
Kofferbridge uitrekenen met NBB-Rekenprogramma 
 
Op diverse bridgeclubs vindt ‘kofferbridge’ plaats. Een koffer met meestal 24 
spellen circuleert dan onder de deelnemende clubleden. Die spelen dan thuis 
clubbridge, vaak tegen clubleden, maar ook tegen/met (nog) niet lid zijnde 
vrienden en/of familie. 
 
Alhoewel voor deze wedstrijdvorm op verschillende locaties en data bridgemate 
(nog) geen rol kan spelen, is het toch prettig ook de kofferbridge uitslagen te 
verwerken met het NBB-Rekenprogramma. 
 
Daarvoor moet je zelf een speelschema maken. En dat is dan de meest eenvoudige. 
Alle paren spelen immers de volledige zitting van 24 spel tegen dezelfde 
tegenstanders. 
 
Het meest voor de hand ligt dus een speelschema van een zitting die uit slechts één 
speelronde bestaat. Maar … omdat per ronde maximaal 16 spellen kan worden 
ingevoerd, is dat niet mogelijk. Om die reden worden per zitting twee ronden 
gespeeld, waarbij de tweede ronde in dezelfde richting tegen dezelfde 
tegenstanders wordt gespeeld. De eerste ronde de spellen 1 t/m 12; de tweede 
ronde spel 13 t/m 24. De spelers zelf merken niets van die twee ronden; die 
kunnen achter elkaar hun 24 spellen spelen en hun resultaten noteren op 
scorebriefjes. 
 
Speelschema voor Kofferbridge 
Om de resultaten te kunnen invoeren en verwerken, moeten we vooraf een 
speelschema maken. En dat doe je als volgt. 
 
Voorbereiding 

Klik vanuit het Hoofdmenu achtereenvolgens op: 
Schema / Systeembeheer / Nieuw 
 Voer de naam in (bijvoorbeeld: Kofferbridge) en klik op OK. 
 
 Onderverdeling in Kofferbridge: ‘Thuisbridge’ en klik op Sluiten. 
 

Je hebt nu een systeem en onderverdeling aangemaakt waarin je 
het nu te maken speelschema kunt opslaan. 

 
Schema maken 
 Klik vanuit het Hoofdmenu achtereenvolgens op: 
 Schema / Schema toevoegen / Nieuwe Schema 
  Als we uitgaan van acht tafels (zestien paren) voer je in: 
   Aantal paren:  16 
   Aantal tafels:    8 
   Aantal ronden:    2 
   Aantal spelgroepen:     2 
  Verder 
  



Het scherm ‘Nieuw schema invullen’ verschijnt. 
 
Klik op de regel van Ronde 1, onder Tafel 1, dubbel met de 
linkermuisknop. Boven de drie witte invulvakken staat nu:  
‘Paren en spelgroep van Tafel 1’ 
 
Tik achter elkaar: 1 Tab-toets 2 Tab-toets A Enter.  

Je hebt nu ingevuld dat aan Tafel 1 de spellen A worden gespeeld 
door paar 1 in de NZ-lijn en paar 2 in de OW-lijn.  
Wat de A-spellen zijn, bepaal je bij het invoeren van de 
spelresultaten. 

 
Klik dubbel onder de betreffende tafel en op de juiste regel op het 
volgende in te vullen vak. En vul deze op dezelfde wijze in als 
hieronder. 
 

Ronde Tafel 1 Tafel 2 Tafel 3 Tafel 4 Tafel 5 Tafel 6 Tafel 7 Tafel 8 
1 1-2:A 3-4:A 5-6:A 7-8:A 9-10:A 11-12:A 13-14:A 15-16:A 
2 1-2:B 3-4:B 5-6:B 7-8:B 9-10:B 11-12:B 13-14:B 15-16:B 

 
 Als alle tafels correct zijn ingevuld, klik je op Verder. 
 
Er verschijnen een paar controleschermen. Het eerste waarschuwt dat tweemaal 
dezelfde tegenstander wordt ontmoet. En dat klopt, dus accepteren we dat. 
 
Dan volgt het scherm ‘Schema opslaan’. 
 
Je kunt als naam opgeven: 16 paren. 
Op de regel Systeem, klik je op het driehoekje en kies je voor het eerder door jou 
ingevoerde ‘Kofferbridge’. 
 
Op de regel Onderverdeling klik je op het driehoekje en kies je voor ‘Thuisbridge’. 
 
Klik op Bewaren. 
 
Dit nieuwe speelschema is nu opgeslagen en gebruiksklaar. 
 
 
Kofferbridge competitie invoeren 
 
Voer een nieuwe competitie in; geef die als naam Kofferbridge. 
 
Stap 1 

Kies voor 1 ronde, voer het aantal zittingen in waaruit deze competitie zal 
bestaan en klik op Verder. 

Stap 2 
Voer in:  Aantal ronden per zitting:    2 
   Aantal spelgroepen:    2 

   Aantal spellen per spelgroep:12 
 
Stap 3 
 Selecteer de deelnemende paren aan deze competitie en klik op Verder. 



Stap 4 
Selecteer onder ‘Systeem’ Kofferbridge. Je komt nu alleen verder (stap 5) als 
je voor het aantal deelnemende paren een Kofferbridgeschema hebt gemaakt 
voor even zoveel paren! 

 Speciale competitieregels zijn voor Kofferbridge niet nodig. Klik op Voltooien. 
 
Je kunt nu de eerste zitting voorbereiden. 
 
Opgelet! 
Controleer vooraf of het aantal deelnemende paren overeenkomt met het aantal 
paren van het te gebruiken speelschema! Dat is noodzakelijk omdat je anders de 
laatste stap van de zittinginvoer niet kunt uitvoeren. 
 
Klik vanuit het Hoofdscherm achtereenvolgens op: 
Bestand / Nieuwe competitiezitting / Kofferbridge 
 
Vul de verwachte uitrekendatum in. 
 
Verder 
 
Scherm 3 
 Opgelet! 

Geef bij het indelen de paren die samen de koffer spelen opeenvolgende 
nummers: 1+2, 3+4, etc. Omdat alle paren de hele competitie tegen 
dezelfde tegenstanders spelen adviseer ik per ‘thuiskwartet’ het sterkste 
paar NZ te laten spelen (oneven paarnummer). Dan krijg je hetzelfde 
effect als die van een combitafel: de sterksten worden net als de 
zwaksten met elkaar vergeleken. 
 
Verder tot de melding verschijnt dat de zitting kan worden gespeeld. 
 
Omdat meer dan vier spellen per ronde worden gespeeld, kun je geen 
scorebriefjes afdrukken. 
 
Het is echter prettiger om de oude scorebriefje te gebruiken, bij elk spel 
één briefje. Zodat de volgende thuiskwartetten meteen kunnen zien wat 
de voorgangers hebben gemaakt en gemist… 
 
Dat voert voor jou als bediener van de pc ook het gemakkelijkst in. 
 
Zorg dus voor scorebriefjes bij de spellen (zie de (pdf)-bijlage 
Scorebriefjes). 
 
 

En als - naast de gebruikelijke twee paren per huiskamer - vier paren zich 
samen voor de koffer opgeven, en de spellen willen spelen waarbij elk paar 
de drie andere paren ontmoet?  
 
Dat is ook mogelijk. Je zult dan wel een aangepast speelschema moeten invoeren. 
 



Stel even dat 12 paren zich voor de koffer opgeven, waarvan 4 paren op één adres 
met twee tafels de spellen spelen en de andere (8) paren ‘gewoon’ met één tafel. 
 
In stap 2 voer je dan in: 

   Aantal ronden per zitting:    3 
   Aantal spelgroepen:    3 

   Aantal spellen per spelgroep:  8 
 
En op scherm 3 vul je het volgende schema in. 
  
Ronde Tafel 1 Tafel 2 Tafel 3 Tafel 4 Tafel 5 Tafel 6 
1 1-2:A 3-4:A 5-6:A 7-8:A 9-10:A 11-12:A 
2 1-3:B 4-2:B 5-6:B 7-8:B 9-10:B 11-12:B 
3 1-4:C 2-3:C 5-6:C 7-8:C 9-10:C 11-12:C 
 
Loopbriefjes 
Merk op dat de paren 1 t/m 4 na elke 8 spellen moeten wisselen. Per ronde van 
acht spel, wisselen ze die spellen met elkaar uit. Na elke ronde kunnen ze thuis een 
(viertallen)uit slag berekenen. Na afloop hebben ze ook met elk ander paar een 
viertal gevormd. Je moet deze deelnemers dus wel loopbriefjes geven. Die kun je - 
na het indelen en opstarten van de zitting - door het rekenprogramma laten 
printen! Zitting / Gidsbriefjes afdrukken / Kies voor vermelding van de namen van 
de spelers en tegenstanders.  
In Afdrukbereik kun je je beperken tot de oneven paarnummers (één loopbriefje 
per huiskamer). Voor de vier paren die in dezelfde kamer spelen print je wel voor 
elk paar een loopbriefje. Voor het hierboven staande schema voer je als 
afdrukbereik in: 1-4,5,7,9,11.   
 
De andere deelnemers merken niets van het speelschema. Die kunnen gewoon 
achterelkaar de 24 spellen spelen. 
 
Als je dit schema gebruikt, moet je bij het invoeren van de competitie, in stap 2, 
het aantal ronden, spelgroepen en spellen per spelgroep daarop aanpassen. 
 
Stap 2       Zonder  Mét 
        2 tafels  2 tafels   

Voer in:  Aantal ronden per zitting:    2      3 
   Aantal spelgroepen:    2      3 

   Aantal spellen per spelgroep:12      8 
 
Als de competitie al is ingevoerd, kun je deze gegevens op twee manieren 
aanpassen: 
 
1. De competitiegegevens: 

Klik vanuit het Hoofdscherm achtereenvolgens op: 
Parencompetities / Kofferbridge / Competitie (balk bovenin) /  
Competitie wijzigen / Lijnen en paren 

  En pas het aantal ronden, spelgroepen en aantal spellen aan. 
  De nieuwe instelling geldt voor alle volgende zittingen. 
 
2. De gegevens van de nu te spelen zitting: 
 Klik vanuit het Hoofdscherm achtereenvolgens vóór:  



 Parencompetities / Kofferbridge / Competitieronde 1 / 
 Met rechtermuisknop óp de betreffende zitting / Openen / 
 Zitting (bovenbalk) / Zittinggegevens / Opnieuw opzetten / Ja, OK, Verder 
  Pas het aantal ronden aan en klik op verder. 
  Deze instelling geldt alleen voor deze zitting. 
 
 
Maar… je kunt Kofferbridge ook op een heel andere manier opzetten en 
verwerken! 
 
Ron: 

Bij ons op de maandagclub gaat Kofferbridge als volgt: 
 
We hebben een vast schema van 24 paar, 2 rondes van 12 spellen en beide 
paren spelen twee rondes tegen elkaar, aangemaakt op de manier als boven 
omschreven. 
De koffertjes uitrekenaar maakt een open zitting aan met 2 rondes en twee 
spelgroepen en vult 24 paar in, maar dan gewoon naamloos. 
En nu vult hij de scorekaarten per spel in. Het maakt niet uit of de 
betreffende speler lid is van de club, want het gaat alleen om de winnaar en 
het paarnummer van de winnaar is bekend. Aan het einde van de rit maak je 
een uitslag zowel in de NZ als in de OW lijn en je hebt twee winnaars. Dat 
werkt ook voor een koffertje wat al lang in roulatie is, maar slechts door 16 
paren is gespeeld. Paar 17 t/m 24 staan in de uitslag met 0 punten. Geen 
punt. 
 
Als je per exact gespeeld aantal paren doet, moet je een schema aanmaken 
voor elk aantal paren wat je wilt behandelen. En dat is niet nodig. 
Als je alle namen wilt invullen, dan moet je vaak een aantal "gasten" van 
onze leden als speler invoeren in een ledenbestand. Je publiceert de uitslag 
meestal niet; je reikt een fles wijn uit aan de winnaars in NZ en OW. Vandaar 
dat we het naamloos doen. 
 
Bij ons op de donderdagclub doen we het als volgt: 
 
De spellen worden aangemaakt met de dupliceermachine (willekeurige 
spellen) en dan gewoon op de club gespeeld. Met het programma 
BridgeMonitor* maken we dan een scorestaatje waarbij de thuisbridger kan 
zien hoeveel punten hij verzamelt bij welke behaalde score. Dan heeft hij 
meteen een referentie wat er op de club is gespeeld en de spelverdeling staat 
er ook bij. En op de achterkant hebben we dan een scorekaartje afgedrukt 
waar hij de behaalde score kan invullen en die scorekaart rekenen we dan uit 
met het NBB rekenprogramma.  
Een voorbeeld van zo'n setje frequentiestaten doen we hierbij. Je kunt op de 
achterkant scorebriefjes printen. Ook hiervan een voorbeeld bijgevoegd. 
 
Je kunt ook uit de gepubliceerde uitslag op de NBB clubsite met wat excel 
aanpassingen het geheel binnen halen en omsleutelen. Vooral bij het gebruik 
van Bridgemate II waar je ook de uitkomst en de leider aangeeft, is het dan 
nog beter te analyseren. 
 



Voordeel van deze werkwijze is dat je in de praktijk gespeelde spellen 
aanbiedt met een score-referentie van scores die in de praktijk gehaald zijn. 
Nadeel is, dat de spellen al op de club zijn gespeeld, dus degene die in die lijn 
speelde zal de spellen wellicht herkennen. Maar als we koffertjes hebben met 
spellen uit meerdere lijnen, dan heb je meer ruimte. 
 
Alternatief is dat je spellen aanbiedt zonder verdere gegevens, of dat je 
spellen “componeert” uit verschillende boekjes, zoals de Bridgedrives 
publicatie van Bep Vriend en Anton Maas. Maar die voorraad is ook niet 
onuitputtelijk en wordt door meerdere “koffertjes leveranciers” gebruikt. 
 
*= Bridgemonitor is een gratis verkrijgbaar programma waar een aantal 
functies in zitten die niet in het NBB rekenprogramma zitten. Het programma 
werkt op de database van zowel het NBB rekenprogramma als Bridge-it. 
U kunt het downloaden bij: http://jpvdv.nl/bridgetools/index.html 

 
 
  
 
 

http://jpvdv.nl/bridgetools/index.html�

