat 
blijkt dan meestal al voordat de eerste spellen zijn gespeeld. Je kunt dan het beste 
kiezen voor: 
 
• Zitting > Opnieuw opzetten.   
• In Stap 2 (van 5) de betreffende lijn selecteren, het paar dat niet 

meedoet in de linker kolom selecteren en Verwijderen en het paar met het hoog-
ste paarnummer verplaatsen naar het nummer van het verwijderde paar. 

• Dan Verder > Verder > Voltooien > OK > Ja. 
• Geef het paar dat eerst het hoogste paarnummer had, het 

loopbriefje van het verwijderde paar. 
Hoogstwaarschijnlijk moeten ze dan naar een andere tafel. Het eerste spel vervalt. 
Misschien kan dat nog wel meetellen als ze dat spel later spelen. Als het om zelf 
geschudde spellen gaat, kan dat spel het beste opnieuw worden geschud. 
Als het spel gespeeld is, moet je voor dat spel het schema aanpassen. Hoe dat 
gaat, leggen we in les 4 uit. 

 

Paar minder tijdens de eerste ronde, na gespeelde spellen 

Voer dezelfde handelingen uit als hierboven. Het enige probleem zijn de spellen die 
door het vertrokken paar zijn gespeeld en het paar dat verder gaat met het paar-
nummer van het vertrokken paar. 
Laat de resultaten - zo mogelijk - staan voor de tegenstanders van deze twee paren. 
Zo mogelijk, omdat er geen score kan zijn als die tegenstanders volgens het nieuwe 
schema die spellen niet zouden spelen (rusttafel). Geef het paar dat verder speelt 
voor de spellen vóór de wijziging het resultaat dat zij (met hun oude paarnummer) 
behaalden een G+. 
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Paar minder ná de eerste ronde  

Dat is het vervelendst.  
Als er in de lijn nog geen wachttafel is opgenomen kun je het beste het paar in de zit-
ting laten staan en aan het einde van de ronde in de Bridgemate steeds “Niet ge-
speeld” (laten) ingeven door het paar dat nu een wachttafel heeft gekregen. Aan het 
einde van de zitting vervang je via de scorekaart alle resultaten van de tegenspelers 
in “G+” of “Niet Gespeeld”. 
Heel vervelend wordt het als in die lijn al een wachttafel is opgenomen. Als je het aan-
tal paren dan zou verlagen, kom je altijd in een ander speelschema. En de tweede 
ronde van dat schema zal beslist afwijken van het schema na aanpassing. 
 
Als in de tweede ronde nog geen spel is gespeeld, of slechts aan enkele tafels, is aan-
passing het aantrekkelijkst. Niet aanpassen zal immers voor enkele paren twee rust-
tafels kunnen betekenen. En dat is erg veel van het slechte. Kan het Rekenprogram-
ma ook niet aan. Dus als je wat gaat aanpassen, moet je een paar verplaatsen, zodat 
je geen wachttafel meer hebt. Als je het schema zo wilt houden, moet je op de tafels 
waar het vertrokken paar wordt verwacht NG invoeren (met 0).   
 
Paar minder: van oneven naar even (bijv. van 13 naar 12) 
Speelschema verandert van 14 naar 12 paren. Verder geen probleem als het paar uit-
valt dat de 1e ronde niet (of aan de combitafel) speelde… 
 
Stel dat paar 6 uitvalt, dan moet je het paar dat de 1e ronde niet meespeelde paar-
nummer 6 geven. de eventuele resultaten kun je voor het paar dat tegen paar 6 
speelde laten staan; het paar dat verder speelt als paar 6 kun je via de scorekaart G+ 
geven voor de niet gespeelde spellen. 
 
• Klik achtereenvolgens op: 

Zitting > Zittinggevens > Opnieuw opzetten > Ja > OK > Verder 
Het scherm “Competitiezitting opzetten - Stap 2 van 5” verschijnt. 

• Selecteer de lijn waarin het aantal paren wijzigt.  Verder 
• Klik links op het ‘paar’ dat niet (meer) mee speelt.  Verwijderen 
• Klik links op de regel “AFWEZIG (WACHTTAFEL)”.  Verwijderen 
• Verplaats het paar met het hoogste paarnummer naar de oude plaats 

van het vertrokken paar.  
Dat kan door op de regel te klikken van het te verplaatsen paar, de linkermuisknop 
ingedrukt te houden en dan met de muis het paarnaam naar de juiste regel te 
schuiven. Lukt dat niet, dan dat paar één keer aanklikken, verwijderen, op de lege 
regel één keer klikken (blauw) en op het betreffende paar dubbelklikken (of één-
maal en  Toevoegen ). 

• Verlaag het “Aantal paren” (links onder de paarnamen) met twee 
(klik op driehoekje, balk iets naar boven - boven het grijze vierkantje klikken-, op 
juiste getal klikken). 

• Verder > Verder > Voltooien > OK > Ja > Uitvoeren > 
Sluiten. 

 
De eventuele combitafel is automatisch opgeheven. 
 

 Correctie achteraf is noodzakelijk. Het verplaatste paar mag niet de resul-
taten krijgen van de eerste ronde (van het vertrokken paar). 
 
De wijziging is ingevoerd; het spelen en scores invoeren kan worden voortgezet. Je 
moet nu wel nieuwe gidsbriefjes printen en uitdelen. 
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Paar eraf: van even naar oneven (bijv. van 14 naar 13) 
Schema blijft gelijk; er ontstaat een rusttafel of combitafel. 
 
Dat het schema gelijk blijft is een groot voordeel ten opzichte van de verlaging van 
oneven naar even. 
• Klik achtereenvolgens op: 

Zitting > Zittinggevens > Opnieuw opzetten > Ja > OK > Verder 
Het scherm “Competitiezitting opzetten - Stap 2 van 5” verschijnt. 

• Selecteer de lijn waarin het aantal paren wijzigt.  Verder 
• Klik links op het ‘paar’ dat niet (meer) mee speelt.  Verwijderen 
• Verder > Ja (wachttafel) > Verder > Voltooien. 
 
Zo mogelijk stel je een Combitafel op; als dat mogelijk is, geeft het programma dat 
aan. 

 

Problemen tijdens de zitting 

 
Tijdens de zitting kunnen technische problemen ontstaan. De meeste voorkom je door 
goed op te letten of alle tafels op groen staan op het moment van wisselen!   

 
Raadpleeg het Noodplan voor technische problemen. 
 

De uitslag 
 

Voordat het laatste spelresultaat is ingevoerd, heeft zich vaak al een menigte verzameld 
bij de laptop… 

 
Houd daar al rekening mee bij het vaststellen waar de laptop het beste kan worden opge-
steld. Liefst wat achteraf, maar wel zo dat je gemakkelijk de tafelkleuren (voortgang) kunt 
zien. Vraag zo nodig aan de ‘meute’ om enige afstand te nemen. 

 
Zodra het scherm van Bridgemate Control alle tafels groen kleurt, zijn alle scores inge-
voerd en kan de uitslag worden berekend. 

 
Dat kan met een slag om de arm; omdat je niet kunt uitsluiten dat spelers straks thuis een 
verkeerde invoer vaststellen. Het is aan de club om duidelijke afspraken te maken over de 
tijd waarbinnen fouten worden gecorrigeerd. 

 
Daarom is het verstandig om alvorens de uitslag te laten berekenen even naar de “Score-
kaart” te kijken. Als er in het speloverzicht uitroeptekens staan is het verstandig dat eerst 
na te kijken en zo nodig na te vragen; nu zijn de spelers er nog. 
 

Uitslag (afdrukken) 

• Klik achtereenvolgens op: Zitting > Uitslag 
De uitslag verschijnt op het scherm. Als je die wilt afdrukken: 

• Afdrukken/Exporteren: Afdrukken  (afdrukvoorbeeld aangevinkt) 
De uitslag verschijnt dan wederom, maar nu zoals het zal worden 
afgedrukt. 

• Klik linksboven op het printersymbool 
• Stel het “Aantal exemplaren” in. Standaard staat 1. 
• Zorg ervoor dat de printer is aangesloten, aan staat en papier heeft, en 

klik dan op  Afdrukken. 
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Uitslag verzenden naar de spelers 

• Zitting > Uitslag Versturen via e-mail 
Het scherm “Overzichten versturen via e-mail” verschijnt. 

 
 
Rechts bovenin kun je kiezen welke overzichten de spelers gaan ontvangen. 
Een goede keuze: “Persoonlijk Overzicht”, “Uitslag” en  

“Gedetailleerde frequentiestaat” 
Desgewenst kun je nog een mededeling toevoegen. 
 
Daarna klik je op “E-mail versturen” en kun je bij de “Status” volgen hoe het ver-
zenden verloopt. 

 
 

 Als je de uitslagen wél per mail wilt verzenden, en dat niet lukt, is er 
waarschijnlijk iets niet (goed) ingevoerd in de gegevens voor het e-mailen. ( 
Systeem > Instellingen > E-mail ). Zie les 1. 
Soms ook moet je bij je virusscanner de optie om de uitgaande mail te scannen 
uitzetten. 

 

Uitslag verwerken in competitiestand 

• Klik achtereenvolgens - vanuit geopende en te verwerken zitting op:  
Zitting > Uitslag verwerken in competitie 
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Uitslag verzenden naar de clubsite 

Om uitslagen naar de clubsite te mogen sturen, moet je wel door de club als beheerder USS 
zijn aangemeld. Dit om te voorkomen dat een willekeurig persoon dat zou gaan doen. 
• Klik achtereenvolgens - vanuit geopende en te verwerken zitting op: 

Zitting > Versturen naar NBB-clubwebsite 
Het scherm “Uitslag versturen naar de NBB-clubwebsite” verschijnt. Je kunt hier ook 
kiezen voor het doorverwerken naar de competitie, voor het geval je dat vergat. 

• druk op  Zend  als alles correct lijkt. 
 

Wijzigingen achteraf 

 
Als je achteraf zaken in de zitting wijzigt (scores, scorecorrecties of paarnamen) vergeet 
dan niet het geheel opnieuw te verwerken in de competitie en opnieuw naar de NBB te 
sturen. 
Omdat elk bestand een unieke codering meeneemt, zal er altijd voor worden gezorgd, dat 
de gegevens elkaar overschrijven en niet extra worden toegevoegd. 
 

 Handmatige score-invoer, nader belicht 
Voordat het Rekenprogramma kan doen waarvoor het is gemaakt: rekenen, zullen de ta-
felresultaten van de zitting moeten worden ingevoerd. Dat gebeurt op de meeste clubs au-
tomatisch, met Bridgemate. 
Clubs die (nog) geen Bridgemate hebben, voeren de tafelresultaten met de hand in. En als 
door een storing Bridgemate niet werkt, moeten eveneens de wapenfeiten met de hand 
worden ingevoerd. 
Gelukkig komen storingen steeds minder voor, en/of worden deze gemakkelijker opgehe-
ven. Daardoor wordt het handwerk steeds zeldzamer. Alleen als achteraf blijkt dat een ta-
felresultaat verkeerd is ingevoerd, zal dat met de hand moeten worden gecorrigeerd. 
 
De gegevens die op de Bridgemates worden ingevoerd, kunnen alleen door het Rekenpro-
gramma worden ontvangen als de betreffende zitting is ‘geopend’. Datzelfde geldt voor het 
handmatig invoeren van de resultaten, correcties en arbitrale scores. Het openen van de 
zitting gebeurt bij aanvang van de zitting.  
Als de zitting nog geopend is kan dat direct. Als het Rekenprogramma is afgesloten, zon-
der vooraf de zitting te sluiten, wordt die zitting bij het openen van het Rekenprogramma 
automatisch hervat. 
Is de zitting gesloten, met: Zitting > Zitting afsluiten , dan zal je de zitting zelf 
moeten openen. 

Normale scores handmatig invoeren 

• Klik op: Zitting > Scores invoeren > Scorekaart 
Standaard verschijnt spel 1 van de A-lijn in beeld. 
- Rechts zie je alle spelnummers van die lijn. Als een spelnummer wit is, 

zijn alle scores van dat spel ingevoerd. 
- Met een klik op de tabkaart kun je naar de spellen van een andere lijn. 

 
Je voert het gespeelde contract en het resultaat in de kolom “Contract NZ OW” als volgt 
in: aantal geboden slagen, speelsoort, resultaat. 
Voor troefcontracten de eerste letter van die kleur en voor SA: a. 
 

Gespeeld: Voer in: 
4♥+1 4h+1 

 
 
Geen spaties; voor het plus en minteken hoef je niet de Shift-toets te gebruiken. 
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Gespeeld: Voer in: 
3SA precies gemaakt 
2♣ - 1 

3ac 
2k-1 

 
Doublet en redoublet 

Voor doublet d en voor geredoubleerd r. 
 

Gespeeld: Voer in: 
5♣ gedoubleerd -1 
2♣ - 1 
5♠ geredoubleerd -1 

5kd-1 
2k-1 
5sr-1 

 
Min 10 of erger 

Als een paar 10 of meer down gaat, klik je voor de 1 op de nul! -12 voer je dus als volgt 
in: -02! Deze kunstgreep is noodzakelijk omdat het invoeren al meteen wordt afgesloten 
na -1. 

Gespeeld: Voer in: 
7♦ - 12 7r-02 

 
Naar het volgende invulveld 

Na het invoeren van een resultaat, springt de cursor automatisch naar een volgende invul-
veld. Maar… als dat het veld is van een tegenspelend paar, ga je met de pijl naar het 
eerstvolgende paar dat wél zelf speelde. 
 

Naar het volgende spelnummer 
Met de knop F4 ga je naar het volgende spel. 
Met F3 ga je één spel terug. 
 

Rondpas 
Voor een rondpas: voor één van beide paren in plaats van het contract: p 
 

Spel niet gespeeld 
Klik in de kolom “Scores NZ OW” met de rechtermuisknop op de regel van één van beide 
paren, en klik op Niet gespeeld. 
 

Scores wijzigen 
Een verkeerd ingevoerde score wijzig je als volgt: 
Ga in de “Contractkolom” NZ of OW met de cursor naar de plaats waar de juiste score 
moet komen te staan en klik daarop met de linkermuisknop. Het ingevoerde contract, of 
het paarnummer van het tegenpaar, wordt blauw. Voer dan het juiste contract in met het 
resultaat.  
 

Contrazit  
Als twee paren dat spel in de verkeerde richting speelden.  
Klik in de kolom “Score NZ OW” op de score die je wilt aanpassen (kleurt blauw).  
Klik op de rechtermuisknop en klik op  Contrazit. 
 

 Deze actie voer je NIET uit als dat al is gedaan met de Bridgemate (Op de 
vraag Contrazit? Is dan Ja gekozen). 

 Als er al een score was ingevoerd, zal de score op dezelfde regel blijven 
staan, maar wordt nu van windrichting veranderd. Kijk altijd even na of dat 
klopt, of dat het contract nu bij het andere paar moet worden ingevoerd! 

 
 

Klik op  Help  voor een uitgebreide uitleg van het invoeren van contracten. 
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Scoreberekening 
Pas als alle scores van een spel zijn ingevoerd, ontstaan de MP’s.  
 

Meer regels zichtbaar maken 
Bij meer dan 16 paren staan de hogere paarnummers op een volgend scherm van dat 
spel. Je kunt desgewenst méér paren zien op het eerste scherm.  
• Ga daarvoor naar:  Systeem > Instellingen > Zitting  en kies het 

gewenste aantal zichtbare paren. 
 
Als je klaar bent met het invoeren van alle scores, dus alle spelnummers grijs zijn ge-
kleurd, klik je op  Sluiten . Deze lijn is klaar voor de uitslagberekening. 
 

Arbitrale scores invoeren 

 

 Alleen de wedstrijdleider stelt een arbitrale score vast. Het is aan de be-
diener van de pc om die in te voeren. 

 
In de kolom Score NZ en OW kun je de volgende (arbitrale) correcties uitvoeren (rechter 
muisklik): 
 

Splitscores 

Klik in de kolom “Score NZ OW” op de score die je wilt aanpassen en vink de splitscore 
aan door hierop te klikken.  
 

Gemiddelde en gewogen scores invoeren 

Je hebt vier mogelijkheden: Gemiddelde min, gemiddelde plus, gemiddelde en een gewo-
gen score. 
 

Gemiddelde plus 

Als je een gemiddelde plus kiest, komt in de scorekolom 60% te staan en bij de tegen-
stander het “complement”: 40%. 
Dat paar krijgt dan over dit spel het eigen gemiddelde, met een minimum van 60%. 
 

Gemiddelde min 

De gemiddelde min werkt precies hetzelfde, alleen komt in de scorekolom 40% te staan 
en aan de andere kant 60%. 
Dit paar krijgt over dit spel het eigen gemiddelde, met een maximum van 40%. 
 

Gemiddelde 

Als je een gemiddelde wilt vaststellen, klik je op gemiddelde en nu komt er bij beide pa-
ren 50% te staan. 
 

Gewogen score 

De gewogen score is het leukst, maar zal niet al te vaak voorkomen. Als je hiervoor 
kiest, komt er een schermpje op waar je de verschillende scores in kunt vullen en per sco-
re kun je hier een gewicht aan geven. Bij een min-score moet je het minnetje intikken na 
de score. Het programma rekent dan de uiteindelijke score precies uit. 
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Als je niet automatisch het complement voor de tegenstander wilt toekennen (bijvoorbeeld 
NZ 3SA+1 en OW Gemiddelde min) klik dan eerst de splitscore aan.  
 

Schema bijwerken 

 

 
 

Dit gebeurt als twee paren het verkeerde spel hebben gespeeld. Als beide paren het spel 
nog niet speelden, moet de score toch genoteerd worden. Met behulp van dit scherm kun 
je op dat spel precies aangeven welk paar tegen welk paar (en in welke windrichting) heeft 
gespeeld. Vervolgens vul je bij de paren die het spel gespeeld hebben de juiste score in en 
beide andere paren krijgen een G+ (inderdaad: splitscore). En dit alles in lijn met artikel 
15 van de spelregels. 
 

Een spel in twee groepen verdelen. 

Het komt soms voor dat een spel na x ronden wordt veranderd door verkeerd terugsteken 
van de kaarten of door andere rampen. Je kunt dan het spel verdelen in twee groepen, 
waardoor per groep een uitslag wordt berekend.  
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Dat splitsen gaat als volgt: 
• Klik achtereenvolgens op: Zitting > Correcties > Spel splitsen 
• Kies de juiste lijn en spelnummer 
• Klik op  Wijzig dit spel 
 Op dit moment vallen alle paren onder groep 1. 

Als je daar twee groepen van wilt maken klik je allereerst op het driehoekje rechts van: 
“Groepen 1” en klik op 2. 

• Klik dan in de kolom “Groep” op de 1 van het eerste paar dat dit spel 
speelde na de verandering en voer een 2 in. 

• Doe datzelfde met de paren daaronder.  
• Klik op  Sluiten 
 

Dit spel wordt nu in twee groepen berekend. 
 

 
 

Oefening 4.2 
Lees de backup “Les4Zomerdrive_datum” in en heropen de zitting die daarin staat. 
De arbiter draagt je op de volgende wijzigingn aan te brengen: 
- In spel 5 moet bij paar 6 worden ingegeven dat het spel is gedoubleerd; 
- Bij spel 13 moet worden ingegeven dat bij 11-1 het spel is gespeeld door West van 

paar 1 (1SA-C); 
- Spel 15. De uitslag moet vervallen en daarvoor in de plaats moeten beide paren een 

gemiddelde plus krijgen; 
- Bij Spel 24 blijkt achteraf aan het einde van de derde ronde de handen verkeerd in 

de boards te zijn teruggestoken. Er moet nu een splitscore worden aangebracht. 
 

Breng de mutaties aan en bereken de uitslag opnieuw. Bedenk een manier om de uitslag 
op te sturen aan maaspwg@ziggo.nl 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:maaspwg@ziggo.nl
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Les 5 Competitie opzetten/ Competitierondes afsluiten 

Oefening 5.1 
Het eerste deel van deze les is totaal een oefening. Bij het eerste deel hiervan hoort het back-
up-bestand:  “Les5Start_datum” 

Interne competitie 
De interne competitie wordt wel de ruggengraat genoemd van de bridgeclub. 
Op zich logisch, want die loopt als een rode draad door het speelseizoen, met als hoogte-
punt de verschillende kampioenen. Om die reden heeft de ALV van de bridgeclub op zijn 
minst inspraak in de verschillende onderdelen, zoals het aantal lijnen, de promotie- en de-
gradatieregeling, de berekeningswijze en het omgaan met afwezigheid en het spelen met 
een andere partner. 
 
Om de verwerking van de competitie zo gemakkelijk mogelijk te maken, is het van belang 
om de competitieregels af te spreken die kunnen worden ingevoerd in het Rekenprogram-
ma. 
 
Er zijn veel keuzes mogelijk, waardoor er zeer waarschijnlijk geen twee bridgeclubs te vin-
den zijn met exact dezelfde competitieopzet! 
 
Uiteraard geven we bij verschillende keuzes enkele kanttekeningen. Maar voor degene die 
de competitie opzet/invoert geldt maar één regel: invoeren wat in het Speelplan staat! 

Nieuwe competitie opzetten 
• Klik vanuit het hoofdscherm achtereenvolgens op:  

Bestand  (links boven) > Nieuwe competitie 
Het scherm “Nieuwe competitie opzetten” verschijnt. 
Hier zal weinig discussie over zijn: “Parencompetitie/clubcompetitie” staat al aangege-
ven.  

• Verder 
Nu volgen vijf te nemen ‘stappen’. 

Stap 1 van 5 (Algemene gegevens) 
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• Voer de Naam in van de competitie, Plaats mag, maar is niet noodzakelijk. 
 

We gaan uit van een competitie die bestaat uit vijf ronden, waarvan de eerste 
vier ronden uit zes zittingen bestaan en de laatste uit acht. De competitie in dit 
voorbeeld bestaat dus totaal uit 32 zittingen (4 x 6 + 8). De derde ronde spelen 
we een butler-ronde 

 
• Aantal competitieronden 

5 (in dit voorbeeld) 
• Competitieronde:  zittingen 

Links staan – onder “Competitieronden” – de ingevoerde (vijf) zittingen. 
Ga op Ronde 1 staan, deze wordt nu blauw gekleurd. Rechts vul je het aantal zittingen 
in van de eerste ronde (klik op het driehoekje en op 5).  
Ga naar Ronde 2. Ook die stel je rechts in op 5 zittingen, evenals ronde 3 en 4. 
Ronde 5 geven we 8 zittingen. 

• Scoremethode 
Standaard staat “Matchpunten” aan, dat zijn de bekende percentages. 
Als de competitie op butlerbasis wordt gespeeld, klik je  Butler  (imp) aan. In plaats 
van percentages wordt de ranglijst opgemaakt aan de hand van de behaalde en verlo-
ren Internationale Match Punten. 
Bij “Butler” wordt per spel een gemiddelde score berekend, de zogenaamd datumscore. 
Vervolgens wordt per score het verschil met de datumscore omgezet in imp. 
“Cross-imp” Is een variant van Butler. Deze berekeningswijze werkt niet met een da-
tumscore. Per spel wordt elke score vergeleken met alle andere scores en omgezet in 
imp. Elk paar krijgt per spel het gemiddelde van die imps.  

• Scoremethode per competitieronde instellen 
 Deze methode staat standaard aan. Zorg dat ronde 3 in ons lijstje een butlertelling 

krijgt. 
Scoremethode per lijn instellen (in stap 2 van opzetten competitie) 
Klik deze regel aan als niet alle lijnen steeds met dezelfde scoremethode moet worden 
berekend. 

• Verder 
 

Stap 2 van 5 (Lijnen en rondegegevens). 

 
• Lijn toevoegen 

Standaard verschijnt één lijn, de A-lijn. Desgewenst geef je een omschrijving, bijvoor-
beeld ‘Blauwe tafels’. Dat komt dan ook op het loopbriefje. 
Klik op de knop  Lijn toevoegen  als je de competitie met meer lijnen speelt.  
 

• Lijngegevens 
- Aantal ronden per zitting: 
- Aantal spelgroepen: 

  - Aantal spellen per spelgroep: 
Als elke zitting bestaat uit zes ronden van vier spellen, hoef je niets in te voeren. Die 
gegevens staan er al. Speel je echter vijf of zeven ronden, dan moet je het aantal ron-
den per zitting wijzigen in 5 resp. 7. Het aantal spelgroepen wordt dan automatisch 
aangepast. 
En wanneer per ronde slechts drie spellen worden gespeeld, verander je de 4 in 3.  

 
• Paren promoveren/degraderen 

Deze keus ontstaat als de competitie met twee of meer lijnen wordt gespeeld. Als na el-
ke ronde promotie en degradatie plaatsvindt, klik je dit aan. In de voorbeeldcompetitie 
wordt gepromoveerd en gedegradeerd! En we gaan ervan uit dat drie paren zullen pro-
moveren en drie degraderen. 
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• Top-integraal 

Je kunt hier kiezen tussen <geen top-integraal> , <top-integraal (alle lijnen) 
of <meerdere top-integraal groepen> 
Top-integraal voegt alleen iets toe als de lijnen qua spelerssterkte gelijkwaardig zijn. 
Lijnen die top-integraal spelen moeten precies dezelfde spellen spelen. Bijvoorbeeld in 
de eerste (voor)ronde, waarna aan de hand van de eindstand de lijnindeling plaats-
vindt. Als de paren naar kracht zijn ingedeeld, dus de sterkste paren in de A-lijn spelen 
en de zwakste paren in de laagste lijn, voegt Top-integraal niets toe. Als niet dezelfde 
spellen worden gespeeld krijg je top-integraal zelfs een totaal verkeerde uitslag! 

• Verder 
 

Stap 3 van 5 (Lijninvulling) 

 
• Per lijn plaats je de spelers met hun partner in het linker vak. Dat doe je 

door te dubbelklikken op de naam van een speler. Je kunt ook één keer klikken en dan 
op de knop  Toevoegen. Heb je een parenbestand van de club, dan kun je wellicht een 
groot aantal paren snel toevoegen. 
 

 

 Je kunt dit scherm groter maken. Ga daarvoor met de muis naar de 
rand van het scherm. Er ontstaat dan een dubbele pijl. Houd de linkermuisknop 
ingedrukt en sleep met de muis in de gewenste richting. 
Als je op het vierkantje rechtsboven klik wordt het schermvullend. 
Je kunt dit scherm in z’n geheel verplaatsen door met de cursor in de blauwe 
bovenrand te plaatsen en terwijl je die ingedrukt houdt, met de muis naar de 
gewenste plaats te slepen. 
 

 
• Driemanschap 

Het is mogelijk om drie spelers als paar in te voeren. Dat komt voor bij spelers die 
wisseldiensten draaien en per zitting met elkaar afspreken wie de eer van het paar gaan 
verdedigen.  
Voer de eerste twee spelers in als paar.  

• Klik dan met de rechtermuisknop op dat paar en kies voor Driemanschap 
instellen .  

• Kies nu in het invulscherm bij  ‘Speler 3’ het driehoekje en klik op de naam van de 
derde speler. 

 

 Alhoewel dat buiten het bestek valt van deze cursus, wijzen we erop dat 
goed is nagedacht over de rechten en plichten van een driemanschap. Wij plei-
ten voor een gelijke behandeling van de driemanschappen. Denk ook aan de 
consequenties van een eventueel kampioenschap en of het uit elkaar vallen van 
een driemanschap tijdens de lopende competitie. Wie heeft dan wel of niet 
recht op promotie of degradatie?  

 
Je kunt het ‘driemanschap’  opheffen door met de rechtermuisknop op de namen van 
het trio te klikken en de spelers te selecteren die overblijven. Je kunt ook het hele trio 
verwijderen met de gelijknamige knop  Verwijderen. 
 
Rechtsboven staat de naam van het Ledenbestand. Je kunt ook uit een ander leden-
bestand spelers selecteren. Klik daarvoor op de driehoek en maak jouw keus. 
 
Standaard zie je het Spelersbestand. Je kunt ook selecteren uit een Parenbestand. 
Dat heeft echter alleen zin als je vooraf een parenbestand had aangemaakt. Zie les 1. 
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Als je op Verder klikt, en de boodschap ‘Het aantal paren dient tussen 4 en 1500 
te liggen’ verschijnt, Heb je nog niet in alle lijnen voldoende paren ingevoerd… . Con-
troleer ook de andere lijnen, voer voldoende namen in en klik op  

 
• Verder. 

 

Stap 4 van 5 (schemasysteemselectie) 

 
Standaard wordt als systeem “Multiplex” geselecteerd, met de onderverdeling “Multiplex 
1993”. 
 

 Pas dit aan als je met de vaste loopbriefjes werkt van een ander systeem! 
Door deze instelling zal bij elke nieuwe zitting automatisch het systeem met de 
onderverdeling worden gegeven waar je nu voor kiest. En het is absoluut nood-
zakelijk dat de spelers straks alle ronden aan dezelfde tafels zitten als het sys-
teem in het Rekenprogramma!!! 
 

 
Als in het vakje onderverdeling niets staat, is er geen schema in dat systeem dat voldoet 
aan de waarden die in Stap 2 staan! Probeer een schema in een ander systeem. Als ook 
dat niets oplevert ga terug naar Stap 2 (met de toetsen Terug), en controleer het aantal 
Ronden per zitting en Aantal spelgroepen.  
• Verder 
 

Stap 5 van 5 (Reglementen) 

 
Op dit scherm worden de verschillende competitieregels ingevoerd. 

Tabkaart “Combipaar” 

Een combipaar is een paar dat uit twee spelers bestaat die allebei met een andere 
vaste partner deelnemen aan de competitie. Standaard geeft dat geen wijziging in het 
minimum en maximum van de score, maar desgewenst kun je hier veranderen. 

Tabkaart “Paar speelt in hogere lijn” 

Geen wijziging (staat al ingevuld) 
Het resultaat telt zonder aanpassing voor de beide vaste paren. 
Bonuspercentage 
Wordt bij het behaalde resultaat geteld. 
Correctiefactor 
Hier kun je een vermenigvuldigingsfactor meegeven voor de behaalde score. De waar-
de moet tussen de 1.01 en 2 liggen. Stel je gaat uit van 50% en je hebt een bonus in-
gesteld van 5%, dan komt dit overeen met een correctie van 1.10. Maar als dan 35% 
wordt gescoord, wordt de score na correctie 38,5% 
Ondergrens Percentage:  
Dit percentage telt voor de beide vaste paren als het combipaar lager scoort. 
Eigen gemiddelde:  
Per vast paar geldt als minimum het gemiddelde van dat paar.  

Tabkaart “Paar speelt in lagere lijn” 

Geen wijziging en Aftrekpercentage:  
spreekt voor zich. 
Correctiefactor:  
Zie boven, maar dan een waarde tussen de 0,5 en 0,99.  
Bovengrens en Eigen gemiddelde:  
spreken voor zich. 
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Tabkaart  “Speler in andere lijn” (combispeler) 

Zelfde invulvelden als Combipaar 
Voor beide spelers wordt uitgegaan van hun eigen gemiddelde en daarop wordt per speler 
de score gecorrigeerd. Bijvoorbeeld als een A- met een C-speler in de B-lijn speelt en 50% 
scoort, krijgt het A-paar een lagere score dan het C-paar. 
 

Tabkaart “Afwezigheid” 

Deze regels gelden als van een vast paar beide spelers afwezig zijn. 
Afwezigheid 
Per afwezige zitting van een ronde kun je de consequenties invoeren. Dat kan een bepaald 
vast percentage zijn of het eigen gemiddelde met een eventuele aftrek, desgewenst met 
een boven en/of ondergrens. 
Als je het gemiddelde over de wel gespeelde zittingen wilt toepassen, vul je 100 % in ach-
ter: percentage van eigen gemiddelde. 
Ook kun je aangeven dat het paar moet degraderen na x aantal absenties. Daarvoor klik 
je links op dat aantal ( Xe keer afwezig ) en op  Degradatie na afloop competitie-
ronde. 
 
Mijn voorkeur gaat uit naar een zo zuiver mogelijke uitslag. Liever géén kortingen en een 
minimum aantal zittingen verplicht stellen om te kunnen promoveren, dan automatisch 
degraderen na x gemiste zittingen. En áls je wilt korten, dan liever met een aftrekpercen-
tage, dan een vast – laag – percentage. 
 
 

Tabkaart “Paar in andere lijn” 

Als een paar in een hogere of lagere lijn wordt ingedeeld, bijvoorbeeld om een combitafel 
te voorkomen,  heeft dat hoogstwaarschijnlijk gevolgen voor het resultaat van dat paar. 
Dat kun je op dit scherm invoeren. 
 

Tabkaart “Invallers binnen de club” 

Deze regels gelden voor de speler die deelneemt met een vaste partner aan deze competi-
tie, en nu speelt met een partner die wel lid is van de club, maar niet als deelnemer staat 
ingevoerd van deze competitie. 
De invulvelden spreken voor zich. 
 

Tabkaart “Invallers buiten de club” 

Als Invallers binnen de club; de invaller is nu alleen iemand die geen clublid is. 
In principe is er geen verschil. Een invaller die wordt opgegeven als van binnen de club 
hoeft bijvoorbeeld geen lid van de club te zijn. Achtergrond is dat je voor beide vormen 
van invallen verschillende scorecorrecties kunt vaststellen. 
 

Tabkaart “Rekenmethodes” 

• Het eigen gemiddelde 
Op dit scherm kun je instellen uit welke uitslagen het gemiddelde percentage moet worden 
berekend.  
Houd er rekening mee, dat je geen gemiddelde kunt berekenen over scores die worden 
vervangen door het eigen gemiddelde (met of zonder bonus of aftrek). Dus als je bij inval-
lers van binnen de club het eigen gemiddelde -5% als ondergrens neemt (bijvoorbeeld) 
dan kun je het gemiddelde niet mede berekenen over de scores behaald met een invaller 
binnen de club. 
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• Voorlopig eigen gemiddelde bij afwezigheid van scores 
Dit percentage heeft alleen invloed op de plaats in de tussenstand zolang een paar geen 
zitting heeft gespeeld. Voor het gemak bevelen wij 50% aan. 
• Scores weglaten 
Als een ronde uit zes zittingen bestaat, en je laat alleen de vijf beste scores meetellen, vul 
je in dit veld 1 in. 
Dat geeft een vertekend beeld aan het begin van de ronde, omdat na de eerste zitting dat 
de zitting is met de laagste score. Je kunt voor het overzicht deze regel het beste invoeren 
na de voorlaatste zitting. Anders gezegd: op het moment dat het aantal zittingen die wel 
meetellen zijn gespeeld. 
 

Tabkaart “Slemcompetitie” 

Geheel los van de parencompetitie kun je een slemcompetitie bijhouden. Je kunt zelf de 
beloning vaststellen. Bijvoorbeeld: 
 

Geboden en gemaakt klein slem:   3 
Niet gemaakt: -4 
Geboden en gemaakt groot slem: 5 
Niet gemaakt: -6 

 
Voor SA-contracten kun je dezelfde punten toekennen, of iets meer . 
 

Tabkaart “weergave competitiestand” 

Hier kun je weergeven welke bijzonderheden je bij het weergeven van de competitiestand 
je wilt laten zien. Standaard is alles aangevinkt. 

 
Als alle tabkaarten de juiste gegevens hebben, klik je op  Voltooien , waarmee de competi-
tie gereed is om te kunnen spelen. 

 
Nu de competitie is aangemaakt is het dus mogelijk om (na een klik in de menubalk op  “Be-
stand” ) een Competitiezitting in deze competitie te openen of op te zetten. 

 
 
 

 Alleen de spelers die zijn ingedeeld in deze competitie, worden in de 
competitiestand opgenomen.  

 
Als later een nieuw paar ook aan de competitie wil meedoen, moet dat paar dus 
in de competitie worden ingedeeld. Dat kan niet als je een zitting hebt geopend 
en de aanwezige spelers indeelt voor die zitting. Je zult die spelers dan als 
gastpaar moeten invoeren, en na afloop van die zitting moeten invoeren in de 
betreffende lijn van de competitie. 

 

Achteraf indelen van nieuwe deelnemers aan de competitie. 

 
Voer eerst de nieuwe leden in: Systeem > Ledenbeheer > Leden 
Als ze al zijn ingevoerd als invallers, verplaats je ze naar de lijst waarop de clubleden 
staan. 
• Klik op het Hoofdscherm voor  Competities  en op de naam van de 

betreffende competitie. 
• Klik dan achtereenvolgens op: 

Competitie (bovenbalk) > Competitie wijzigen > Lijnen en paren > Verder 
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• Ga naar de betreffende lijn, en roep rechts het bestand op waar de in te 

voeren leden op staan. Selecteer deze en voeg ze aan de juiste lijn toe en klik op  Vol-
tooien. 

 
Als dit paar al heeft gespeeld in een vorige zitting, is het resultaat nog niet opgenomen in 
de Competitiestand. 
  
• Open daarvoor die betreffende zitting, en klik op: 

Zitting > Zittinggegevens > paarnamen wijzigen 
• Verwijder het gastpaar 
• Voeg het inmiddels aanwezige paar toe. 
• Uitslag verwerken in competitie 
• Versturen naar NBB-clubwebsite 
 

Einde ronde; promoveren en degraderen 

Na de laatste zitting van een ronde, moet deze worden ‘afgesloten’. En dat móét gebeuren 
voordat de eerste zitting van de volgende ronde wordt gespeeld. Je kunt namelijk pas ná 
het afsluiten van een ronde de eerste zitting van de volgende ronde aanmaken! 
 

Oefening 5.2 
Om de volgende stappen te kunnen nemen moet je het bijbehorende zip-bestand 
‘Les5Deel2’ in je Rekenprogramma ‘terugzetten’. Daarmee beschik je over een competitie 
waarvan de laatste zitting van de eerste ronde is gespeeld. 
 

Competitieoverzicht bekijken 

Een plusteken duidt op gegevens. Als je op het plusteken klikt, verschijnen die. Je laat ze 
verdwijnen door op een minteken te klikken. 
 
Klik op het Hoofdscherm op het plusteken voor “Parencompetities”. 
Je ziet dan alle competities die zijn ingevoerd. In dit bestand zijn dat er twee. 
Als je op ‘Lescompetitie’ klikt, zie je dat de eerste ronde ‘Open’ is en de ronden 2 t/m 4 
‘Nog niet actief’. 
Een ronde Open is een ronde waarvan nog minstens één zitting moet worden gespeeld. Als 
je op het plusteken klikt vóór competitieronde 1, zie je het aantal zittingen van die ronde. 
Dat zijn er twee, die allebei nog moeten worden gespeeld.  
 
Omdat we willen stoeien met de andere competitie, “Promotie en degradatie”, klik je op 
het plusteken voor “Promotie en degradatie”. 
Achter “Competitieronde 1” staat: ‘Volledig gespeeld’. Dat betekent dat alle zittingen 
van deze ronde zijn gespeeld. Ook zie je dat Ronde 2 (en 3) nog ‘Niet actief’ zijn. De 
consequentie daarvan is dat je op dit moment de volgende competitiezitting niet kunt 
aanmaken.  
 
Voor het overzicht kun je de gegevens van de andere (Les)competitie laten verdwijnen 
door op het minteken voor Lescompetitie te klikken.  

 

Competitieronde beëindigen 
 

 Uiteraard beëindig je de ronde nadat alle zittingen, ook die van de laatst 
gespeelde zitting, zijn verwerkt in de “Competitiegegevens”! Doe je dat niet, 
dan is het risico groot dat je verkeerde paren laat promoveren en degraderen! 
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Maak een back-up voordat je met het afsluiten begint; als er dan iets mis gaat heb je in 
ieder geval nog de juiste gegevens. 
 
• Klik met de rechtermuisknop op  Competitieronde 1 ,  

kies voor: Competitieronde afsluiten  > Ja. 
 
Het scherm “Competitieronde afsluiten - promoties en degradaties” verschijnt. 
 
Het Rekenprogramma geeft aan welke paren op grond van de competitiestand en regels 
uit de diverse lijnen zouden moeten degraderen. Dat kun je helemaal aanpassen.  
 
• Als een bepaald paar dat in een degradatie vak staat in de lijn mag 

blijven, klik je op het kruisje rechts van de naam. Dat veranderd dan in een pijltje: het 
paar mag blijven. 

• En een paar dat niet in het degradatie vak staat, kun je daarin zetten 
door achter dat paar te klikken op het pijltje, het verandert in een kruisje, het paar zal 
degraderen. 
 

Op dezelfde wijze kun je ook de promoties uit de lagere lijnen naar je eigen hand zetten. 
 
• Als je gereed bent, klik je op de knop   Nieuw klassement bekijken    
 om de gevolgen te zien. 
• Ben je het niet eens met de nieuwe indeling, dan kun je die nog aanpassen door te klik-

ken op  Annuleren. Het afsluiten van de competitieronde wordt dan afgebroken. Na-
tuurlijk kun je die weer opnieuw opstarten. 

• Is de nieuwe indeling correct, dan klik je op   Voltooien > Ja > OK. 
 
Als je nu klikt op de plusjes voor  Competities  en  Promotie en degradaties , zie je 
dat Competitieronde 1 is  ‘Afgesloten’ en Competitieronde 2 is geopend. Nu kun je wél de 
volgende competitiezittingen aanmaken. 
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Les 6 Aan de slag met Bridgemate II 

Om een zitting met de Bridgemate te kunnen laten registreren moet de club over een basisstation 
en voldoende ‘kastjes’ beschikken. Bij de pagina van de lesdownloads is ook de handleiding van de 
Bridgemate II opgenomen. Niet alle situaties zullen in onze les aan de orde komen. Raadpleeg de 
handleiding! 

Werkwijze 
Om met de Bridgemate II in het rekenprogramma te kunnen werken heeft men het basissta-
tion, de verbindingskabel en de benodigde Bridgemate II invoerapparaten (in de volksmond 
‘kastjes’ genoemd) nodig. Nu is de volgende stap om het gehele proces te aanschouwen en 
zien hoe de verschillende onderdelen met elkaar samenwerken. 
Schematisch ziet het proces er als volgt uit: 
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Voordat de Bridgemates gebruikt kunnen worden in de zitting, dient het basisstation en elke 
Bridgemate ingesteld te worden. De instellingen van het basisstation hoeven voor een zitting 
meestal niet ingesteld te worden. De instellingen van de ‘kastjes’ wel. 

Bridgemate basisstation instellen 

Regio instellen 

Zodra je Bridgemate Control Software (BCS) voor de eerste keer opstart met het basissta-
tion aangesloten, word je gevraagd de regio te selecteren waarin je zich bevindt. Kies “Eu-
ropa” om aan te geven dat jij je in Europa bevindt. Een juiste regioselectie is van belang 
opdat het basisstation op de juiste radiofrequentie zal communiceren met de Bridgemates. 
De Bridgemates zijn regio gebonden, het basisstation zal niet met de Bridgemates kunnen 
communiceren indien de frequentie verschilt met die van de Bridgemate. Ik ga er van uit 
dat uw club dit al heeft ingesteld. Dan hoef je dat nooit meer te wijzigen, 

Kanaal instellen 

Het Bridgemate II scoresysteem biedt de mogelijkheid om op acht verschillende radiokana-
len te communiceren. Hierdoor kunnen er meerdere systemen naast elkaar gezet worden 
zonder dat zij elkaar storen of beïnvloeden (zie verderop, onderdeel “Meerdere verenigin-
gen”). Om een Bridgemate te laten communiceren met het basisstation is het vereist dat 
beide op hetzelfde kanaal zijn ingesteld. Je hebt de mogelijkheid om kanaal 0 t/m 7 te ge-
bruiken. Standaard staan Bridgemate en basisstation ingesteld op kanaal 0. 
Het kan nodig zijn het kanaal te wijzigen, bijvoorbeeld als je speelt in een ruimte waarbij 
nabij ook een andere sessie met Bridgemate nodig is. 

Basisstation kanaal instellen 

Je stelt het kanaal waarop het basisstation communiceert in via Bridgemate Control Soft-
ware, (BCS).  
Je opent het programma “BMPro.exe” dat je vindt in “C:\Program Files\NBB-
Rekenprogramma” met het basisstation aangesloten en je stelt het kanaal op het basissta-
tion in via menu Basisstation> Kanaal selecteren. 
 

 
 
Het huidige kanaal wordt weergeven bij “Huidig kanaal”. Selecteer het nieuwe kanaal en 
druk op “Instellen”. Het kanaal is nu aangepast in het basisstation. 
 

Bridgemate scoreapparaat kanaal instellen 

Je moet, als je het kanaal op het basisstation verandert meteen ook de kanaalinstelling op 
de scoreapparaten op hetzelfde kanaal instellen.  
Druk in het startscherm op de SETUP functietoets om het instellingenmenu te tonen. 
Indien het menu is beschermd met een beveiligingscode, voer dan één van de volgende 
twee codes in: 749 of 769. Het beveiligen van de setup is een goed idee, omdat anders el-
ke gebruiker van het scoreapparaat de instelling (misschien per abuis) kan wijzigen en het 
apparaat niet meer naar wens werkt. 
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Middels de omhoog en omlaag functietoetsen kun je door het menu heen bladeren. Druk 
op de “TERUG” functietoets om het menu te verlaten. Alle gemaakte wijzigingen worden 
dan opgeslagen. 
 

Gebruik van de Bridgemate 

 
 

Aan-/uit zetten 

De Bridgemate heeft geen aparte aan/uit knop. Je zet de Bridgemate aan met de “JA” 
knop. De Bridgemate kun je niet zelf uitzetten. Als er 
een periode verstreken is waarin geen toetsen zijn 
ingedrukt, gaat de Bridgemate automatisch uit. Je 
hoeft echter niet bang te zijn dat je data verliest wan-
neer de Bridgemate uitgaat. Als je weer op “JA” 
drukt, gaat de Bridgemate exact verder waar je ge-
bleven was. Ook al ben je bezig met het invoeren van 
een score, je kunt gewoon verder gaan wanneer je de 
Bridgemate weer aanzet nadat het zich automatisch 
heeft uitgeschakeld. 
Standaard staat de autopower-off tijd op 20 secon-
den. Dit kan gewijzigd worden in een periode tussen 5 
en 60 seconden vanuit het NBB-Rekenprogramma. Ga 
daar naar in de menubalk naar Zitting > Bridgema-
te II score-invoer > tabblad Instellingen. 
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Lijn en tafel instellen 

Voordat de Bridgemate toegepast kan worden, dient hij ingesteld te worden voor een lijn 
en een tafel. 
Er zijn drie mogelijke instellingen: 
· Vaste instelling van lijn en tafel welke niet gewijzigd kan worden door de spelers 
· Flexibele instelling welke gewijzigd kan worden door de spelers bij aanvang van de zitting 
· Flexibele setting met keuze van beschikbare lijnen 

Vaste instelling 
Een vaste instelling biedt de mogelijk om een lijn en tafel aan een Bridgemate toe te 
kennen zonder dat deze gewijzigd kan worden door de spelers. Wanneer een Bridgema-
te is ingesteld voor een specifieke lijn en tafel dient deze Bridgemate op de bijbehoren-
de tafel te worden geplaatst. 
Om een Bridgemate voor een specifieke lijn en tafel in te stellen blader je met de om-
hoog en omlaag functietoets naar “Lijn” en gebruik je de + en – toetsen om de gewens-
te lijn te selecteren. Vervolgens blader je een positie omlaag naar “Tafel” en gebruik je 
de cijfertoetsen om het tafelnummer in te geven. Een eventueel aanwezig tafelnummer 
kun je eerst verwijderen met de NEE toets. 
De Bridgemate zal de ingestelde lijn en tafelgegevens na elke zitting blijven behouden, 
totdat je deze een volgende keer weer wijzigt. Het is daarom niet benodigd om bij aan-
vang van elke nieuwe zitting de instellingen opnieuw in te geven. Al datgene wat je 
doet is de Bridgemate op de juiste tafel plaatsen. 

Flexibele instelling van lijn en tafel 
Een flexibele instelling van lijn en tafel bied je de mogelijkheid om de Bridgemates wil-
lekeurig over de tafels uit te delen bij het gereed maken van de speelzaal. Bij aanvang 
van de zitting zal de Bridgemate aan de spelers vragen aan welke lijn en tafel zij heb-
ben plaatsgenomen en deze gegevens in te voeren in de Bridgemate. Het voordeel van 
deze methode is dat wijzigingen in aantal tafels en/of lijn in de laatste minuten voor 
aanvang van de zitting geen veranderingen in de Bridgemates met zich meebrengt. De-
ze methode is dan vooral van toepassing wanneer je met sterk wisselende lijnen en ta-
fels werkt. 
Om de flexibele instelling in te geven, blader je met de omhoog of omlaag functietoet-
sen naar “Lijn” en druk je op de – toets net zo vaak als nodig totdat je “Select” ziet 
staan. Automatisch wordt ook “Select” achter “Tafel” geplaatst. Druk op TERUG functie-
toets om de instellingen op te slaan. De Bridgemate is nu ingesteld voor flexibele invoer 
van lijn en tafel bij aanvang van de zitting. Je kunt de Bridgemate nu op elke willekeu-
rige tafel in uw zitting plaatsen. 

Flexibele instelling met keuze van beschikbare lijnen 
Deze instelling vertoont veel gelijkenis met de flexibele instelling van lijn en tafel, maar 
het beperkt de lijnkeuze tot die lijnen die in het basisstation beschikbaar zijn. In plaats 
van een keuze te kunnen maken uit de lijnen A tot en met Z, kan alleen gekozen wor-
den uit de lijnen die in de zitting gebruikt worden. 
Deze functie heeft in principe de voorkeur boven de flexibel instelling van lijn en tafel. 
Deze functie vereist echter dat het basisstation is opgestart voordat een keuze uit de 
beschikbare lijnen gemaakt kan worden, terwijl bij de volledig flexibele instelling de 
keuze al gemaakt kan worden voordat het basisstation is opgestart. 
Om deze instelling in te geven, blader je met de omhoog of omlaag functietoetsen naar 
“Lijn” en druk je op de – toets net zo vaak als nodig totdat je “Scan” ziet staan. Auto-
matisch wordt “Select” achter “Tafel” geplaatst. Druk op TERUG functietoets om de in-
stellingen op te slaan. Je kunt de Bridgemate nu op elke willekeurige tafel in je zitting 
plaatsen. 
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Oefening 6.1 
Onze Bridgemates worden uitgeleend aan een bevriende club, die ze in de speelzaal voor 
een alternatieve drive wil gebruiken. 
Daarom moeten het basisstation en de Bridgemates worden ingesteld op kanaal 4. 

De zitting beginnen 
Afhankelijk van de ingestelde variant voor de tafelkeuze kun je problemen verwachten als de 
spelers hun Bridgemate activeren door op de “JA”-knop te drukken. De “vaste instelling” 
zal, als de ‘kastjes’ op de juiste tafel zijn neergelegd, de minste problemen opleveren. Bij de 
flexibele instellingen kunnen er fouten gemaakt worden. 
 

Tafel verkeerd aangemeld 

Het kan voorkomen dat spelers per abuis een verkeerde lijn of tafelnummer opgeven wan-
neer gebruik wordt gemaakt van de flexibele instelling van 
lijn en tafel. Indien de spelnummers van de foutief inge-
voerde tafel gelijk zijn aan de spellen die zij zelf spelen in 
die ronde, bestaat de kans dat de spelers het zelf niet op-
merken. Zodra zich de andere, juiste tafel wil aanmelden, 
krijgt die de melding dat de tafel reeds is geactiveerd. 
Als de speler nu “NEE” drukt kan hij alsnog de goede tafel-
gegevens invoeren. 

 
 

Als de speler op “JA” drukt krijgt hij de opdracht de wed-
strijdleider er bij te roepen. 

 
 
Om door te gaan als de genoemde tafel is bevestiging van de wedstrijdleider nodig. De 
wedstrijdleider geeft zijn PIN code in waarna de Bridgemate de tafel heeft overgenomen van 
de andere Bridgemate die zich foutief heeft aangemeld. De andere Bridgemate zal niet meer 
kunnen communiceren en de paren aan die tafel zullen weldra een melding op de Bridgema-
te zien dat hun Bridgemate zich zal afmelden bij het basisstation.  

Nadat een Bridgemate een andere tafel heeft overgenomen 
middels bevestiging van de Wedstrijdleider, wordt ge-
vraagd of de eerder ingevoerde gegevens (op de Bridge-
mate die wordt overgenomen) behouden of gewist moeten 
worden. 

 
Druk op de knop WISSEN om alle eerdere ingevoerde sco-

res (en eventuele lidnummers) te wissen. 
De Bridgemate zal nu van voren af aan de zitting aanvangen. 
 

Nu kan de zitting dan toch echt beginnen en kunnen de spelers de spelresultaten invoeren. 
Wat en op welke wijze deze worden ingevoerd is afhankelijk van de instellingen die via het 
NBB-R door het BSW zijn gedaan.  
Daar kunnen, om de spelers verder bij te staan bij de invoer van het correcte spelnummer zijn 
twee additionele functies ingesteld zijn: 
· Automatische spelnummer invoer. Indien geactiveerd, zal de Bridgemate automatisch het 
eerstvolgende spelnummer invullen. Bij het spelen van de spellen in oplopende volgorde, 
vermindert dit de kans dat een verkeerd spelnummer wordt ingevoerd. 
· Spelvolgorde controle. Indien geactiveerd, zal de Bridgemate controleren of het ingevoer-
de spelnummer correspondeert met de logische en te verwachten volgorde. Indien de 
Bridgemate een ander nummer verwacht dan het ingevoerde nummer op basis van de 
logische opeenvolgende volgorde, zal het vragen om bevestiging van het ingevoerde nummer. 
Een afwijkend spelnummer bevestigt hij met de JA toets. Indien het ingevoerde nummer 
abusievelijk verkeerd was, drukt hij op de NEE toets om het spelnummer te negeren en 
vervolgens vul je het juiste spelnummer in. 
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Bridgemate instellen en activeren  

Na de laatste stap bij het opzetten en de melding dat je de zitting nu kunt spelen, moeten 
we Bridgemate opstarten. Anders kunnen de spelers hun resultaten niet invoeren. 
 
• Klik vanuit het Hoofdscherm op  Zitting > Scores invoeren > 

Bridgemate(II) score-invoer > Bridgemate (II) Opstarten. 
 
Vanaf dit moment kunnen de spelresultaten aan de tafels worden ingevoerd. 
 

Bridgemate-instellingen 
Bridgemate is niet alleen een kwestie van aan- en uitzetten. Er zijn namelijk veel voor-
keurinstellingen mogelijk.  
 
Tabkaart “Opties” 
Alle scores opnieuw verwerken. 
Deze keus kan redding brengen als door een storing of verkeerde handeling de reeds in-
gevoerde scores zijn verdwenen. 
 
Bridgemate Controle Software Window automatisch afsluiten  
en  
Bridgemate Controle Software Window minimaliseren 
staan in de standaardinstelling uit. Wat ons betreft uit laten! 
 
Direct beginnen met de scoreverwerking 
Staat standaard aan; dat heeft ook onze voorkeur; binnen is binnen!  
 
Tabkaart “Instellingen” 
Hier zijn (bij instelling voor Bridgemate II) direct 2 tabkaarten.  
 
Tabkaart 1: 
 

Resultaten: 
Hier kun je aangeven of je na invoer wilt laten 
zien wat de score is. Je kunt ook bepalen of je 
de andere scores laat zien en hoeveel. Die hoe-
veelheid kun je gewoon op  Onbeperkt  zetten 
als je van een frequentieoverzicht gebruik 
maakt (tabkaart 2).  
De Bridgemate kan alleen maar percentages 
laten zien, dus bij een Butler- of cross-imp 
wedstrijd kun je dat beter uitzetten. 
Als de zitting een top-integrale verwerking 
heeft, kun je kiezen om de resultaten per lijn of 
top-integraal aan te geven.  
Let op: Als de zitting eenmaal loopt, is dit niet 
meer te veranderen. 

 
Gebruik: 
Deze keuzes spreken voor zich. Bij Bridgemate II worden de scores altijd zowel voor NZ 
als OW getoond, dus die keuze is eigenlijk alleen van belang bij de Bridgemate Pro. 
Je krijgt de mogelijkheid om het resultaat op een andere manier in te vullen, maar dat 
geeft alleen maar verwarring, Laten staan op de standaard instelling dus. Ook de beide 
andere instellingen zou ik laten staan   
 
 
Wachttijden: 
Standaard is de tijd dat de screensaver geactiveerd wordt 20 seconden. Dat is over het al-
gemeen genoeg. Tip: Als je tijdens het bekijken van de scores die tijd wilt verlengen, kun 
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je straffeloos op een willekeurige toets op het toetsenbord van de Bridgemate drukken, 
zolang het maar geen  Ja of  Nee  is. 
De vraag om de score te accepteren kun je rustig op 2 seconden zetten. 
 
Contract: 
De keuze voor kaartsymbolen geeft een lelijk symbool. 
Optionele invoer: 
Je kunt de spelers na het spel de uitkomst laten invoeren. Daarbij kun je aangeven of het 
systeem moet controleren (als de spelverdelingen zijn ingegeven) of de uitkomstkaart ook 
daadwerkelijk in het bezit van de uitkomer was. Bovendien kun je aangeven of er lidnum-
mers moeten worden ingegeven. Als je daarvoor kiest, zal de Bridgemate hierom vragen voor 
aanvang van de eerste ronde. 
 
Tabkaart 2 
 

Invoer paarnummer van de leider: 
Wij geven de voorkeur aan het verplicht stellen 
van het invoeren. Dit zorgt ervoor dat bij het 
invoeren van het contract gecontroleerd wordt 
of dat paar wel aan deze tafel dit spel moet 
spelen en het waarschuwt ook voor een ‘Con-
trazit’. Het paarnummer van zowel NZ als OW 
staat bovenin het scherm. 

 
Spelernamen: 
Hier kun je kiezen om de namen van de spe-
lers wel of niet te tonen aan het begin van de 
ronde. Altijd handig om te weten met wie je te 
maken hebt. Als je een individuele drive 
speelt, kloppen alleen de namen van Noord en 
Oost, dus kun je het dan beter uit zetten. 

 
Overzichten: 
Hier kun je kiezen op welke manier je de scores wilt representeren (als je bij “Resultaten” 
hiervoor koos). Het handigst is een frequentiestaat en afhankelijk van de gewenste lees-
baarheid kun je kiezen uit 4 of 6 regels per scherm. 
Bij “Klassement” kun je ervoor kiezen om tussentijds een stand te publiceren voor die 
twee paren. Dat kan na een ronde en het kan na de zitting. Handig als je snel naar huis 
moet en je valt niet in de prijzen. Wij zetten het gewoon uit: de verrassing is leuker. 

 
Spelverdelingen: 
Hier kun je kiezen of je de spelverdelingen wilt invoeren en zo ja op welk tijdstip, direct na 
het spel of na de ronde. Bovendien kun je aanvinken dat je een ingevoerde spelverdeling 
wilt tonen aan het eind van een spel. 
 
Instelling voor de wedstrijdleider: 
Je kunt een pincode van 4 posities ingeven. Geef je niets in, dan wordt de pincode auto-
matisch 0000. De pincode is PC gebonden en gaat dus niet mee in een backup. Je kunt 
ook instellen of een  NG door de wedstrijdleider bevestigd moet worden. Ons advies is om 
dat door de spelers zelf te laten doen. 
 
Aanvullende informatie weergeven: 
De meeste mogelijkheden spreken voor zich. Wij adviseren de optie voor het tonen van de 
eigen scores aan te zetten, dan weet je altijd wat je die ronde allemaal hebt ingevoerd. Als 
je het vinkje voor correctie ook aanzet, kunnen de spelers bij een fout (die al geaccep-
teerd is) de eigen score wissen en opnieuw invoeren. Hetzelfde als vroeger het gummetje 
aan de pen. Zet je dit vinkje niet aan, dan moeten de scores worden gewist door de wed-
strijdleider als er achteraf een fout wordt ontdekt. 
Om het mogelijk te maken dat spelers de wedstrijdleider kunnen oproepen vanuit de 
Bridgemate, kun je de functie “WL oproep vanuit Bridgemate toestaan” activeren. 
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Spelnummer: 
Het is natuurlijk zeer gebruiksvriendelijk om het spelnummer vooraf te laten invullen. 
Maar de gemakzucht bij veel spelers zorgt er regelmatig voor, dat bij wisseltafels het ver-
keerde spelnummer staat ingevuld en de spelers zien dat pas nadat de score is ingevoerd 
en geaccepteerd. Gevolg is dan, dat dat (verkeerde) spel niet meer gespeeld kan worden. 
De scores zijn immers bekend. Toch zijn we voor de gebruiksvriendelijkheid, maar met de 
beperking, dat men het eerste spel per ronde met de hand moet invullen. 
Het beschikbaar maken van de reset toets is handig voor de wedstrijdleider als een 
Bridgemate in een vorige zitting niet goed is afgesloten. Hoef je ook geen WL pincode van 
die andere club te kennen. 
 
Vastleggen spelverloop: 
Hier zou je het bied- en spelverloop mee kunnen vastleggen. Ik zie daar momenteel geen 
toepassing voor. Het kost teveel tijd aan tafel en eenmaal ingevoerd komt het nergens be-
schikbaar om er iets mee te doen. Toekomstmuziek? 
Om het spelverloop te registeren activeert u de functie “Spelverloop vastleggen”. Indien u 
beschikt over spelverdelingen en deze geïmporteerd heeft in de zitting in het NBB-
Rekenprogramma, kun je de registratie van de gespeelde kaarten laten valideren aan de 
hand van deze spelverdeling. Hiervoor activeer je de functie “Invoer controleren via de 
spelverdeling”. Om de spelverdeling ook op de Bridgemate te kunnen tonen, activeer je de 
functie “Spelverdeling mag bekeken worden”. 
 

 

Oefening 6.2 
Haal de backup “Les2Nieuwjaarzitting_Oef2.1Klaar_datum” van de lessite en lees deze in. 
We gaan de Nieuwjaarszitting spelen. Stel de Bridgemates zo in dat ze: 

• Een vast tafelnummer hebben. 
• Niet automatisch een spelnummer tonen; 
• In elk spel om de uitkomst vragen en aan het eind van de ronde vragen de spelver-

deling in te voeren; 
• Aan het eind van een spel niet laten zien wat het eigen percentage op het spel is. 
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Les 7 Ook de moeite van het weten waard 

Spelverdelingen invoeren 
Om de gespeelde spellen thuis nog eens na te kijken is het fijn om de spelverdelin-
gen te kunnen bekijken. Dat kan bijvoorbeeld in de gedetailleerde frequentiestaat 
die je met de uitslag mee kunt zenden. Er zijn twee mogelijkheden om de spelver-
delingen in het NBB-R te krijgen. 

Spelverdeling invoeren als er een PBN-bestand of CVS-bestand aanwezig is. 

Als de club via een dupliceermachine (bijvoorbeeld via de service van het District Noord 
en Midden Limburg) de spellen heeft laten ‘steken’, dan zal er bij de spellen ook een be-
stand worden geleverd, naar wens een van de beide mogelijkheden. 
Kies bij een geopende zitting op de menubalk  Zitting > Zittinggegevens > Spelver-
delingen Import/Export 
Je krijgt nu het invoerscherm: 

Hier kun je instellen welk bestandsfor-
maat je ter beschikking hebt en of je el-
ke lijn met een andere spelverdeling 
werkt of dat er één spelverdeling voor 
alle lijnen is. 
Als je de keuzes hebt gemaakt klik je 
op  Importeren  en gaat het systeem 
de spellen inlezen. 
Middels  Zitting > Zittinggeve-
gens > Spelverdeling bekijken 
kun je door in het scherm dat nu 
komt op Afdrukken  te klikken de 
spelverdelingen op je scherm bekij-
ken. 
Als je ze gezien hebt kun je dat 
scherm weer verlaten door op Annu-
leren  te klikken. 
Natuurlijk kun je ze ook daadwerke-
lijk afdrukken. 
 

Spelverdelingen invoeren tijdens de zitting 

Als de kaarten aan het begin van de zit-
ting geschud worden kun je de Bridgema-
te II zo instellen (zie hoofdstuk 6) dat 
aan het einde van de eerste ronde (of 
desgewenst na elk spel, maar dat geeft 
wel wat onrust naar andere tafels) de 
spelverdelingen aan de speeltafel kunnen 
worden ingevoerd. Ervaring leert dat voor 
het voeren van 4 spellen ongeveer 10 
minuten nodig is. 
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Het aan de tafel invoeren van de spelverdelingen gaat het gemakkelijks als volgt: 
 

 Leg de spellen in het midden van de tafel 
 Noord neemt de Bridgemate voor zich  
 Draai de spellen een kwartslag.  (de kaarten van Noord liggen nu voor Oost, 

die van Oost voor Zuid en die van Zuid voor West) 
 Oost, Zuid en West nemen deze kaarten uit het bakje en sorteren ze open 

voor zich op tafel (die van West blijven dus in het bakje) 
 Noord volgt de aanwijzingen van de Bridgemate 
 Spelverdelingen invoeren: Ja 
 Spelnummer ingeven en bevestigen 
 Oost noemt de kaarten die voor hem liggen (zijn van Noord) en Noord voert 

ze in. 
 Zuid noemt de kaarten die voor hem liggen (zijn van Oost) en Noord voert ze 

in. 
 West noemt de kaarten die voor hem liggen (zijn van Zuid) en Noord voert ze 

in. 
 Als alles goed verlopen is zijn automatisch de kaarten van West ook inge-

voerd. 
 Het eerste spel is klaar en de Bridgemate vraagt of je verder wilt gaan. 
 Als Oost de kaarten van het eerste spel heeft opgenoemd steekt hij ze terug 

in het bakje en begint meteen aan het sorteren van de kaarten van het vol-
gende spel. 

 Dit doen ook Zuid en West. 
 Daardoor kun je meteen doorgaan met spel 2 en daarna met 3 en 4. 
 Als je tijd te kort komt antwoord je op de vraag of je nog een spel wilt invoe-

ren: nee. 
 In de volgende rondes kunnen andere spelers die vroeg klaar zijn het werk 

afmaken. 
Bij het invoeren van een 10 kun je volstaan met de 0. 

De Bridgemate reageert als iemand te weinig kaarten heeft of een kaart dubbel 
wordt ingevoerd. 

 

Oefening 7.1 
Lees het backupbestand <Les7_spelverdelingInlezen_datum> in het NBB-R in. 
In de lesbestanden vind je ook het bestand SpelverdelingenLes7.pbn. Laad deze 
spelverdeling in de zitting. Kijk in welke windrichting in spel 7 ruitenaas zit. 
 
 

Schema’s importeren en exporteren, nieuw schema maken 

Een schema importeren in het schemabestand  

Sinds versie 3.1 van het NBB-R is het niet meer mogelijk om schema’s via het bestand 
schema.dat, welk een onderdeel was van de data die in de backup werden meegenomen, 
te importeren. Dit kan nu alleen nog maar als je van het schema een speciaal ingericht 
.ASC-bestand hebt. Het .ASC formaat is een door Peter Smulers en Hans van Staveren 
ontwikkelde standaard om parenschema's en individuele schema's op te slaan. De expor-
teren en importeren functies van het NBB Rekenprogramma ondersteunt versie 1.0 deze 
standaard. Zie appendix C van de handleiding van het NBB-R om nader over de inrichting 
van zo’n .DAT-bestand te lezen. 
We gaan er nu even van uit dat zo’n .asc-bestand voor je ter beschikking is.  
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 Klik in de menubalk Schema’s > Schema toevoegen > Import/Export > Import 
Klik op   Kies Bestand  en selecteer  
in je computer het gewenste .ASC-
bestand. Standaard verschijnt in het 
vak “Import naar ….” nu de naam 
van het ingevoerde bestand, maar je 
kunt die naam wijzigen. Kies daarna 
een ( bestaande schema-) systeem en 
onderverdeling. Klik importeren en 
sluiten. Mocht je het nieuwe schema 
onder een ander schemasysteem of 
onderverdeling willen opslaan zal je 
die eerst via de menubalk met Sche-
ma’s > Systeem > Nieuw moeten 
creëren.  

Een schema exporteren uit het schemabestand  

Als je een collega wedstrijdleider een plezier wilt doen door een door jouw ontwikkeld 
schema aan te bieden, kun je dat schema uit je NBB-R bestand exporteren. Je moet dan 
wel de backup waarin dat schema te vinden is hebben ingelezen. 
Klik in de menubalk Schema’s > Schema toevoegen > Import/Export > Export 
 

 
 
Klik nu op  Selecteer te exporteren sche-
ma’s…  en je krijgt de lijst met al je schema’s 
ter beschikking. Selecteer het gewenste 
schema of schema’s en klik  Bevestig keuze 
van schema’s  en daarna  Sluiten . Daar-
mee keer je weer terug in een gewijzigd ex-
portscherm en kun je door op  Exporteren  
te klikken het proces op gang brengen. Kies 
een map en een naam waaronder het geëx-
porteerde ASC-bestand moet worden opge-
slagen en klik Opslaan . 
Hiermee wordt het exportproces 
voltooid. 
 
 

Een nieuw schema maken  

Soms kom je in de situatie dat je aan de bestaande schema’s niet genoeg hebt en voor 
een speciale drive een apart schema nodig hebt. Het geheel opnieuw uitvinden van een 
schema is een werk voor specialisten, maar op basis van een bestaand schema een 

nieuw maken wil nog wel mee vallen. Je 
kunt het schema in een ASC-bestand 
schrijven en importeren. Maar het kan ook 
in het NBB-R. 
Klik in de menubalk Schema’s  Schema 
maken/wijzigen 
 Vul in het invulblad nu de gegevens van 
het schema (aantal tafels, aantal ronden, 
aantal paren en aantal spelgroepen) in. 
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Hierdoor ontstaat op het grote veld een 
matrix die je kunt invullen. Dubbelklik op 
een veld en vul achtereenvolgens het 
nummer van het NZ-paar, het nummer 
van het OW-paar en het nummer van de 
spelgroep in. Je kunt op de eerste rij de 
universele startpositie laten invullen (1-2:1 
,3-4:2, 5-6:3 etc.) door op  Universele 
startpositie  te drukken. 
Als je op een of meerdere posities NZ en 
OW wilt wisselen, selecteer je die velden 
door een klik en meerdere door Ctr-Klik en 
klikt op  NZ en OW omdraaien . 
Als je denkt het schema klaar te hebben 
klik je op  Controleer schema . Als het 
systeem geen fouten (meer) ontdekt,  

klik je op   Opslaan , geeft aan bij welk systeen en onderverdeling het moet worden opge-
slagen en klikt  OK . 

Een schema in het schemabestand wijzigen 

In een enkel geval wil je een schema wijzigen, bijvoorbeeld omdat je het lastig vindt dat het 
mpx’93 met 6 rondes en 14 spelers 7 tafels nodg heeft als je met 13 paren bent en je paar 
14 een stilzit geeft. Je zou paar 14 de stilzitter willen maken. 
Klik in de menubalk Schema’s > Schema maken/wijzigen. Je krijgt weer het invulblad van 
de vorige pagina. Klik nu op  Wijzig bestaand schema .  Je krijgt nu op de bekende wijze 
de mogelijkheid het schema dat je wilt aanpassen te kiezen. 
 

Dubbelklik in de matrix op elk van 
de te wijzigen elementen en pas de-
ze aan.  
Mocht je bij een of meerdere posi-
ties NZ en OW wilt wisselen, selec-
teer je die door een klik en meerde-
re door Ctr-Klik en klikt op  NZ en 
OW omdraaien . 
 
Als je denkt klaar te zijn dan klik je 
op Controleer Schema . Als  er 
geen fouten meer zijn, dan klik je  
Opslaan en geef je aan bij welk 
systeem en onderverdeling het 
schema moet worden opgeslagen 
en klikt  OK . 
 

 

Oefening 7.2 
Lees het backup-bestand <Les7Carnavalsdrive> in. Het is Carnavalsmaandag al laat. 
Je krijgt bericht dat Klaveren Aas is gevallen en morgen wel komt bridgen, maar persé 
aan een vaste tafel moet zitten. Pas het in de Carnavalsdrive gekozen schema zo aan dat 
iedereen alle spellen volgens het gekozen schema tegen dezelfde spelers speelt en in de-
zelfde windrichting, maar nu zo dat Klaveren Aas al zijn spellen op een extra tafel 6 
speelt.  
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Beker Wedstrijden met het NBB-R 
Met het NBB-Rekenprogramma kan een bekerwedstrijd worden gespeeld tussen twee teams 
van elk zes paren. Bijvoorbeeld de bekerwedstrijd van het District Noord en Midden Limburg 
kun je op deze manier scoren. 
Maar ook voor de club is het een aardige spelvorm: de deelnemers maken ongemerkt kennis 
met het viertallenfenomeen!  
Ter demonstratie zullen we hier de bekerwedstrijd tussen Big Cards (Azen, Heren, en Vrou-
wen) en De Kleintjes (Tweeën, Drieën en Vieren) van Het Vrolijke Klavertje opzetten. Zorg 
dat, bijvoorbeeld door het inlezen van “Les2Start_datum.zip”, de spelers en paren van Het 
Vrolijke Klavertje beschikbaar zijn. 

Benodigdheden 

Zes tafels,  
24 spellen,  
PC met NBB-Rekenprogramma waarin het wedstrijdschema ‘Bekerwedstrijd’ is geïmpor-
teerd.  

Invoeren als competitie 

Ondanks dat een bekerwedstrijd uit één zitting bestaat, moet je deze vooraf invoeren alsof 
het een competitie is! 

Voorbereiding 

 Teams samenstellen 

Van de zes paren per teams, worden drie viertallen geformeerd.  
Gebruikelijk is om de paren naar kracht in te delen; de twee sterkste paren vormen 

dan het eerste viertal, de twee volgende het tweede viertal en de twee minst sterke 
paren het derde viertal. Tegen een gelijkwaardig team zal het sterkste viertal meestal 
in de plus scoren, het zwakste in de min en het middelste viertal daar tussenin. 

Minder gebruikelijk is om de drie viertallen even sterk te maken: het sterkste paar 
met het – op papier – zwakste paar, etc. 
Voor de teamuitslag maakt dat geen verschil! Het sterkste team zal winnen, ongeacht 
de samenstelling van de viertallen. Het leuke van even sterke viertallen is dat dan alle 
deelnemers de kans hebben om als viertal positief te scoren. 

 

De te gebruiken PC/laptop 

Als met het te gebruiken Rekenprogrammabestand niet eerder een bekerwedstrijd is ge-
speeld, moet je vooraf de volgende handelingen verrichten. 

1. Schemasysteemnaam en onderverdeling invoeren. 

• Klik vanuit het hoofdscherm achtereenvolgens op: 
• Schema > Systeembeheer > Nieuw  (Onder “schemasystemen”). 
• Voer als systeemnaam Bekerwedstrijd in en klik op OK. 
• Klik dan op  Nieuw (onder “Onderverdeling” in “Bekerwedstrijd”), typ:  
 Viertallen 3 tegen 3 en klik op  OK > Sluiten. 

2. Het Bekerspeelschema importeren.  

Op onze les-site staat het bestand <Bekerwedstrijd 6 teams 6 ronden-12-6-6-6-
.asc>. Haal dat schema naar je computer, we hebben dat in de vorige paragraaf bespro-
ken. 
• Klik achtereenvolgens op: 

Schema > Schema toevoegen > Import/Export > Importeren  
Blader naar locatie waar het bekerschemabestand is opgeslagen en klik 
op dat bestand (Bekerwedstrijd 6 teams 6 ronden-12-6-6-6-.asc ) en op Openen . 

• Klik onder “Systeem” op het driehoekje en op  Bekerwedstrijd. 
• Klik onder  Onderverdeling  op het driehoekje en op Viertallen 3 tegen 3. 
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• Klik op Importeren . Je krijgt nu de mededeling dat het importeren is geslaagd. 
 

3. De spelers invoeren van de twee teams. 

• Club > Ledenbeheer > Leden/Paren/Teamsbestanden > Teambestanden 
Op dit scherm (“Teams beheren”) voer je de twee  clubs-teams (drie-viertallen) in die 
de strijd aangaan. (Dus bij ons Big Cards en De Kleintjes). Toets  Sluiten . 

• Club > Ledenbeheer > Teams  (lees: viertallen).  
Op dit scherm (“Teams beheren”) voer je de zes teams (viertallen) in die de strijd 
aangaan.  
 

 
• Kies het eerste teambestand (Hierboven was dat Big Cards) 
• Klik voor het invoeren van een nieuw team  op  Toevoegen  en geef het 

team een naam (hierboven is Azen als ingevoerd). 
• Na een ingevoerde teamnaam kun je de spelers van dat team invoeren. 

Elk team moet uit twee paren bestaan.  
Zet de cursor op de betreffende teamnaam en klik op de Tabkaart Teamleden. 
Je kunt vanuit het ledenbestand de paren van dat viertal samenstellen. Je kunt ook 
‘Nieuwe spelers toevoegen’. Spelers dus die nog niet in je systeem staan. 

Daarna op gelijke wijze ook de drie viertallen van het andere teambestand invoeren. 
Als zo alle teams met namen zijn ingevoerd kun je dit scherm Sluiten 
Pas nadat je de zes teams - en vier spelers per team - hebt ingevoerd, kun je naar stap 5! 

 

4. De competitie voorbereiden; de teams invoeren 

• Klik vanuit het hoofdscherm in de menubalk achtereenvolgens op: 
Bestand  > Nieuwe viertallencompetitie > Bekerwedstrijd > Verder   

• Voer een mooie naam in  (Hier bijv. Groot Tegen Klein). Laat het <Min. Aantal 
spellen voor butlerstand> maar leeg. Klik > Verder   

• Er komt nu een tussenscherm waar je het aantal spellen kiest. 
Op dit scherm kun je alleen het totaal aantal te spelen spellen veranderen. Zorg er wel 
voor dat het nieuwe aantal een veelvoud is van 6. Dus: 18, 24, 30, etc. (Nu 24) 
Er is één lijn en er zijn nu 6 spelgroepen. Klik > Verder   
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• Het scherm van Stap 2 verschijnt. Klik op het rechthoekje rechtsboven als je het in-

vulscherm te klein vindt. 
•  

Je kunt nu rechtsboven de team-
bestanden kiezen, dan komen de 
teamnamen in het rechtse ven-
ster. Door op de teamnamen te 
klikken en  Toevoegen voer je de 
teams in. 
Linksonder kun je elk team een 
nummer geven (Hier 1 t/m 6) en 
er een omschrijving aanhangen. 
Zo voer je eerst de teams van 
Big Cards in en daarna de teams 
van De Kleintjes. 
 
 

• Als alle teams zijn ingevoerd klik je op  Verder. Automatisch verschijnt het bolletje in 
“Bekerwedstrijd”; en je klikt op Voltooien 
Daarmee beëindig je deel 1 van de voorbereiding.  

 

5. De zitting voorbereiden: de paren invoeren 

Kies Bestand > Nieuwe viertallenzitting 
• Stap 1: Voer de juiste speeldatum in > Verder 
• Stap 2: Het totaal aantal spellen dat je eerder invoerde kun je in deze 

stap aanpassen. Denk aan het veelvoud van zes! Het vinkje in Knock-out Wedstrijd 
laat je maar staan. Klik Verder 

• Stap 3: Op dit scherm deel je alleen de teams in (de paren komen 
later). Kies zo nodig 6 tafels. Let op de juiste indeling. De tafels 1 t/m 3 zijn voor de 
ene partij; de tafels 4 t/m 6 voor de tegenpartij. 
Als de teams in het rechterrijtje in de gewenste volgorde staan, kun je ze met één druk 
op knop  Allen toevoegen  in het linker rijtje plaatsen. Klik op Verder. 

• Stap 4: Op dit scherm deel je per team de paren in. Plaats de cursor op 
de gewenste teamnaam en klik in de juiste volgorde op de betreffende spelers van dat 
team.  
Opgelet! De namen van de spelers staan per viertal in alfabetische volgorde. Let dus 
op de juiste samenstelling van de paren! 
Als alle paren zijn ingevoerd klik je op  Verder. 

• Stap 5 stelt een totaaloverzicht voor; klik op  Voltooien. 
 

Daarmee zijn alle noodzakelijke gegevens ingevoerd.  
 

Als je nog niet direct de zitting gaat spelen, kun je het programma afsluiten. Als je de zit-
ting niet afgesloten hebt zal, zodra je het NBB-Rekenprogramma weer opstart, de zitting 
automatisch geopend worden. 

 
Als je geen wijzigingen meer verwacht in het deelnemersveld, kun je de gidsbriefjes prin-
ten. Zitting > Gidsbriefjes afdrukken 
Spelers vinden het altijd leuk om ook de namen te zien van hun tegenstanders. 
Start Bridgemate op en vertel na elke ronde de tussenstand tussen de twee partijen! 
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De uitslag produceren 

 
• Klik daarvoor na elke ronde op: Zitting > Viertallen > Uitslag  

(zie de afbeeldingen aan het begin van dit hoofdstuk) 
In de linker kolom staat het totaal aantal gewonnen en verloren imp; per viertal en per 
team.  

 
Ook achteraf kun je het wedstrijdverloop gemakkelijk zien. Daarvoor stel je “Uitslag t/m 
ronde” in op de gewenste ronde. 

 
• Voor de uitslag per paar, klik je na  Zitting  op:  Uitslag paren > Uitslag. 

 
De uitslag van de bekerwedstrijd kun je niet per mail verzenden. De parenuitslag uiteraard 
wél. 
 

Zitting opnieuw openen 

Als je de zitting van een bekerwedstrijd hebt afgesloten en daarna opnieuw wilt openen, is 
de weg naar die opening anders dan je gewend bent. 

 
Klik vanuit het Hoofdmenu op: 
• De  +  voor “Viertallencompetitie”; 
• de  +  voor de naam die je aan deze ‘competitie’ gaf; 
• de  +  voor “Competitieronde”; 
• met de rechtermuisknop op Zitting 1 en dan op  Openen . 

Een Individuele competitie inrichten 

Het NBB-R kent de mogelijkheid om een reeks open zittingen samen tot een individuele competitie 
te binden. Britge-It kent deze mogelijkheid niet. 
In de menubalk van het hoofdmenu kies je Bestand > Nieuwe Competitie en klik in het nieuwe 
scherm op het bolletje van Individuele Competitie  . Daarna Verder  .  

 
Bedenk een naam en vul eventu-
eel de plaats  in. Kies hoeveel 
zittingen je wilt spelen , hoeveel 
hoogste scores  je mee wilt laten 
tellen voor het eindresultaat en, 
desgewenst, een minimum aantal 
zittingen dat men moet hebben 
meegespeeld om voor de prijzen-
pot in aanmerking te komen.  
Indien je meerdere lijnen wilt 
spelen kun je dat instellen en ook 
of je de lijnletters wilt laten zien 
in de stand. Kies hoe je de com-
petitiestand wilt hebben gesor-
teerd. Daarna geef je de score-
methode in en tenslotte het voor-
keurs ledenbestand. Als alles naar 
je zin is klik je  voltooien   . De 
competitie is nu klaar en kun je 
open zittingen aan deze competi-
tie toevoegen. 
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De uitslag van een zitting aan de individuele competitie toevoegen. 
Zodra de eerste zitting is gespeeld kun je de uitslag aan deze competitie toevoegen.  Zorg er 
wel voor dat de competitie en de zittingen allemaal  in dezelfde back-up staan. Zonder dat er 
een zitting  is geopend start je het NBB-R. In het speelscherm klik je op het plusje voor Indi-
viduele competities  en klik je op de naam van de competitie die je hebt ingesteld.  
 

 
Daarna op de menubalk Competitie en 
er verschijnt een drop-downmenu waar-
in je de keuze hebt Competitiegegevens 
te wijzigen, Paren in een andere lijn te 
plaatsen, de Zittinguitslag in te voeren 
of de Competietiestand te bekijken. 
 
 
 
 
Klik Zittingsuitslag toevoegen  
 

In het scherm dat nu verschijnt kies je het gewenste zittingsnummer, voor de eerste zitting 
natuurlijk de eerste rij (1) en toets Zitting toevoegen . 
In het scherm dat nu verschijnt staan alle open zittingen die nu in het NBB-R staan. Daaruit 

kies je de gewenste 
door te dubbelklikken 
of te klikken en 
daarna op Toevoegen 

. 
Als er al zittingen in 
de competitie staan 
kun je in dit scherm 
zo nodig ook een 
competitie verwijde-
ren. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Oefening 7.3 
Jouw club wil een individuele competitie opzetten van alle bijzondere zittingen van 2018. 
Daarvoor komen in aanmerking: De Nieuwjaarsdrive, de Carnavalsdrive, de Paasdrive, de 
Koningsdrive, de Kermisdrive en de Kerstdrive. De TC heeft besloten dat deze competitie 
moet worden uitgerekend op butlerbasis. Zet deze competitie op en voer, hoewel de wed-
strijd nog niet is gespeeld, de Nieuwjaarsdrive 2018 in de competitie in.  
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Thuisoefening 
In het volgende  deel van de les beschrijven we hoe een viertallencompetitie op te zetten 
(voor zeven viertallen) en hoe de eerste twee zittingen te spelen. De tijd om dit in de les 
te doen ontbreekt, maar met de ervaringen in de bekerwedstrijd hierboven kom je er wel 
uit! Bij deze paragraaf gebruik je de backup met de naam:  
< Les7Viertallen_datum > om de club Doublet2010 en de namen van de leden van Dou-
blet2010 ter beschikking te krijgen. 

 
 

Een viertallenwedstrijd 
Om dat te kunnen doen zetten we de volgende stappen: 
1. Viertallenteams aanmaken 
2. Viertallencompetitie aanmaken 
3. Viertallen competitiezitting opzetten, starten, spelen en uitslaan 

 
Belangrijke voorwaarden!   

Een viertallencompetitie is een competitie tussen viertallen. In de ranglijst staan de namen 
van de deelnemende viertallen. Als je op de naam van het team klikt, zie je onder andere 
de namen van de spelers.  

 
Naast de viertallenuitslag berekent het programma ook een uitslag per paar. 

 
- Met een oneven aantal teams kun je drie teams een zogenaamde 3-hoek laten spelen. 

(Elk team speelt dan feitelijk twee wedstrijden: een volledige wedstrijd van twee ron-
den tegen de beide andere teams.) 

- Een 3-hoekwedstrijd bestaat uit twee zittingen. Na de 1e zitting heb je nog geen uit-
slag; die volgt pas na de 2e zitting. Dat maakt het spelen van twee zittingen op één 
middag of avond extra aantrekkelijk. Dan heb je wel meteen de uitslag én - nog be-
langrijker - de wedstrijd wordt dan uitgespeeld met dezelfde teams. Die garantie heb 
je niet als de tweede zitting op een andere datum wordt gespeeld. 

- Als in de 3-hoek 12 spellen  speelt per zitting, dus zes spellen tegen elk paar, heb je 
voor de beide zittingen van elk twee ronden 36 spellen nodig.  

- Met een even aantal viertallen moet je minstens vier viertallen hebben voor een rede-
lijke butleruitslag. 

- In één lijn met een oneven aantal viertallen, kun je de 3-hoekspelers het beste andere 
spellen laten spelen dan de ‘gewone’ viertallen. Een deel van de spellen wordt name-
lijk alleen gespeeld in de 3-hoek. De 3-hoekviertallen zouden dan een verschillend aan-
tal spellen spelen dat door alle viertallen wordt gespeeld.  

- Omdat de 3-hoekspelers andere spellen spelen, moet je met een oneven aantal viertal-
len in dezelfde lijn met minstens zeven viertallen spelen. (Met slechts vijf viertallen 
spelen drie viertallen een 3-hoek, waardoor slechts twee viertallen overblijven voor de 
‘gewone’ viertallenbutleruitslag. 

- Een viertallenlijn moet dus minstens uit 4, 6 of 7 teams bestaan; niet uit 5. 
- Als je kiest voor een viertallencompetitie met een oneven aantal zittingen 

(avonden/middagen), kun je op de laatste avond/middag alleen een 3-hoek begin-
nen als die uit de beide zittingen bestaat! Op de laatste avond/middag speel je dan 
twee zittingen van elk 12 spel. 

 

De teams invoeren en samenstellen (dat heb je ook bij de bekerwedstrijd geleerd) 

• Klik vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens op: 
Systeem > Ledenbeheer > Teams 
Het scherm “Teams beheren” verschijnt. Bij de teambestanden is standaard “Club” 
ingevoerd 

 
Nieuwe teams invoeren 
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Het scherm “Teams beheren” kent twee tabkaarten: “Teams” en “Teamleden”. Tabkaart 
“Teams” staat nu open. 
Wij willen zeven teams invoeren: A-team, B-Team, t/m G-team. Maar mooie namen als De 
Killers, Superkraak, etc. kan natuurlijk ook. 
• Klik achtereenvolgens op: Toevoegen > voer A-team in > OK 
• Toevoegen > voer B-team in > OK  
• Toevoegen > voer C-team in > OK  
• Etc. t/m G-team. 

 
Teams samenstellen  
• Klik op het tabblad “Teamleden”, selecteer na een klik op het driehoekje 

de gewenste teamnaam  en selecteer de vier (of meer) spelers.  
Met de pijlen tussen de twee vakken kun je ook spelers toevoegen en verwijderen. 
Je kunt ook na invoer van een team, meteen dat team samenstellen. Kies voor de volg-
orde die jij het prettigst vindt. 

 
• Klik op  Sluiten  als je alle teams hebt samengesteld. 

 
Met “Teams beheren” kun je uiteraard ook teams verwijderen, teamnamen aanpassen, 
samenstellingen veranderen en nieuwe teams toevoegen. 
Een team kan en mag ook uit méér of mínder dan vier spelers bestaan. 

 

De viertallencompetitie opzetten 

Voordat je een competitiezitting viertallen kunt spelen, moet je de viertallencompetitie 
invoeren. 

 
Een viertallencompetitie opzetten is ook noodzakelijk als je slechts één viertallenzit-
ting wilt spelen. In dat geval maak je een competitie aan van slechts één ronde en één 
zitting! 

 
In deze oefening bestaat onze viertallencompetitie uit één ronde van zes zittingen. 

 
• Klik vanuit het Hoofdmenu achtereenvolgens op: 

Bestand  (linkerbovenhoek)  > Nieuwe viertallencompetitie  
Kies nu voor Gewone viertallencompetitie;  

• Klik op  Verder 

Stap 1 (Algemene gegevens)  

• Geef de competitie een naam (“Plaats”  en “Min. Aantal spellen voor Butlertelling” is 
niet noodzakelijk. Ook kun je de “Scoremethode voor stand” op de ingestelde WP -
Nieuw (Discreet) laten staan). 

• Vul het aantal competitieronden in: 1 
• Voer in, achter “Competitieronde 1”: 6 “zittingen”. 

Onderaan staat nu ‘Totaal aantal zittingen: 6’ 
• Klik op  Verder 
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Stap 2 van 5 (groepen) 

 
Als voorkeur staat “1 helft” ingevuld. Als je dat laat staan, bestaat de wedstrijd uit één 
ronde. Elk paar ontmoet dan één paar van de tegenstanders. Het aantal spellen is het to-
taal aantal spellen waaruit de wedstrijd bestaat. 
Kies je voor  2 helften , dan spelen de viertallen twee ronden, en ontmoet elk paar de 
beide tegenstanders. Je speelt dan met (minstens) twee spelgroepen. 
 
• We kiezen voor  2 helften. 

 
Als je twee zittingen wilt spelen in dezelfde middag of avond, voer je achter “Aantal 
spellen”  12  in. Dan bestaan beide zittingen uit totaal 12 spellen en de complete middag 
(of avond) uit 24 spellen.  
Bij vier zittingen voer je achter “Aantal spellen”  6  in. Dan bestaat elke zittingen uit 6 
spellen en de complete middag (of avond) uit 24 spellen. 
 
Viertallenontmoetingen gespeeld in twee helften kunnen gespeeld worden met twee of vier 
spelgroepen. Deze kunnen als volgt over de tafels worden verdeeld: 
Twee spelgroepen: 
AAAA/BBBB. Tafels 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 spelen in de eerste helft allemaal spelgroep A, in 
de tweede helft spelen ze allemaal spelgroep B. 
ABAB/BABA. Tafels 1/2 en 5/6 spelen in de eerste helft spelgroep A, en tafels 3/4 en 7/8 
spelen in de eerste helft spelgroep B. In de tweede helft wordt gewisseld en spelen tafels 
1/2 en 5/6 spelgroep B, en tafels 3/4 en 7/8 spelgroep A. 
Vier spelgroepen: 
ABCD/BADC. De spelgroepen A, B, C en D worden in de eerste helft verdeeld in oplopende 
volgorde over tafels 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. In de tweede helft worden A en B van tafels ge-
wisseld alsmede C en D. 
CDAB/DCBA. Idem aan hierboven, echter de spellen worden niet in volgorde A, B, C, D 
neergelegd, maar in C, D, A en B. 
Belangrijk om te weten is dat de twee tafels van een viertallenontmoeting gelijktijdig altijd 
dezelfde spelgroep spelen (de spelgroep wordt gedeeld tussen de twee tafels). Na afloop 
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van een helft zijn de spellen dan ook volledig gespeeld op beide tafels en kunnen de scores 
vergeleken worden. 
Competities die twee of meer lijnen bevatten kunnen top-integraal worden verwerkt. De 
teams spelen wel in lijnen en ontmoeten tegenstanders van hun eigen lijn, maar de stand 
wordt opgemaakt voor beide lijnen gezamenlijk. Plaats een vinkje bij Competitie is Top-
integraal om dit in te stellen. 
 
Laat het spelgroepmethode staan op de ingestelde AAAA/BBBB 

 
• Klik op  Verder 

 

 De instellingen in de stappen 2 t/m 5 zijn slechts voorkeuren. Bij het op-
zetten van elke nieuwe zitting zijn deze voorkeuren ingevuld. Je kunt ze des-
gewenst per zitting wijzigen! 

 

Stap 3 (teams indelen) 

In de rechterkolom staan de namen van alle viertallenteams. 
 

• Klik dubbel op de teams die aan deze viertallencompetitie meedoen.  
Je kunt ook één keer klikken en dan op  Toevoegen. 

 
Je kunt aan elk team een nummer en een omschrijving meegeven. Deze extra informatie 
wordt getoond in de competitiestand. Het toekennen van een nummer kan handig zijn om 
een team snel te identificeren in de stand. De extra omschrijving is bedoeld om speciale 
codes aan een team mee te geven, mar voor ons niet zo nuttig. 

 
Je kunt dit invoeren van de teams vergelijken met het voorbereiden van een parencompe-
titie. Alle paren die aan de competitie deelnemen voer je eveneens vooraf in. 
• Klik op  Verder. 
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Stap 4 (indelingsmethode) 

• Als je op de  Help  klikt zie je wat de verschillende keuzes inhouden. 
‘Handmatig’ staat standaard ingevuld, en daar kiezen we voor. 

• Klik op  Verder 

Stap 5 (tiebreak regeling) 

Op dit scherm zie je welke criteria gelden bij gelijk eindigen. Die kun je wijzigen.  
• Als je klikt op  Help  zie je de uitleg per criterium. 
• Wij vinden de standaard instelling perfect en klikken op  Voltooien 

 
De competitie is nu klaar voor het spelen van de eerste zitting. 
 

 De eerste viertallenzitting starten 

 
Klik vanuit het Hoofdscherm achtereenvolgens op: 
Bestand  (Linksboven) > Nieuwe viertallenzitting 

 

Stap 1 (Competitie keuze) 

 
In de regel zal je één viertallencompetitie hebben ingevoerd. In deze oefening in ieder ge-
val!  
• Controleer de speeldatum, pas die zo nodig aan, en klik op Verder. 

 

Stap 2 (lijnen)  én te spelen helften en spellen 

 
Standaard is het aantal helften en te spelen spellen ingevuld zoals je dat bij het opzetten 
van de competitie hebt ingevuld. Die kun je nu desgewenst aanpassen. Het aantal inge-
voerde spellen staat voor het totaal aantal spellen van deze zitting. 
• Klik op  Verder  als je het eens bent met de instellingen. 

Stap 3 (teams indelen) 

 
Automatisch worden net zoveel tafels gegeven als het aantal viertallenteams. Als niet alle 
teams aanwezig zijn/spelen, pas je het aantal tafels aan en haal je de  weg voor het af-
wezige team.  

 
Handmatig indelen  
• Als je op een team klikt in de rechterkolom, en dan klikt op de pijl van 

Toevoegen  (of dubbelklikt op een team) gaat dat team naar de blauw gekleurde tafel 
in de linker kolom. 

 
Willekeurig indelen 
• Je kunt ook voor een  willekeurige indeling  - door de computer –  kiezen.  

Met die instelling klik je op de pijl  Allen toevoegen. 
• Klik op  Verder  als alle aanwezige teams zijn ingedeeld. 

 
Omdat je zeven teams hebt ingedeeld, meld het programma dat er een oneven aantal ta-
fels zijn, met de vraag of je een 3-hoek wilt spelen. 
Natuurlijk willen we dat, anders hadden we geen oneven aantal viertallen ingevoerd .  
• Klik op Ja. 
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Dan wordt gevraagd aan welke (opvolgende) tafelnummers de driehoek wordt gespeeld.  
• Voer de drie hoogste tafelnummers in; in deze zitting voer je dus in: 5, 

6 en 7 en klik op  OK. 
 

Stap 4 (spelers inschrijven) 

 
Op dit scherm stel je per team de paren samen.  
In het rechter vak verschijnen de namen van dat viertal. Door op de namen te klikken stel 
je links de paren in. 

  
• Je kunt voor een speler die niet aanwezig is een andere speler invoeren. 

Daarvoor klik je op de knop  Extra speler.  Vervolgens selecteer je uit de betreffende 
ledenlijst de gewenste speler. 
 

Na het invoeren van de eerste vier spelers verschijnt automatisch het volgende team met 
de betreffende teamleden. 

 
• Klik op  Verder. 

 
Stap 5 (totaaloverzicht) 
 
• Klik op  Voltooien  als je het eens bent met alle gegevens. 

De zitting kan nu worden gespeeld. Vervolgens moeten we de Bridgemates activeren 
 

Bridgemate activeren 

• Klik achtereenvolgens op: 
Zitting > Scores invoeren > Bridgemate II score-invoer > Bridgemate II op-
starten 

• Klik na het opstarten op  Bridgemate Controle  (balk onderin het 
scherm) en kies voor de tabkaart “Scores per ronde”. Je hebt dan goed zicht op het 
aantal gespeelde spellen per tafel én op het scherm zijn geen contracten met resultaat 
zichtbaar! 

 

 De paren die de driehoek spelen, hebben na deze zitting nog geen uit-
slag! Die ontstaat pas na het spelen van dezelfde spellen in de tweede zitting! 

 
Bij het aanmaken van de 2e zitting worden de tafels van de driehoek automa-
tisch ingevuld. Teams en tafelnummers mogen niet afwijken. 
Door een zitting uit 12/14 spellen te laten bestaan, kun je de 2e zitting meteen 
na de 1e spelen. De instellingen in de stappen 2 t/m 5 zijn slechts voorkeuren. 
Bij het opzetten van elke nieuwe zitting zijn deze voorkeuren ingevuld. Je kunt 
ze desgewenst per zitting wijzigen! 
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Overzicht tafels, paren en spellen 

Onder andere om de spellen op de juiste tafels te kunnen leggen ga je naar het totale 
overzicht. Dat gaat anders dan bij een parenwedstrijd. 

 
• Klik voor het totaaloverzicht achtereenvolgens op: 
 

Zitting > Zittinggegevens > Paar/tafel/spellabels wijzigen > Overzicht to-
nen. 

Direct na deze zitting speel je de volgende zitting. 

Het programma stelt dan spontaan voor om de 3-hoekwedstrijd aan dezelfde tafels te spe-
len. De teams zijn daar al aan gekoppeld. Zorg ervoor dat je dezelfde volgorde aanhoudt 
van de paren binnen de teams. 
En de teams die niet meedoen aan de 3-hoek geef je een ander team als tegenstander. 
Na deze 2e zitting hebben de 3-hoekspelers ook een uitslag! 

 

De uitslag 

 
Verzending per mail naar de spelers 
• Klik achtereenvolgens op: 

Zitting > Uitslag Versturen via e-mail 
 

• Klik dan - ook -  Viertallen uitslag  aan. 
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Toegift:  Verschillende zittingen op één basisstation 

Ook bij deze toegift hoort een backup bestand <ToegiftCombi_datum>, te downloaden van 
onze les-site. 
 
Tot voor kort kon je met één laptop en één Bridgemate basisstation ook maar één zitting tege-
lijk spelen en berekenen. Maar in versie 3 is deze beperking verholpen. Hoe je meer zittingen 
tegelijk kunt bijhouden staat in deze toegift. 

 
De meeste bridgezittingen worden berekend met de matchpuntenmethode, waarbij de uit-
slag wordt gegeven in de overbekende percentages. Minder bekend, en wellicht daarom 
door velen verguisd, is de uitslagberekening volgens de Butlermethode, een soort viertal-
lenberekening. Tot voor kort was het niet mogelijk om per lijn een bepaalde berekenings-
methode toe te passen. Alle lijnen spelen percentages of butler. Datzelfde gold voor topin-
tegraal; of álle lijnen speelden dezelfde spellen met top-integraal, of geen enkele. Het pro-
bleem van topintegraal allemaal of niet is in NBB-Rv3 opgelost doordat je bij het inrichten 
van de zitting meerdere top-integraalgroepen kunt instellen (zie les 2 en Handleiding NBB-R 
pag. 41). Maar ook de andere problemen zijn nu opgelost, vanaf versie 2.8 en hoger op je 
pc kun je namelijk tegelijk verschillende ‘zittingen’ spelen. En per ‘zitting’ kun je de gewens-
te berekeningswijze instellen. 
 
Als een deel van de club wil butleren, een ander deel viertallen, een derde groep wil gaan 
voor de bekende percentages en je toevallig ook nog twaalf paren hebt die een bekerwed-
strijd willen spelen, kan dat allemaal tegelijk met slechts één pc en één basisstation!  

Belangrijke aandachtspunten 
Méér verschillende zittingen tegelijk kan uitsluitend met het NBB- Rekenprogramma versie 
2.8 en hoger. Bridge-it kent deze toepassing niet! 
 
Je kunt NIET een zitting van dezelfde competitie splitsen in twee verschillende zittingen, 
met bijvoorbeeld butler voor de A-lijn en percentages voor de B-lijn. Je zult dan vooraf 
twee aparte competities moeten opzetten/invoeren. 

 

Twee verschillende competitiezittingen tegelijk 

Als een bepaalde competitieronde van x zittingen door één of meer lijnen wordt gespeeld 
met Butler, en de andere lijn(en) percentages, moet je twee verschillende competities 
opzetten.  
En elke avond of middag speel je twee zittingen tegelijk; van elke competitie één. 

 
Omdat invallen in de andere competitie niet is uitgesloten, is het ’t gemakkelijkst om in de 
beide competities alle lijnen op te nemen. Zorg wel voor twee duidelijk verschillende 
competitienamen, bijvoorbeeld Butler voor de competitie waarvoor de Butlertelling geldt 
en Percentages voor de Percentagecompetitie. 

 

Meer open zittingen 

Als slechts één avond of middag twee verschillende berekeningen worden toegepast, kun 
je ook twee open zittingen aanmaken. En als een derde groep graag Cross-Imp speelt, kun 
je daar een derde zitting aan toevoegen. Open zittingen naast competitiezittingen spelen is 
eveneens mogelijk. 
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Let wel op de juiste lijn-letter (A-lijn, B-lijn, C-lijn, etc.) 

Wanneer de eerste zitting loopt en je de tweede zitting aanmaakt, heeft BM de ingevoerde 
lijnen van de eerst ingevoerde zitting gevuld. Voor de tweede zitting zal BM automatisch 
uitgaan van de eerstvolgende vrije lijnletter. Met een eerste zitting van een A- en B-lijn, 
zal BM de tweede zitting dus automatisch beginnen met een C-lijn, ongeacht de lijn die het 
Rekenprogramma aangeeft. 

 

Open zitting naast competitiezitting 

Als je een competitiezitting speelt naast een open zitting, laat je de open zitting het 
eerst lopen! Die krijgt dan in BM automatisch dezelfde lijnen als in het Rekenprogramma. 
Als je daarna de competitiezitting als tweede zitting opvoert, sluit je in Stap 2 van de zit-
ting invoer de lijnen af die al worden gebruikt in de eerste zitting. Door de tweede zitting 
te beginnen bij de eerste nog vrij zijnde lijnletter, blijven de lijnen tussen het Rekenpro-
gramma en BM synchroon. In een open zitting kun je geen lijnen afsluiten; daarom voer je 
de open zitting het eerst in! 

 

Twee open zittingen 

Met twee open zittingen zullen de beide zittingen in het Rekenprogramma beginnen met 
Lijn A. Dat geldt dan ook voor de gidsbriefjes, en twee series gidsbriefjes met A-lijn werkt 
verwarrend.  
 

Truc 
Omdat je in een open zitting géén lijnen kunt afsluiten, open je voor de tweede 
groep een competitie, van slechts één ronde en één zitting, maar met méér lij-
nen. Dan kun je namelijk wél de tweede zitting de juiste lijnen selecteren, 
waardoor de paren van de zitting die je als tweede invoert, ook de juiste letters 
van de tafels op hun gidsbriefjes hebben staan!    
 

 
Thuisoefening, met backupbestand ToegiftCombi_datum 

Zet het <ToegiftCombi_datum> in je computer terug. Hierin zijn al twee competities in-
gevoerd. De A-lijn speelt deze ronde butlerzittingen en de B-lijn zittingen met de percen-
tageberekening.  
 

 Met het terugzetten van een zip-bestand verdwijnt het bestand dat daar-
voor op jouw pc stond. Maak daar eerst een back-up van als je dat niet kwijt 
wilt! 

 
Wij gaan als oefening een dubbele (competitie)zitting starten: de eerste voor de spelers 
van de A-lijn en de tweede voor de spelers van de B-lijn. 

 
1. De eerste (competitie)zitting invoeren 

De eerste zitting zetten we op voor de A-lijn die gaat Butleren. 
 

• Klik vanuit het Hoofdscherm achtereenvolgens op: 
Bestand > Nieuwe competitiezitting > Butlercompetitie  (!) 
> Verder  
Stap 2 verschijnt.  
We willen in deze ‘zitting’ alleen de A-lijn laten spelen. 

• Klik daarom op de regel van Lijn B en dan op devoor:  
“Deze lijn wordt gespeeld”. De ‘v’ verdwijnt, en in de kolom “Actief” staat op de B-
lijnregel ‘Nee’. 
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• Verder  (naar Stap 3) 
Je kunt nu de aanwezige spelers indelen. 

• Klik (voor het gemak) op  Allen toevoegen  en op:  
Verder > JA > Verder > Voltooien > OK 

2. Bridgemate starten voor deze eerste zitting 

• Klik achtereenvolgens op: Zitting > Bridgemate II score-invoer.  
 

Het bekende scherm ‘Score-invoer via Bridgemate II’ verschijnt: 
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BM pro control maakt voor elke zitting een zogenaamd ‘BWS-bestand’ aan. Omdat we nu 
twee zittingen tegelijk laten draaien, moeten deze beide zittingen werken met hetzelfde 
BWS-bestand.  

 
Rechts bovenin zie je de naam van het bws-bestand dat het systeem nu van plan is te 
gaan gebruiken: c3.bws. Omdat het Rekenprogramma unieke bestanden aanmaakt, zul jij 
op die plaats zeer waarschijnlijk een andere bws-naam zien. 

 
Die naam gaan we wijzigen in een naam die past bij de combiklus die we nu gaan klaren: 
combi.bws. 
Je kunt ook een andere naam bedenken, het systeem sluit die af met de extensie .bws 

 
Het wijzigen in combi.bws doen we als volgt: 
• Klik op de knop (linksboven) Wijzig bestand. 

Dan verschijnt het volgende scherm: 
 

 
 
Dit scherm geeft de namen van alle reeds gebruikte bws.bestanden. Dat kunnen er heel 
veel zijn.  
• Als daar al combi.bws tussen staat, klik je daarop en op  Openen.  

Kent jouw pc die naam nog niet, dan tik je in de open regel achter “Bestandsnaam:” 
combi.bws en klik je op  Openen. 

 
Rechts bovenin het Score-invoer via Bridgemate II-scherm zie je nu de nieuwe bestands-
naam ‘combi.bws’ staan. 
 
• Klik nu op Bridgemate II opstarten 

De eerste zitting loopt! 
Als je dit thuis oefent zonder BM-station, kan je pc uiteraard geen poort vin-
den waarop BM is aangesloten. Voor deze oefening maakt dat niet uit. Onder 
op de statusbalk van je scherm zie je wel Bridgemate Controle staan.  
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• Sluit door het Bridgemate Controle Software door rechtsboven op het kruisje te klikken. 
Nu keer je terug naar het Score-invoer via Bridgemate II- scherm. Klik op  Sluiten  en 
(onderin op de statusbalk) op: NBB-Rekenprogramma             voor het opzetten en star-
ten van de 2e zitting, 

 
3. De tweede (competitie)zitting starten  

• Sluit in het Rekenprogramma de eerste zitting af! 
( Zitting > Zitting afsluiten > Ja > OK ) 

• Stap 1: start je tweede (competitie)zitting met: 
Bestand > Nieuwe competitiezitting >  Percentagecompetitie > Verder 

• Stap 2: Nu moet de A-lijn worden uitgezet! Ga op de A-lijn staan en 
klik op de   en op  Verder . 

• Stap 3: Selecteer - in de B-lijn - de aanwezige spelers. Dat kun je 
weer doen met een klik op de knop  Allen toevoegen. 
 

 Omdat je twee verschillende zittingen speelt, kan het systeem niet contro-
leren of je een speler invoert die al in de net opgestarte zitting speelt! 

 
Verder > Verder > Voltooien > OK. 

• Zitting > Bridgemate II score-invoer 
 

Het is nu zaak voor deze tweede zitting het bws-bestand te gebruiken van de eerste net 
ingevoerde zitting. 

 
• Klik op  Wijzig bestand  en op  Combi.bws  klik dan  Openen > Ja > 

Uitvoeren. Op het volgende scherm kies je voor  Ja. Je wilt deze zitting immers toe-
voegen aan het Bridgemate Control bestand. 

 

 
 

Je ziet nu welke zittingen op dit moment lopen. 
 

 
 

Klik dit schermpje weg en dan ben je weer in het Score-invoer via Bridgemate II- scherm. 
(Wil je nogmaals zien welke zittingen lopen kies je hier voor Koppelingen tonen. Je krijgt 
dan bovenstaand schermpje weer terug). 
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In het Score-invoer via Bridgemate II-scherm klik je nu op Bridgemate II continueren 
.Nu verschijnt het overzichtsscherm weer en zie dat er binnen BM control twee lijnen (A 
en B) actief zijn. Dat wil ook zeggen dat als er een nieuwe zitting bijkomt, de Bridgemates 
de lijn met C beginnen, ook al is het een zitting met alleen een A-lijn. De mensen die wel 
eens een combitafel gebruiken herkennen dit natuurlijk direct. 

 
Tijdens de zitting(en) 

Beide zittingen kunnen nu beginnen, maar er kan slechts één zitting van het NBB Reken-
programma tegelijk open zijn. Daarin kun je alles doen, zoals de scores aanpassen en de 
uitslag printen.  
 

Tijdens het inlezen zie je op het scherm van Bridgemate Controle Software (Tabkaart 
“Scores per ronde”) de voortgang van alle tafels. 
 

Overstappen naar de andere lopende zitting 
Dat kan pas als je de zitting die nu loopt in het Rekenprogramma afsluit. De andere zitting 
open je vanuit het hoofdscherm, met een klik op competities, de betreffende ronde en dan 
met de rechtermuisknop op de nu te openen zitting; kies dan voor ‘Openen. 
 

Scores verwerken van nog niet verwerkte scores 
Na het openen van de andere zitting zijn de scores die reeds naar Bridgemate Control zijn 
verzonden nog niet verwerkt in het Rekenprogramma. Dat verwerken doe je als volgt: 
 

• Klik op Zitting > Bridgemate II score-invoer > Opties > Alle 
scores opnieuw verwerken. 
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Bridgemate-Pro/II Noodplan tijdens de zitting 

Zenden van kastje naar basisstation lukt niet. 
• Kan duiden op lege batterijen. Vervang de batterijen óf stel een ander kastje in. 
• Controleer de kanaalkeuze van Basisstation en kastje(s). Moet hetzelfde zijn, meestal 0. 
• In de linker kolom van het Basisscherm (Bridgemate Controle) moet ‘Europa’ staan. 

Batterijen vervangen 
Vervang de oude batterijen voor nieuwe.  
Met nieuwe batterijen wordt het Bridgemate display waarschijnlijk volledig zwart. Met het in-
brengen van de WL-plug, en het WL-schema in beeld (!)… en de mintoetsen (heel veel keer in-
drukken!) corrigeren. Vóór aanvang van de zitting zónder WL-plug; tijdens de zitting mét de 
WL-plug. (Bij het zwakker worden van de batterijen is het beeld telkens met de plustoets don-
kerder gemaakt). 

Kastje doet niets, moet worden vervangen 
1. Haal één batterij van het niet (goed) werkende kastje eruit. 
2. Ga naar het scherm van Bridgemate Pro. 
3. Kies (in de bovenbalk) voor: Basisstation. 
4. Klik op: Toon tafels; selecteer betreffende tafel en kies voor: Tafel afmelden. 
5. Stel een ander kastje met de wedstrijdleiderplug in op de net afgemelde tafel. 
Na het uitvoeren van punt 4 wordt alles automatisch ingesteld. Dus verder niets doen! 
LET OP! Eerst het foute kastje afmelden alvorens een nieuw kastje in te stellen! 

Na de start van de 1e ronde wijzigt het aantal paren/speelschema! 
1. Ga naar het NBB-Rekenprogramma. 
2. Klik achtereenvolgens op: Zitting/Zittinggegevens/Opnieuw opzetten. 
3. Klik door naar Stap 3, pas de paren aan (verwijder eerst zo nodig het ‘wachttafelpaar’) en 

klik door t/m Voltooien. Daarna volgt de rest vanzelf. 
(De aanpassing in het NBB-Rekenprogramma is voldoende. In beeld verschijnt welke tafelver-
andering is doorgevoerd). 
Zie ook les 4 

Opeens lukt het doorzenden van alle kastjes niet meer 
Basisstation aanzetten (bij Bridgemate II kan een laptop in de stand-by zijn gegaan; dan is het 
soms noodzakelijk de computer opnieuw op te starten). 
Zodra in het scherm van BCS links bovenin de melding verschijnt dat het basisstation is aange-
sloten: het basisstation herstellen met: menukeuze Zitting > Synchroniseren/herstellen. 
Werk je met Bridgemate II en is de zitting afgesloten via Zitting > Bridgemate II score-
invoer > Bridgemate II continueren 
(De oorzaak van het probleem: Het Basisstation is uitgeschakeld geweest)! 

Het basisstation valt uit 
Je wilt het basisstation weer aansluiten of een vervangend station aansluiten, kun je alle infor-
matie die tot dat moment vanuit het basisstation naar de computer is gestuurd, als volgt op-
nieuw verzenden.  
1. Sluit het (nieuwe) basisstation aan op (stroom en) de computer. 
2. Ga in BCS naar ‘Zitting  -> Synchroniseren/herstellen’, en klik achtereenvolgens op: 

Tabblad Herstellen > Basisstation herstellen > Ja > Ja, Voer het controlegetal in 
(dat getal geeft het systeem!), OK / Resetten? Ja.  
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Scores inlezen met de communicatiekabel  
Als ontvangst niet lukt, kun je de scores met de hand inlezen vanuit de Bridgemates.  
Opgelet! De gegevens in een kastje verdwijnen pas op het moment dat ná het opstarten van 

een nieuwe zitting op het kastje op JA is gedrukt!!! 
1. Ga voor het inlezen van de scores in BCS naar: Zitting -> Bridgemate handmatig uitlezen. 

Communicatiekabel aansluiten op de seriële poort. 
2. Steek de plug achter in een Bridgematekastje en klik op JA.  
3. Na de melding ‘klaar’ de volgende Bridgemate aansluiten.  
4. Na invoer uit alle kastjes: naar het NBB-Rekenprogramma, 
Met de BMpro: Zitting > Scores invoeren / Bridgemate Pro Score-invoer / Scores 

verwerken / Start scoreverwerking. Daarna op de normale wijze de uitslag uitrekenen. 
Met de BM II:  Zitting > Bridgemate II Score-invoer / Scores verwerken / Start 

scoreverwerking. Daarna op de normale wijze de uitslag uitrekenen. 

Scores inlezen uit de Bridgemate II  
Als je de scores bent kwijtgeraakt, kun je ze in een ultieme poging nog uit de Bridgemate halen. 
Opgelet! De gegevens in een kastje verdwijnen pas op het moment dat ná het opstarten van 
een zitting op het kastje op JA is gedrukt!!! 
1. Start het inlezen van de scores op in het NBB rekenprogramma  
2. Pak de Bridgemate en kies voor SETUP (eventueel eerst Bridgemate resetten) Pincode 749 en 

kies rechts voor info  
3. Kies nu voor “scores verzenden” en alle in de Bridgemate aanwezige scores worden opnieuw 

naar de Bridgemate control gestuurd en ingelezen  
4. Na invoer uit alle kastjes kan de uitslag worden gemaakt. 

 Melding dat het Basisstation niet is aangesloten, terwijl dat wèl zo is 
  Ook nadat het Basisstation is losgemaakt, opnieuw aangesloten, en de laptop opnieuw is opge-

start. 
Wat meestal  helpt: 

 - sluit BMControl programma 
- ontkoppel USB-serieel converter van de laptop/PC en maak BMController spanningsloos. 
- sluit na 10 seconden wachten eerst USB-serieel converter aan op laptop/PC. 
- sluit de spanning aan op de BMController. 
- start het BMControl programma. 
Oorzaak:  

De USB poort is zgn. 'hot-swappable', maar het aan te sluiten apparaat (als de span-
ning al is aangesloten) kan in een deels verkeerde toestand staan. In het geval van de 
BMController kent deze alleen de seriële communicatie! Niet hoe te communiceren 
over een USB aansluiting, daar zorgt de converter voor. 

Als dat niet lukt zijn mogelijke oorzaken: 
- de driver voor de USB-serieel-converter is niet goed geïnstalleerd.  

Het komt soms voor dat alles prima werkt totdat een update van Windows de driver 
vervangt. De oplossing is dan simpel: verwijder de driver en installeer de driver die op 
de site van Bridgemate staat opnieuw. 

- de converter is niet goed aangesloten op het basisstation en/of de computer.  
Bij iedere aansluiting kan een slecht contact ontstaan door langdurig gebruik. Soms is 
de verbinding een beetje losgeraakt zonder dat gebruikers daar direct erg in hebben. 
Het kan geen kwaad om in voorkomende gevallen dat nog eens extra goed na te lo-
pen. 
- de printer.  
Als het basisstation en de printer een aansluiting op de een of andere manier met el-
kaar moeten delen, dan gaat het ook regelmatig mis (soms sluit dan het NBB-
rekenprogramma zelfs spontaan af). 

- kabelbreuk. 
Kan het soms wisselend doen; enige oplossing: laten repareren of vervangen. 
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Gegevens wel naar Basisstation, niet zichtbaar in Rekenprogramma 
Dat is onder andere mogelijk als de zitting – door wijziging van het aantal paren of speelsche-
ma – opnieuw is opgezet. 
Klik achtereenvolgens op: Score invoer > Opties > scores opnieuw verwerken > Scores 
verwerken. 

De scores van de laatste ronden werden opeens niet meer ingelezen 

(BM II) 
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 moes-
ten de scores uit de Bridgemates worden gehaald maar hoe gaat dat ook weer?   
 
We hebben de Bridgemate II en daar staat over in het noodplan - via setup en Bridgemate-
code alsnog de scores uit de Bridgemates 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 Bridgemate 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. Gelukt!  

Na vervanging batterijen 
Het leek mij nuttig om in één keer de batterijen van alle Bridgemates te vervangen. Tot mijn 
stomme verbazing gaven alle Bridgemates daarna niet meer thuis.  
Alleen door met de Bridgemates op korte afstand van het basisstation zich te laten aanmel-
den kregen we de Bridgemates aan de gang. Aangezien ik als mogelijke oorzaak het basissta-
tion als verdachte beschouwde, heb ik de week daarop een basisstation van een bevriende 
vereniging gebruikt, helaas met hetzelfde resultaat.  
 
Omdat de overdracht radiografisch geschiedt, bedacht ik me dat de oorzaak mogelijk daar 
iets mee te maken zou kunnen hebben. Ik heb toen alle Bridgemates op kanaal 1 gezet en 
het basisstation ook. Hiermee was het probleem verdwenen. 

De melding Tafelnummer niet correct   
Bij het opstarten van de Bridgemate II kwam de melding dat het tafelnummer niet correct 
was. 
Na enig gepuzzel bleek dat de wedstrijdleider wel alle Bridgemates van een nieuwe firmware 
had voorzien, maar was vergeten om ook het basisstation te upgraden. 
Oplossing: upgrade van het basisstation! 
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