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NBB-Rekenprogramma 
 

Geschreven door Ron Jedema en Rob Stravers 
 

De elf lessen zijn samengevoegd door Jan Vos en Godfried van Lieshout 
 

 
 
 
 
E-mail cursus NBBR 
 

In de navolgende bladzijden zijn de lessen uit de E-mail cursus van de hand van Ron 
Jedema en Rob Stravers samengevoegd. 
Voor de zip-bestanden die nodig zijn om de oefeningen te kunnen doen wordt bij de 
betreffende les ook de link voor het downloaden ervan vermeld. 
De cursus wordt besloten met de toets in les 7. 
 
De lessen 8, 9, 10 en 11 zijn speciale onderwerpen die aan deze basiscursus zijn 
toegevoegd. 
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NBB-Rekenprogramma   Inhoudsopgave 
 
 
07 Toelichting bij deze cursus 

 
les 1  Installeren NBB-Rekenprogramma 

    Leden- en parenbestanden 
 

08  Installatie en basisinstellingen 
08   Installeren van het NBB-Rekenprogramma (NBB-R) 
08   Licentiecodes invoeren 
08   Bridgemates instellen  
09   E-mailgegevens invoeren  
09   Gegevens meesterpunten  
10   Instellen printer 
10   Twee clubs onderhouden op dezelfde computer 
10  Leden- en parenbestanden 
11  Nieuw ledenbestand aanmaken 
11  Mutaties in ledenbestand 
11  Selecteren, kopiëren, verplaatsen en een e-mailbericht verzenden 
12  Parenbestanden 
12  Parenlijsten aanmaken 
 
les 2  Back-ups  

Competitiezitting inrichten 
 

 13 Werken met back-ups 
 13   Back-up terugzetten 
 13   Back-up maken  
 14   Back-up verzenden: 
 14   Back-up ontvangen: 
 14   Wat gaat niet mee met een back-up? 
 14  Welke gegevens staan dan wél in een back-up? 
 14 De competitiezitting inrichten 
 15   Wél of niet verplicht aan- of afmelden 
 15 Inschrijven 

15   Stap 1 (Competitie kiezen) 
 15   Stap 2 (Lijnen instellen) 
 16   Stap 3 (lijninvulling) 
 16    Vaste paren uit de betreffende lijn selecteren 

16    Een vast paar uit een ándere lijn selecteren 
17    Trio (per zitting spelen maximaal (!) twee van drie vaste spelers) 
17    Paar vormen van twee competitiespelers wiens partner er niet is  
17    Een competitiespeler speelt met iemand die (nog) geen clublid is 

 18    Een paar dat nog geen lid is 
 18   Oefening 
 19   Verschillende indelingsmethodes 
 19    Als je niet “Handmatig” indeelt:  
 19    WIP2000 
 20    Laddercompetitie 
 20   Oneven aantal paren in een lijn 
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 20   Combitafel(s) instellen 
 21   Stap 4 (Schema selectie) 
 

Bij deze les hoort het zip-bestand: Les 2 

 
les 3  Uitslag berekenen en verwerken  

Wijzigingen in spelersveld aanbrengen 
 

 22 De spelresultaten invoeren 
22   De resultaten invoeren aan de hand van de oude handgeschreven      
  scorebriefjes 
22   De resultaten invoeren met Bridgemate 

 23   Tijdens de zitting 
 23   Wijzigingen tijdens de zitting 

24 Wijzigingen in het spelersveld invoeren 
 24   Paarnamen 
 24   Verandering van spelers (aantal paren blijft gelijk) 
 24   Verandering van aantal paren 
 25    Paar erbij: van oneven naar even  (bijv. 13 naar 14) 
 25    Paar erbij: van even naar oneven (bijv. 12 naar 13) 
 26    Paar eraf 

26    Paar minder tijdens het eerste spel 
26    Paar minder tijdens de eerste ronde, na gespeelde spellen 
26    Paar minder ná de eerste ronde  
27    Paar minder: van oneven naar even (bijv. van 13 naar 12) 
27    Paar eraf: van even naar oneven (bijv. van 14 naar 13) 
28 Problemen tijdens de zitting 
28 De uitslag 

 28   Uitslag (afdrukken) 
 28   Uitslag verzenden naar de spelers 
 29   Uitslag verwerken in competitiestand 
 29   Uitslag verzenden naar de clubsite 

29 Wijzigingen achteraf 
 
les 4   Handmatige score-invoer 
 
30 Zitting openen 
30 Normale scores handmatig invoeren 
31   Doublet en redoublet 
31  Min 10 of erger 
31   Naar het volgende invulveld 
31   Naar het volgende spelnummer 
31   Rondpas 
31   Spel niet gespeeld 
31   Scores wijzigen 
31   Contrazit  

 32   Scoreberekening 
 32   Meer regels zichtbaar maken 

32 Arbitrale scores invoeren 
32   Splitscores 

 32   Gemiddelde en gewogen scores invoeren 
32   Gemiddelde plus 
32   Gemiddelde min 
32   Gemiddelde 
32   Gewogen score 
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33   Schema bijwerken 
33   Een spel in twee groepen verdelen. 
les 5   Competitie opzetten 

Competitierondes afsluiten 
 

35 Interne competitie 
35 Nieuwe competitie opzetten 

 35   Stap 1 van 5 (Algemene gegevens) 
 36   Stap 2 van 5 (Lijnen en rondegegevens). 
 36   Stap 3 van 5 (Lijninvulling) 

37    Driemanschap 
 37   Stap 4 van 5 (schemasysteemselectie) 

 38   Stap 5 van 5 (Reglementen) 
 38    Tabkaart “Combipaar” 

38    Tabkaart “Speler in andere lijn” (combispeler) 
38    Tabkaart “Afwezigheid” 
39    Tabkaart “Paar in andere lijn” 
39    Tabkaart “Invallers binnen de club” 
39    Tabkaart “Invallers buiten de club” 
39    Tabkaart “Rekenmethodes” 
39    Tabkaart “Slemcompetitie” 
40   Achteraf indelen van nieuwe deelnemers aan de competitie. 
40   Einde ronde; promoveren en degraderen 
40   Competitieoverzicht bekijken 
41 Competitieronde beëindigen 

 
les 6  Open zittingen 
 
42 De open zitting inrichten 

 42  Stap 1 van 5 (Algemene gegevens) 
 42   Stap 2 van 5 (Lijnen en rondegegevens) 
 43   Stap 3 van 5 (Paren inschrijven) 
 43   Stap 4 van 5 (Schema selecteren) 

44 Bridgemate instellen en activeren 
44   Tabkaart Opties 
44   Tabkaart Instellingen 1 
44    Resultaten: 
44    Gebruik: 
44    Wachttijden: 
44    Contract: 
45    Optionele invoer: 
45   Tabkaart Instellingen 2 
45    Invoer paarnummer van de leider: 
45    Spelernamen: 
45   Overzichten: 
45    Spelverdelingen: 
45    Instelling voor de wedstrijdleider: 
45    Aanvullende informatie weergeven: 
45   Spelnummer: 
45    Vastleggen spelverloop: 
46   Tabkaart Publicatie 
 
les 7  Toetsen les 1 t/m 6 
 
47 Toets ‘Competitiezitting indelen en spelen’ 
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48 Toets ‘Open zitting indelen en spelen’ 
49 Aandachtspunten en mogelijke problemen 
les 8  Bekerwedstrijd 

 
51 Bekerwedstrijd, promotie voor viertallen 
52 Bekerwedstrijd 

  52   Benodigdheden 
  52   Invoeren als competitie 

52   Verzending naar de NBB-clubsite. 
52   De toekenning van meesterpunten. 

  52 Voorbereiding 
  52   Teams samenstellen 

53   De te gebruiken PC/laptop 
53  Schemasysteemnaam en onderverdeling invoeren. 
53   Het Bekerspeelschema importeren.  

  53   Het gedownloade bekerschema importeren in het  Rekenprogramma 
53   De spelers invoeren van de twee teams. 

       54   De competitie voorbereiden; de teams invoeren 
54   De zitting voorbereiden: de paren invoeren 
54 De uitslag produceren 

 55 Zitting opnieuw openen 
 

 Bij deze les hoort het zipbestand Bekerwedstrijdschema. 
 

les 9  Verschillende zittingen op één basisstation 
 
 56 Belangrijke aandachtspunten 

56   Twee verschillende competitiezittingen tegelijk 
56   Meer open zittingen 
56   Open zittingen naast competitiezittingen spelen is eveneens mogelijk. 
57   Let wel op de juiste lijn-letter (A-lijn, B-lijn, C-lijn, etc.) 
57   Open zitting naast competitiezitting 
57   Twee open zittingen 
57 Thuisoefening, met Zip Combi 

  57   1. De eerste (competitie)zitting invoeren 
58   2. Bridgemate starten voor deze 1e zitting 
60   3. De tweede (competitie)zitting starten  
61   Tijdens de zitting(en) 
61   Overstappen naar de andere lopende zitting 
61   Scores verwerken van nog niet verwerkte scores 
61   Top integraal voor enkele lijnen! 

 
  Bij deze les hoort het zipbestand Les 9 Combi. 
 

les 10  Viertallen en driehoek 
 

62 Viertallencompetitie 
62   Belangrijke voorwaarden!   

 62  De teams invoeren en samenstellen 
63   Nieuwe teams invoeren 
63   Teams samenstellen  
63 De viertallencompetitie opzetten 
63   Stap 1 (Algemene gegevens) 
64   Stap 2 van 5 (groepen) 
64   Stap 3 (teams indelen) 
65   Stap 4 (indelingsmethode) 
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65   Stap 5 (tiebreak regeling) 
65 De eerste viertallenzitting starten 
65   Stap 1 (Competitie keuze) 
65   Stap 2 (lijnen)  én te spelen helften en spellen 
65   Stap 3 (teams indelen) 
65    Handmatig indelen  
65    Willekeurig indelen 
66   Stap 4 (spelers inschrijven) 
66   Stap 5 (totaaloverzicht) 
66   Bridgemate activeren 
67   Opgelet! Een driehoek bestaat altijd uit twee zittingen! 
67   Overzicht tafels, paren en spellen 
67   Direct na deze zitting speel je de volgende zitting. 
67 De uitslag 
67  Verzending per mail naar de spelers 
67  Helpprogramma van het NBB-Rekenprogramma 

 
les 11  Schema im- en exporteren 
 
68 Schema im- en exporteren 

 68 Een schema exporteren uit het schemabestand 
68 De tot nu toe gebruikte methode 
68 Er is een eenvoudiger methode 
69 Het programma voegschematoe 
69 Uitrekenen van een koffertje 
 
 
 
70 Noodplan 
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Toelichting bij deze cursus  
 

Voorwaarden om actief te kunnen meedoen met deze cursus 
Je kunt alleen meedoen als je beschikt over een geldige licentie. Die heeft je club. Zo niet, 
dan kan jouw club die (gratis) aanvragen bij de NBB. Uiteraard moet de club wel lid zijn 
van de NBB. 
Ook moet je beschikken over een computer (Windows) en een internetverbinding. 
 

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 “>”. 
Voorbeeld:  
Bestand > Printerinstellingen > Selecteer 
Namen van programmaonderdelen of objecten waar niet op geklikt hoeft te worden 
schrijven 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! 
‘Dubbelklik’ betekent dat je snel achterelkaar twee keer moet klikken met je 
linkermuisknop. Als je daar moeite mee hebt, kun je ook één keer klikken met je 
muisknop en daarna 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 
Bridgemate Control. Beide programma’s zijn geheel op elkaar ingesteld. Met het 
installeren van het NBB-Rekenprogramma installeer je tegelijk de software van het 
Bridgemate stuurprogramma 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. Het NBB-
Rekenprogramma is uitsluitend (en gratis) beschikbaar voor alle bij de NBB aangesloten 
clubs.  
Clubs die (nog) niet zijn aangesloten bij de NBB kunnen het Rekenprogramma Bridge-it 
gebruiken. Een groot deel van de functies in het NBB-Rekenprogramma heeft Bridge-it 
ook. Maar niet allemaal.  
 

http://www.bridgemate.nl/�
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Les 1 Installeren NBB-Rekenprogramma 
    Leden- en parenbestanden 

 
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 linkerkolom; 
• 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 april 2014: 2.8.39).  
• In de derde alinea, die begint met ‘Indien uw computer (…)’, klik je op 

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

 

 Als je clubcollega’s nog werken met een oudere hoofd

 

versie van het 
Rekenprogramma (de eerste twee cijfers van het versienummer staan voor de 
hoofdversie), zul jij ook voor die oudere hoofdversie moeten kiezen. 
Clubbestanden zijn namelijk niet altijd uit te wisselen met computers waarop 
een andere versie is geïnstalleerd. De oudere versies staan lager op deze 
pagina. 

 Lukt het installeren niet? Neem dan contact op met de Helpdesk van de 
NBB: helpdesk@bridge.nl  (030) 2759909 
De Helpdesk van de NBB staat klaar om je te helpen. De medewerkers van de 
Helpdesk kunnen zo nodig meekijken op jouw pc-scherm. 

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

Licentiecodes invoeren 
• 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. 
 

Bridgemates instellen  
• Klik op: Systeem > Instellingen > Tabkaart Bridgemates 

Selecteer de op je club gebruikte bridgemate ( Bridgemate II  of  Bridgemate Pro ).  
De overige gegevens en instellingen komen later ter sprake. 

 

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�
mailto:helpdesk@bridge.nl�
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E-mailgegevens invoeren  
  

 Deze gegevens zijn computergebonden en worden dus niet met een back-
up meegenomen naar een andere computer. 

 
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 upcmail.nl: smtp.upcmail.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  
Ook deze gegevens zijn computergebonden. 
Ze zijn noodzakelijk als je vanaf jouw computer de uitslagen naar de NBB-clubsite wilt 
verzenden met de automatische meesterpuntentoekenning.  
• Klik vanaf het Hoofdscherm achtereenvolgens op:  

Systeem > Instellingen > Tabkaart Meesterpunten 
• Vul de nog open vakken in en klik op  OK. 
Zorg er ook voor, dat de clubsecretaris jou (of het bondsnummer dat je gebruikt) heeft 
aangemeld als AMP (Administrateur Meesterpunten) bij de NBB.  
Als het niet in de bedoeling ligt, dat je de standen en meesterpunten aan de NBB gaat 
doorgeven, hoeft dit niet ingevuld te worden.  
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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.  
Er hoeven voor gewone clubwedstrijden geen codenummers  aangevraagd te 
worden; die worden automatisch door het  systeem toegekend op basis van 
de licentiecode die gebruikt   wordt tijdens het versturen.  
Alleen voor toernooien moet een codenummer (en een bijbehorend 
controlegetal) worden aangevraagd. 

 
Instellen printer 
• Klik vanaf het Hoofdscherm op: 

Bestand > Printerinstellingen > Selecteer  achter “Naam” de aangesloten printer 
en klik op  OK. 

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 
opgestart. 
 

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 
gebruiker en je hebt een heel nieuw bureaublad. 
Zet een snelkoppeling van het NBB Rekenprogramma op het bureaublad en als je dat 
aanklikt, 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 
gebruiker 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 
Files map en dan liefst met een herkenbare naam. 
 

Het fenomeen meerdere gebruikers op één computer komt natuurlijk ook voor in de 
situatie dat meerdere clubs het materiaal (en de computer) delen, zoals in een 
denksportcentrum. Door de juiste login op de computer te gebruiken, kom je automatisch 
bij de juiste club terecht. 
 

Leden- en parenbestanden 
 

Een opgezette interne competitie bestaat grofweg uit twee delen: de ingevoerde 
competitieregels, zoals het aantal lijnen, promotie- en degradatieregeling en het omgaan 
met afwezigheid, 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 
bestand 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 
meesterpunten. 
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Nieuw ledenbestand aanmaken 
• Klik vanuit het Hoofdmenu achtereenvolgens op: 

Systeem > 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. 
 

Mutaties in ledenbestand 
• Klik vanuit het Hoofdmenu achtereenvolgens op: 

Systeem > Ledenbeheer > Leden. 
Het eerst ingevoerde ledenbestand verschijnt.  

• Als je een ander ledenbestand wilt, klik je op de driehoek, rechts van de  
bestandsnaam, en klik je op de gewenste bestandsnaam. 

 
 
Adreslijst paginavullend maken 
Als de lijst (te) klein is afgebeeld klik je rechts boven op het rechthoekje, 
links van het x-teken. 
Het vorige – kleine – formaat ontstaat als je daar weer op klikt. 

 
• Voor het toevoegen, verwijderen en het wijzigen van leden, klik je op de 

gelijknamige toets.  
 

Selecteren, kopiëren, verplaatsen en een e-mailbericht verzenden 
• Deze functies kun je uitsluitend kiezen na het selecteren van minstens 

één persoon en een klik op de knop  Opties. 
 
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 
regel 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 op de knop  Selecteer alles. 
 

• Als de betreffende persoon/personen is/zijn geselecteerd, laat je de Shift- of Ctrl-
toets los, klik je op de knop  Opties  en maak je je keus.  

 
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. 
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Verschil tussen kopiëren en verplaatsen is dat na kopiëren die persoon op deze en het 
andere ledenbestand voorkomt en dat na verplaatsen de gegevens niet meer op de 
oorspronkelijke lijst staan. 
 

Vanuit de ledenlijst een e-mail verzenden 
Als je hiervoor kiest (na selecteren en  Opties ) 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 
geadresseerden in het vak “bcc” plaatsen. Dan zien de geadresseerden niet 
de namen en e-mailadressen van de andere ontvangers. 

 
Parenbestanden 

Omdat bridge 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: 

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

Er verschijnen twee lijsten met namen van spelers, onder de naam “Ledenbestand 
speler 1”  en “Ledenbestand speler 2”. De derde (nog lege) lijst “Parenbestand” staat 
rechts. Als je maar één parenlijst wilt maken, kun je meteen beginnen met het vullen.  

• Daarvoor klik je één keer op de naam in de linkerlijst,  
• en dubbel op de juiste naam in de tweede lijst. Je kunt ook op 

de beide namen één keer klikken en 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 
verschillende parenlijsten een duidelijke naam te geven. 
 

Parenlijsten aanmaken 
• Klik daarvoor vanuit het Hoofdscherm achtereenvolgens op: 

Systeem > 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 
aangegeven. 

• na Systeem > Ledenbeheer > Paren , kun je na een klik op het 
driehoekje onder “Parenbestand” de gewenste Parenlijst kiezen. 
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Les 2 Back-ups  
Competitiezitting inrichten 

 
 

Bij de les 2 hoort een ‘zip-bestand’. Dat je kunt downloaden van de site 
www.bridgeservice.nl  t.w. “Cursus NBBRles2.zip”. Als je de oefeningen wilt doen moet je 
dit bestand opslaan in je computer op een plaats die je gemakkelijk terugvindt 

 
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. 
 
De naam van elk NBB-R-bestand eindigt altijd op: .zip. Daarom wordt in plaats van back-
up meestal 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 
aangesloten 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 
hierna: 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 het cursuszipbestand 

staat en klik daar dubbel ( of éénmaal en dan op  Openen).  
• Dan  Backup terugzetten > Ja > OK > Sluiten. 
 
Het bestand is nu teruggezet.  

 
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 
computer wordt gebruikt! Als de computer opeens ‘verdwenen’ is of defect, heb je in ieder 
geval het laatste bestand waardoor je zonder enig probleem de volgende zitting kunt 
invoeren en verwerken op een andere computer of laptop. 
 
Je kunt géén back-up maken tijdens een lopende zitting. 
• Sluit de eventuele zitting met:  

Zitting > Zitting afsluiten (onderaan op het rolmenu) > Ja > OK. 
 
• Ga naar het Hoofdscherm en klik achtereenvolgens op: 

Systeem > Bestandsbeheer > Backup maken 

http://www.bridgeservice.nl/�
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Je ziet onderaan achter “Backup locatie” waar de back-up zal worden opgeslagen met 
de naam van de laatst gemaakte back-up. Het Rekenprogramma voegt standaard de 
actuele datum toe.  

• Als je het met de Plaats/locatie en de naam eens bent, klik je op de knop 
Backup maken. 
Wil je de locatie en/of de naam van de back-up aanpassen, dan klik je op de knop  
Wijzig. 
Je kunt dan de naam invoeren die je wilt geven. De datum van vandaag niet; die wordt 
namelijk automatisch aan de naam toegevoegd (als je dat als optie aanvinkt). 
Als je met de meegegeven ‘zip’ werkt, voer je als naam: cursus1 in. 

• Als de locatie en de naam correct zijn aangepast, klik je op Opslaan.  
• Opgelet! Dat is nog niet genoeg! Klik nu op de toets Backup maken  

en na een korte bewerking op  OK. 
 

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. 

 
Wat gaat niet mee met een back-up? 

Alle gegevens die je kunt invoeren onder “Instellingen” van het NBB- Rekenprogramma 
zijn locatiegebonden en komen NIET in een back-up: 
- De instellingen voor Bridgemate Pro Control 
- Welke soort bridgemates 
- Hoe de scoreverwerking moet opstarten 
- E-mail instellingen 
- Meesterpunten 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 
 

De Comptitiezitting inrichten 
 

Een van de lastigste klussen is het openen en starten van een competitiezitting. De 
competitie zelf is dan al eerder, met alle te spelen ronden, zittingen en competitieregels 
ingevoerd. Het opzetten en invoeren van een competitie is een taak die we in les 5 
beschrijven. 
 
We gaan ons nu richten op de meest belangrijke en vaak stressgevoeligste gebeurtenis: 
het openen en spelen van de competitiezitting. 
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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’ 
 

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 
plaatsnemen. 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. 
 
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 
inschrijving 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 
zitting 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 ‘cursuszip’, 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 linkerkolom; die kleurt dan blauw. 
• Klik dan in de rechterkolom 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 linkerkolom. De blauwe regel gaat dan 
automatisch 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 
‘teruggeplaatst’,  
• 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 
combipaar. Die zul 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 linkerkolom. 
• 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 
daaronder als je nog meer paren wilt selecteren! 

 
Selecteren kan alleen als links een vrije blauwe regel is. Ook moet vóór het paar dat je 
selecteert 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 linkerkolom 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 wier naam nog onbekend is, klik je op:  voeg een nieuwe gastspeler 
toe. 

• Voer in als (nieuwe) gastspelers: 
Ron Jedema en Rob Stravers en voer - als “Extra spelersgegevens” - hun 
e-mailadres in: ron@jedema.nl en rob.stravers@upcmail.nl 

   
Oefening 
Voer - als oefening - in de beide lijnen zeven paren in, waaronder  
Ron en Rob! 
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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 

linkerkolom 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 
“handmatig”. Er zijn echter meerdere manieren om een zitting in te delen. Het hierna 
volgend plaatje geeft een overzicht van de beschikbare methodes. 
 

Als je niet “Handmatig” indeelt:  
• selecteer de gewenste indelingmethode;  
• vink - in de rechterkolom - alle aanwezige paren aan;- geef onder  

de linkerkolom het juiste “Aantal paren” ;  
• klik op  Allen Toevoegen. 
 

 
 

 
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 
tegenstanders ontmoeten. Het programma doet dit aan de hand van het overzicht 
ontmoetingen (zichtbaar onder menukeuze “Competitie” ) en het schema. WIP gaat nu 
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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 
ingevoerd, 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 
willekeurige 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 
creëren 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 
paren. 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: 
“Combitafel(s) instellen”. 
 

Combitafel(s) instellen 
Je kunt nu kiezen voor welke lijnen je een combitafel creëert.  
Gebruikelijk is om de hoogste lijn NZ te laten spelen en de andere  
lijn OW 
 

. 
 
• Klik in de linkerrechthoek op Lijn A en in de rechterrechthoek op 

Lijn B. 
Tussen de twee rechthoeken verschijnt dan de knop  Instellen.  
Klik daarop! Dan verschijnt onder “Ingestelde combitafels”: 
Lijn A <-> Lijn B. 

• Klik op  Verder  als je het daarmee eens bent.  
 
Zorg er ook voor dat in de speelruimte een combitafel wordt neergezet met het juiste 
tafelblad 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 
combitafel wilt laten spelen, dan kun je dat wijzigen in het hoofdmenu van het 
programma, onder  Systeem > Instellingen > Tabblad “Opzet Zitting” > 
Competitie 
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 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 
Muiderberg en Multi 
 

 
Stap 4 (Schema selectie) 
 

Op dit scherm kies je het juiste speelschema. Meestal wordt een Multiplexschema 
gespeeld. We onderscheiden twee soorten, van 1988 en van 1993. Bij het opzetten van de 
competitie is de juiste soort al ingesteld zodat je niet per ongeluk een verkeerd schema 
kunt gebruiken. 
 
Stel dat je wél een verkeerd schema kiest, dan blijkt dat pas na het wisselen. Alleen in de 
eerste ronde zijn de schema’s 1988 en 1993 geheel gelijk. Zodra die fout blijkt kun je dat 
herstellen 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, zul 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! 

 
Als je niet werkt met Bridgemate, dus met scorebriefjes, zit je invoerwerk erop.  
In Les 3 pakken we het spelen van de zitting, wijzigingen tijdens de zitting en de 
uitslagverwerking/verzending bij de kop. 
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Les 3  Uitslag berekenen en verwerken  
Wijzigingen in spelersveld aanbrengen 

  
Les 2 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 bekende - met de hand in te vullen - scorebriefjes.  
 
De spelresultaten invoeren 

 
De resultaten invoeren aan de hand van de oude handgeschreven 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 [Klik op  Help  voor de handleiding] 

 
De resultaten invoeren met Bridgemate 

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 
kanaalnummer. Als dit er niet staat, is het basisstation niet aangesloten of niet herkend. 
Scoreverwerking 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 
linkerscherm gezet. Bij alle bridgemates is de status rood. Van elke bridgemate die zich 
aanmeldt wordt het rondje van de status groen. Als de bridgemate “einde zitting” heeft 
bereikt, 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, 
verandert 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 
gespeeld, kun je met die tafel afstemmen of dat klopt en of ze nog aan het laatste spel 
mogen beginnen. 
 
Controleer voor het wisselen of alle tafels groen zijn. Kijk of aan de rood gekleurde 
tafels 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 progamma 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 selecteer je de spelers uit de ledenlijst 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 
speelrichting 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 
aanbrengen. 
 

 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 
opnieuw 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 
beginnen met de scoreverwerking”. Als je aan het einde van de zitting de stand opmaakt 
en iedereen 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; 
alleen de rusttafel (of eventuele combitafel) wordt opgeheven. In dat laatste geval 
wijzigt 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 linkerkolom. 

• 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
Kijk even in het schema welk paar dat is. Bij Multiplex 93 en 6 rondes, bijvoorbeeld, 
zijn dat paarnummers 13, 16 en 18  

 wordt gebruikt. 

Bij een verandering van 10 naar 11 paren hoeft geen tafel worden bijgezet als de 10 
paren al zes tafels gebruikten. 
• 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. 
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• Klik onder de linkerrij 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 linkerkolom. 

• Verder > Ja > Uitvoeren > Sluiten > Sluiten. 
 

 Als er nog een lijn is met een oneven aantal spelers, verschijnt 
automatische 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 linkerkolom selecteren en Verwijderen en het paar met het hoogste 
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 
paarnummer 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+. 
 
Paar minder ná de eerste ronde  
Dat is het vervelendst. Vooral als in die lijn al een wachttafel is opgenomen. Als je het 
aantal 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 
aanpassing het aantrekkelijkst. Niet aanpassen zal immers voor enkele paren twee 
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rusttafels kunnen betekenen. En dat is erg veel van het slechte. Kan het 
Rekenprogramma 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 
uitvalt 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 
paarnummer 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 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) meespeelt.  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 
éénmaal 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 
resultaten 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. 
 
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) meespeelt.  Verwijderen 
• Verder > Ja (wachttafel) > Verder > Voltooien. 
 
Zo mogelijk stel je een Combitafel op; als dat mogelijk is, geeft het programma dat 
aan. 
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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 
opgesteld. 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 
ingevoerd 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. 

 
Via scores invoeren keuze “Overzicht onwaarschijnlijke uitslagen” heb je al een eerste 
controle of er gekke uitslagen zijn ingevoerd. Zolang die mensen nog in de zaal zijn, kun 
je dit eventueel navragen. 
 

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. 
 

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. 
Uitslag: Het meest gebruikte overzicht. 
óf Verzamelstaat: met MP per spelgroep; niet interessant. 
Persoonlijk overzicht: Meest aantrekkelijk voor de spelers!  
Frequentiestaat: geeft een duidelijk overzicht per spel van alle acties met naam en 
toenaam. Indien ingevoerd met spelverdelingen en uitkomst. 
Scorekaart: Geeft per spel de resultaten; geen namen. 

• E-mail versturen 
 
 

 
Rob’s voorkeur: Uitslag, Persoonlijk overzicht, Frequentiestaat en Alle lijnen 
versturen. 
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Rons voorkeur: op de avond printen we een persoonlijk overzicht voor 
degenen die nog even willen blijven zitten om  spellen na te bespreken. We 
mailen niet, want alles wat je wilt  weten over de zitting staat meteen op de 
NBB Clubsite. 

 

 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. 

 
Uitslag verwerken in competitiestand 
• Klik achtereenvolgens - vanuit geopende en te verwerken zitting op: Zitting > 
Uitslag verwerken in competitie 
 

Uitslag verzenden naar de clubsite 
• 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. 

• Controleer de gegevens, klik op het vakje  Meesterpuntenverklaring 
automatisch meesturen   en  

• 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. 
 



Cursus Rekenprogramma, 2014             rob.stravers@upcmail.nl  Pagina 30 
 
 

Les 4 Handmatige score-invoer 
 
 

Voordat het Rekenprogramma kan doen waarvoor het is gemaakt: rekenen, zullen de 
tafelresultaten van de zitting moeten worden ingevoerd. Dat gebeurt op de meeste clubs 
automatisch, 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 
opgeheven. Daardoor wordt het handwerk steeds zeldzamer. Alleen als achteraf blijkt dat 
een tafelresultaat verkeerd is ingevoerd, zal dat met de hand moeten worden 
gecorrigeerd. 
 
De gegevens die op de bridgematekastjes worden ingevoerd, kunnen alleen door het 
Rekenprogramma worden ontvangen als de betreffende zitting is ‘geopend’. Datzelfde 
geldt voor het handmatig invoeren van de resultaten, correcties en arbitrale scores. Dat 
openen gebeurt bij aanvang van de zitting.  
 
Als de zitting nog geopend is kan dat direct. Als het Rekenprogramma is afgesloten, 
zonder 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 zul je de zitting zelf 
moeten openen. 
 

Zitting openen 
• Klik (op het hoofdscherm) op het + teken voor “Parencompetitie”. 

Je ziet dan alle ingevoerde competities. 
• Klik op het + teken voor de competitie waarin je wilt werken. 

Alle ronden van die competitie verschijnen. 
• Klik op het + teken van de competitieronde waarin de te bewerken 

zitting staat. 
Alle gespeelde zittingen verschijnen. 

• Klik met de rechtermuisknop op de zitting die je wilt openen en klik op 
Openen. 
De zitting is nu geopend. 

 
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 nog niet 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 
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Geen spaties; voor het plus en minteken hoef je niet de Shift-toets te gebruiken. 
 

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 
invulveld. 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 het bridgematekastje 
(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! 
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Klik op  Help  voor een uitgebreide uitleg van het invoeren van contracten. 

 
Scoreberekening 

Pas als alle scores van een spel zijn ingevoerd, ontstaan de MP.  
 

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 
gekleurd, 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 
bediener 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 
gewogen score. 
 

Gemiddelde plus 
Als je een gemiddelde plus kiest, komt in de scorekolom 60% te staan en bij de 
tegenstander 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 
paren 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 
score 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.  
 
Dat splitsen gaat als volgt: 
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• 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. 
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Les 5 Competitie opzetten 
Competitierondes afsluiten 

 
 

Hierbij behoort het zip bestand:  Les5 prom-degr_20140521.zip wat je op dezelfde 
wijze kunt downloaden als voor les 2 
 

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 
hoogtepunt 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 
degradatieregeling, 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 
Rekenprogramma. 
 
Er zijn veel keuzes mogelijk, waardoor er zeer waarschijnlijk geen twee bridgeclubs te 
vinden 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 
aangegeven.  

• Verder 
Nu volgen vijf te nemen ‘stappen’. 
 

Stap 1 van 5 (Algemene gegevens) 
 
• 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). 

 
• Aantal competitieronden 

5 (in dit voorbeeld) 
• Competieronde:  zittingen 

Links staan – onder “Competitieronden” – de ingevoerde (vijf) zittingen. 
Ronde 1 is blauw gekleurd. Rechts vul je het aantal zittingen in van de eerste ronde 
(klik op het driehoekje en op 5).  
Ronde 2 is nu blauw gekleurd. 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. 
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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 
verloren 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 
datumscore. 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 en reglementen gelden voor alle competitieronden 
 Deze methode staat standaard aan.  
• Scoremethode en reglementen voor iedere competitie apart  

instellen 
Klik deze regel aan als minstens één van de ronden met een andere scoremethode 
moet worden berekend. 
In het voorbeeld wordt de 3e ronde volgens butler berekend. 

• Verder 
 

Stap 2 van 5 (Lijnen en rondegegevens). 
 
• Lijn toevoegen 

Standaard verschijnt één lijn, de A-lijn. Desgewenst geef je een omschrijving, 
bijvoorbeeld ‘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 zeven ronden, dan moet je het aantal ronden per 
zitting wijzigen in 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 
elke 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 promoveren en drie degraderen. 

• Competitie is top-integraal 
Dat moet je aanklikken als alle lijnen dezelfde spellen spelen en de uitslag per spel 
moet worden berekend alsof de paren uit alle lijnen één groep vormen. Top-integraal 
voegt alleen iets toe als de drie lijnen qua spelerssterkte gelijkwaardig zijn. 
Bijvoorbeeld in de eerste (voor)ronde, waarna aan de hand van de eindstand de 
lijnindeling plaatsvindt. 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. 

• Verder 
 

Stap 3 van 5 (Lijninvulling) 
 
• Per lijn plaats je de spelers met hun partner in het linkervak. Dat doe je 

door te dubbelklikken op de naam van een speler. Je kunt ook één keer klikken en dan 
op de knop  Toevoegen. 
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 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 linkermuis 
ingedrukt en sleep met de muis in de gewenste richting. 
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 .  

• Klik op het driehoekje rechts van ‘Speler 3’ 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 
pleiten 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 
ledenbestand 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. 
 
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… . 
Controleer 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 
noodzakelijk dat de spelers straks alle ronden aan dezelfde tafels zitten als het 
systeem in het Rekenprogramma!!! 
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Als in het vakje onderverdeling niets staat, is er geen schema in het bestand dat voldoet 
aan de waarden die in Stap 2 staan! 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.  
 
• 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 
waarde moet tussen de 1.01 en 2 liggen. Stel je gaat uit van 50% en je hebt een 
bonus ingesteld 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.  

 
• 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. 

 
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 
achter: 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 
competitieronde. 
 
Onze 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 
aftrekpercentage, dan een vast – laag – percentage. 
 
 



Cursus Rekenprogramma, 2014             rob.stravers@upcmail.nl  Pagina 39 
 
 

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 
competitie, 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 
invallers 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. 
• 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 . 
 
• Als alle tabkaarten de juiste gegevens hebben, klik je op  Voltooien 

waarmee de competitie gereed is om te kunnen spelen. 
 
Het is nu dus mogelijk om (na een klik op  Bestand ) een Competitiezitting te openen/op 
te zetten. 
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 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 
• 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  
Voltooien. 

 
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! 
 
Om de volgende stappen te kunnen nemen moet je het bijbehorende zip-bestand ‘Les 5’ in 
je Rekenprogramma ‘terugzetten’. Hoe je dat moet doen staat in Les 2. 
 
Met het terugzetten van ‘Les 5’ 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”. 
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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! 

 
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 A-lijn zouden moeten degraderen. Dat kun je helemaal aanpassen.  
 
• Als een bepaald paar dat in het degradatievak staat in de A-lijn mag 

blijven, klik je op de namen van dat paar en op de knop  Terug.  
• En een paar dat niet in het degradatievak staat, kun je daarin zetten 

door op dat paar te klikken en op de knop  Degraderen. 
 
Ook is het mogelijk om minder of geen paren te laten degraderen of extra paren. Dat 
gebeurt meestal om één of meer lijnen op een bepaald aantal paren te houden. 
 
• Als de juiste paren in het degradatievak staan, klik je op de tabkaart van 

Lijn B. 
• Plaats de paren die je wilt laten promoveren naar de A-lijn en de paren 

die moeten degraderen in de gelijknamige vakken. 
• Na een klik op de tabkaart “C-lijn” voeg je de juiste paren in het 

promotievak. 
• 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 klikken op  Terug naar promotie/degradatie. 
• 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  Open zittingen 
 
 

NBB-R kent twee soorten zittingen: competitiezittingen en open zittingen. 
 
Competitiezittingen maken deel uit van een serie zittingen die vooraf als competitie zijn 
ingesteld. 
 
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 
niet bij andere uitslagen geteld. 
 
We kennen echter ook een combinatie van een open zitting en competitie. Het is 
namelijk mogelijk om een open zitting na het spelen toe te voegen aan een daarvoor 
opgezette competitie. Dat is dan wel een competitie waarin uitsluitend een individuele 
totaalstand 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. Hoe je zo’n zomercompetitie opzet, staat in NBB-
Rekenprogramma nummer 96, zie hiervoor www.bridgeservice.nl. 
 
De spelen van competitiezittingen hebben we reeds behandeld in les 2. In deze les gaan 
we stoeien met de open zittingen. 
 
De open zitting inrichten 
 
• Klik vanuit het Hoofdscherm achtereenvolgens op:  

Bestand  (linkerbovenhoek)  > Nieuwe open zitting > paren 
  

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 
• 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 desgewenst 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. 
 

Stap 2 van 5 (Lijnen en rondegegevens) verschijnt.  
 

• Lijn toevoegen: stel met deze knop het gewenste aantal lijnen in.  
Met de knop eronder  Laatste lijn verwijderen , kun je het aantal lijnen 
verminderen. 

• Top-integraal klik je aan als je naast een uitslag per lijn ook één uitslag 
wil hebben over alle lijnen. 

• Aantal ronden, Aantal spelgroepen en Spellen per spelgroep.  
De standaardinstelling is zes ronden, zes spelgroepen en vier spellen per spelgroep. Dat 
staat voor zes speelronden van elk vier spel, dus 24 spel over de volledige zitting. 

 

http://www.bridgeservice.nl/�
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 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. 
 

Stap 3 van 5 (Paren inschrijven) 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. 
• In tegenstelling tot een competitiezitting, kun je spelers indelen zonder 

speciale vormen als ‘gastspelers’, ‘combipaar’ en ‘invaller’.  
Een stuk eenvoudiger dus! 

 
 
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 
spelers’. De nog niet ingevulde namen worden gevuld, waarna je met  Verder  
de volgende stappen kunt nemen en de zitting kunt laten beginnen. Daarna 
vul je als volgt de ontbrekende namen in: 
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. 
Onder “Extra spelergegevens”  kun je andere gegevens invoeren, zoals e-mailadres, 
telefoonnummer en NBB lidnummer.  
Met een oneven aantal paren: het hoogste paarnummer niet gebruiken; alleen met 13 
paren en mpx-schema ’93: paar 13 niet gebruiken en wél paar 14! De hoogst 
genummerde tafel is dan niet nodig. 
• 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. 

 
Stap 4 van 5 (Schema selecteren) 
 

Deze stap kun je alleen zetten als in het rechtervak een blauw gekleurd schema staat.  
Als in het rechtervak – in licht grijs – staat: ‘GEEN SCHEMA AANWEZIG’, zullen we òfwel:  

- 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. 
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De boodschap: ‘Je kunt nu de zitting spelen.’ Maar neem dat niet al te serieus! Je zult 
namelijk ook Bridgemate moeten activeren. 
 
Bridgemate instellen en activeren 
 

Na de laatste stap en 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 
voorkeurinstellingen mogelijk.  
 
Tabkaart “Opties” 
Alle scores opnieuw verwerken. 
Deze keus kan redding brengen als door een storing of verkeerde handeling de reeds 
ingevoerde 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 hoeveelheid 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 crossimp 
wedstrijd kun je dat beter uitzetten. 
Als de zitting een top-integrale

Let op: Als de zitting eenmaal loopt, is dit niet meer te veranderen. 

 verwerking heeft, kun je kiezen om de resultaten per lijn of 
top-integraal aan te geven.  

 
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. 
   
Wachttijden: 
Standaard is de tijd dat de screensaver geactiveerd wordt 20 seconden. Dat is over het 
algemeen genoeg. Tip: Als je tijdens het bekijken van de scores die tijd wilt verlengen, 
kun 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. 
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Optionele invoer: 
Je kunt de spelers na het spel, of na de ronde de spelverdelingen laten invoeren. Dat staat 
dan weer een stuk beter bij de uitgebreide frequentiestaat op de NBBclubsite. 
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 ‘contrazit’. Het paarnummer van zowel NZ 
als OW staat bovenin het scherm. 
 
Spelernamen: 
Hier kun je kiezen om de namen van de spelers 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 
leesbaarheid 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: 
Als je op de vorige tabkaart hebt gekozen voor het invoeren van spelverdelingen, kun je 
hier aangeven wanneer dat moet gebeuren: direct na het spel of na de ronde. 
 
Instelling voor de wedstrijdleider: 
Je kunt een pincode van 4 posities ingeven. Geef je niets in, dan wordt de pincode 
automatisch 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 
geaccepteerd 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 wedstrijdleider als er achteraf een fout wordt ontdekt. 
 
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 
verkeerde 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. Wij zien daar momenteel 
geen toepassing voor. Het kost teveel tijd aan tafel en eenmaal ingevoerd komt het 
nergens beschikbaar om er iets mee te doen. Toekomstmuziek? 
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Tabkaart Publicatie 
Je kunt hier kiezen om tussentijds een tussenstand te publiceren. Als je in het NBBR hebt 
aangegeven (bij  Instellingen > Zitting > Tussenstand ) dat je de tussenstand altijd 
wilt berekenen, wordt hier op gezette tijden een webpagina gepresenteerd met de stand 
van dat moment. Als je de pagina sluit, wordt de tussenstand even later opnieuw getoond, 
net zolang totdat je het vinkje uit zet. Ook als je het hele inlezen hebt gestopt, komt de 
tussenstand steeds weer terug. 
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Les 7 Toetsen les 1 t/m 6 
 
Ook bij deze les behoort een zip bestand Les 7_20140623.zip wat op de gebruikelijke 
wijze kan worden gedownload van www.bridgeservice.nl 
 
Toets ‘Competitiezitting indelen en spelen’ 

 
We gaan ervan uit dat de clubleden zich niet vooraf hoeven aan of af te melden.  
Jij zit met de pc in de aanslag; alle deelnemers melden zich meteen na binnenkomst bij 
jou aan.  
 

Toetsvoorbereiding 
• Start je pc, open het NBB-Rekenprogramma en zet zipbestand Les 7  
 terug. 
• Noteer de tijd en begin met de inschrijving van de 3e zitting. 
 

De volgende spelers melden zich aan: 
Chris Kat en Huub Woudstra, B-lijn 
Wubbo Boers en Agnes Sneller, B-lijn 
Echtpaar Van Dijk, C-lijn 
Rob van de Berghen en Jeroen Tops, B-spelers, vormen een gelegenheidskoppel 
Ton Bakker en Huub Biertens, A-lijn 
Echtpaar Knuppel, geen lid, vallen wel regelmatig in, B-lijn 
Echtpaar Jansens, C-lijn 
Echtpaar Van Zeuten, C-lijn 
Jacco Hoppe (A) en Dennis Kruisvaart (B), beiden zonder partner, gelegenheidskpl 
Echtpaar van Ewijk, Klaas en Mien, komen kijken; willen in de sterkste lijn; voer bij één 
van hen jouw e-mailadres in 
Albert van de Linden en Toine van Hooft, B-lijn. 
Toon Maarsen (B) speelt met zijn buurman, Kas van Kessel, is voor het eerst. 
Carla Arnoldus en Greet Vriend (A) 
Gerard van der Sluis en Jean Paul Visch (A) 
Harm Bossch en Bert Boerkers (B) 
Echtpaar Zool, C-lijn 
Jan Jansen (A) met Jan Verhoes (B) 
Anneke Simonis en Jet van Paasen (A) 
Hans Kelders en Alex Reekel (B) 
Echtpaar De Wit (C) 
Echtpaar Van Rutten, geen lid, komt weleens langs, zou in het bestand zitten (B) 
Henk Willems (A) Maarten de Kok (B) 
Danny vd Molen (A) met gelegenheidspartner Jan Franssen, valt wel vaker in. 
Ron Zwerver met Rens Westra (A-trio) 
Echtpaar Kool (C) 
Hans van Haaren en Willem Gottschalk (A) 
Peter van IJssel en Geon Steenlegger (B) 
Geert Mulder en Pieter Bas de Winter (B) 
De inschrijving is gesloten; rond de inschrijving af en start - indien mogelijk - het invoeren 
van de scores met Bridgemate en noteer de (eind)tijd. 

 

 Meestal gebruiken we een “Multiplex”schema en gaan we uit van zes 
ronden per zitting. “Multiplex” heeft geen speelschema voor zes paren;  
“Howell” wel. 

 
Meteen na het opstarten blijkt dat Bert Boerkers niet is komen opdagen; Harm Bosch is 
daardoor alleen en hem rest niets anders dan naar huis te gaan. 

http://www.bridgeservice.nl/�
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Voer deze wijziging in en start het Rekenprogramma en Bridgemate opnieuw. 

 
Toets ‘Open zitting indelen en spelen’ 

 
Met deze toets controleer je je kennis en vaardigheid in het indelen en spelen van een 
open zitting. Dat zijn in de regel zittingen die geen onderdeel uitmaken van een 
competitie. Het grote verschil met een competitiezitting is, dat je niets te maken hebt met 
‘combiparen’ en de noodzaak van vooraf ingevoerde competitieparen in verschillende 
lijnen. In plaats daarvan werk je met de reeds ingevoerde leden- en parenbestanden. 
We gaan ervan uit dat de clubleden zich niet vooraf hoeven aan of af te melden. Jij zit met 
de pc in de aanslag; alle deelnemers melden zich meteen na binnenkomst bij jou aan.  

 
Toetsvoorbereiding 
• Start je pc, open het NBB-Rekenprogramma en zet zipbestand Les 7  
 terug. 
• Bedenk zelf een naam voor de zitting die je gaat opzetten/spelen. 
• Ga uit van drie lijnen. Achter de namen van de deelnemers staat de 

 competitielijn waarin ze normaal spelen. 
• Noteer de tijd en begin met de inschrijving. 

 
De volgende spelers melden zich aan: 

Chris Kat en Huub Woudstra, B-lijn 
Wubbo Boers en Agnes Sneller, B-lijn 
Echtpaar Van Dijk, C-lijn 
Rob van de Berghen en Jeroen Tops, B-spelers, vormen een gelegenheidskoppel 
Ton Bakker en Huub Biertens, A-lijn 
Echtpaar Knuppel, vallen vaker in (B-lijn) 
Echtpaar Jansens, C-lijn 
Echtpaar Van Zeuten, C-lijn 
Jacco Hoppe (A) en Dennis Kruisvaart (B), beiden zonder partner, gelegenheidskpl 
Echtpaar van Ewijk, Klaas en Mien, komen kijken; willen in de sterkste lijn; voer bij één 
van hen jouw e-mailadres in 
Albert van de Linden en Toine van Hooft weten hun lijn niet. 
Toon Maarsen (B) speelt met zijn buurman, Kas van Kessel, is voor het eerst. 
Carla Arnoldus en Greet Vriend (A) 
Gerard van der Sluis en Jean Paul Visch (A) 
Harm Bossch en Bert Boerkers (B) 
Echtpaar Zool, C-lijn 
Jan Jansen (A) met Jan Verhoes (B) 
Anneke Simonis en Jet van Paasen (A) 
Hans Kelders en Alex Reekel (B) 
Echtpaar De Wit (C) 
Echtpaar Van Rutten, geen lid; komt wel eens langs, zou in het bestand zitten (B) 
Henk Willems (A) Maarten de Kok (B) 
Danny vd Molen (A) met gelegenheidspartner Jan Franssen, valt wel vaker in. 
Ron Zwerver met Rens Westra, A-lijn 
Echtpaar Kool (C) 
Hans van Haaren en Willem Gottschalk (A) 
Peter van IJssel en Geon Steenlegger (B) 
Geert Mulder en Pieter Bas de Winter (B) 
 
De inschrijving is gesloten; rond de inschrijving af en start - indien mogelijk - het invoeren 
van de scores met Bridgemate en noteer de (eind)tijd. 
 
Meteen na het opstarten blijkt dat Bert Boerkers niet is komen opdagen; Harm Bosch is 
daardoor alleen en rest niets anders dan naar huis te gaan. 
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Voer deze wijziging in en start het Rekenprogramma en Bridgemate opnieuw. 

 
Aandachtspunten en mogelijke problemen  

 
Deze toets doe je pas nadat je de lessen 1 t/m 6 hebt doorgenomen. Met die stof moet je 
alle opdrachten kunnen uitvoeren. Er zitten echter wel een paar venijnigheden in . En het 
werkt het effectiefst als je voorkomende problemen op eigen kracht probeert op te lossen.  

 
Als je meer dan 30 minuten nodig hebt voor het invoeren van de 26 paren, is het nuttig 
om deze toets enkele keren te doen. Vooral bijzondere handelingen, als een combipaar in 
een competitiezitting en invallers invoeren, moet je een paar keer doen om het 
probleemloos te kunnen uitvoeren. 

 
Wanneer je in de praktijk door onvoorziene omstandigheden tijdens het opzetten van een 
zitting in grote tijdnood komt, kun je de juiste spelernamen ook achteraf invoeren. 
Voorwaarde is dan wel dat je op papier de juiste paarnummers en namen van de 
deelnemers hebt staan. Ook moet het aantal deelnemende paren vast staan. Dat doe je 
als volgt, in stap 3. 

 
• Stel de lijn(en) in op het juiste aantal paren. 
• Klik per lijn op: Extra opties  en  Vul naamloze spelers. 

Met een oneven aantal paren, ga je op het paar staan van het nummer dat niet 
meespeelt en klik je op  Verwijderen. 

 
Zodra je tijd hebt om de juiste namen in te voeren klik je in de geopende zitting 
achtereenvolgens op:  
• Zitting / Zittinggegevens / Paarnamen wijzigen  

(je komt dan in stap 3); 
• Extra Opties > Naamloze spelers verwijderen;  
• ook het eventueel niet meespelende paar verwijder je. 
• voer je de juiste namen in en klik je op  Voltooien. 
 

13 paren 
Met 13 paren kun je het beste paarnummer 13 niet gebruiken als je het Multiplexschema 
gebruikt van 1993! In dit schema is dat namelijk het paar dat de hele zitting aan tafel 7 
speelt. Zonder paar 13 heb je maar zes tafels nodig en hoeven er geen spellen te worden 
uitgewisseld.  
Met 13 paren gebruik je dus de paarnummers 1 t/m 12 en 14. 

 
6 paren 

Een andere valstrik in deze toets is de C-lijn waarin slechts zes paren aantreden.  
 

Als je met slechts zes paren uitgaat van de standaardinstelling (zes ronden), kan het 
Rekenprogramma geen speelschema vinden. Omdat je met zes paren maximaal vijf 
ronden kunt spelen, zul je met de  Terugknop terug moet naar stap 2 (lijnen en 
instellingen) om het aantal ronden aan te passen. Het aantal spelgroepen wordt dan 
automatisch aangepast naar hetzelfde aantal. 
Het aantal spellen wordt NIET automatisch aangepast. Als slechts vijf ronden worden 
gespeeld, en je 20 spel te weinig vindt, moet je het aantal spellen per ronde verhogen van 
4 naar 5 spellen. Dan spelen de C-lijners 25 spel.  
Als je dan weer terug gaat naar stap 4, en op de tabkaart klikt van de C-lijn, zie je nog 
steeds geen speelschema. Oorzaak: In het linker keuzevak “Systeem”, staat waarschijnlijk 
Multiplex. En Multiplex kent geen schema’s voor zes paren. Klik op  Howell ! Met de 
onderverdeling  Enkel  in het middenvak verschijnt in het rechter keuzevak “Howell 6”. 
Daarmee kun je de zitting starten.  
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Let wel op dat ook de spelgroepen op de tafels worden aangepast (1 t/m 5, 6 t/m 10, 
etc.). En je hebt een spelnummer 25 nodig! Heb je die niet, dan kún je van een andere 
spelgroep spelnummer 9 gebruiken. Dat spel heeft dezelfde gever en kwetsbaarheid als 
spel 25. Uiteraard moet dat spel aan tafel wel worden ingevoerd als spelnummer 25! 
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Les 8  Bekerwedstrijd 
  

Een uitstekend instrument om bridgers spelenderwijs verliefd te laten worden op het 
viertallen is de bekerwedstrijd! 
 
Om te beginnen met het eind: de uitslag! 
 

 
 

Na elke gespeelde ronde geeft het Rekenprogramma een tussenstand per viertal en per 
team. Hierboven staan de uitslagen t/m de laatste (6e) ronde. 
Door die na elke ronde te vertellen, kan dat de strijd alleen maar leuker/spannender 
maken. Vooral als het gelijk opgaat.  

 
In de 2e kolom “Team”, wat je moet lezen als ‘Viertal (!)’ staan de ingevoerde namen van 
de viertallen. Ik beperkte mij tot namen van één letter. In de praktijk zullen dat 
aansprekende namen zijn, zoals: Het Gouden Kwartet, de Winners, etc. 

 
In de gegeven wedstrijd scoorde viertal a het hoogst: 18 punten voor en geen enkel punt 
tegen. Toch verloor de volledige ploeg van ‘het A-team’ (het Thuisteam) door de negatieve 
resultaten van de twee nevenviertallen, b + c.  

 
Ook als alle ronden zijn gespeeld kun je de tussenstand per ronde zien. Dat doe je door 
links onderaan de gewenste ronde in te voeren.  
 

 
 

In dit overzicht wilde ik de tussenstand zien na de 3e ronde. Toen stond het ‘Thuisteam’ 
nog maar op 3 punten (Imp) achterstand. 
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Naast deze viertallenuitslag geeft het programma ook de gebruikelijke parenuitslag. 
 
Bekerwedstrijd 

 
Met het NBB-Rekenprogramma kan een bekerwedstrijd worden gespeeld tussen twee 
teams van elk zes paren. 

 
Groot pluspunt van een bekerwedstrijd: de deelnemers maken ongemerkt kennis met het 
viertallenfenomeen! 

 
Bekerwedstrijden werden en worden vooral gespeeld tussen teams van verschillende 
clubs. In (Beker)competitieverband, maar ook spontane vriendschappelijke ontmoeringen 
tussen bevriende clubs. 

 
Een vrij nieuwe gedachte is om twee teams van je eigen club tegen elkaar te laten 
strijden. Je kunt dan denken aan een team van: 
- de oudste leden; 
- de jongste leden; 
- het bestuur met commissieleden; 
- damesparen; 
- herenparen; 
- gemengde paren, maar geen levenspartners; 
- levenspartners die een bridgepaar vormen. 

 
Benodigdheden 

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

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

NBB-clubsite werkt nog niet goed  
De NBB-clubsite kan de bestanden van een bekerwedstrijd (nog) niet goed verwerken. 
Toch is het goed om de uitslag te verzenden naar de NBB. Dat geeft de NBB meteen goed 
inzicht in de explosieve (!) toename van het Bekerwedstrijdfenomeen; daardoor zullen de 
noodzakelijke aanpassingen eveneens in een stroomversnelling komen. 
 

Meesterpuntentoekenning 
Ook de automatische toekenning van meesterpunten werkt niet bij een 
Bekerwedstrijduitslag. Maar … dat mag geen probleem zijn.  
Een mailtje aan mp@bridge.nl met daarin de volgende gegevens:  
- welke verenigingen tegen elkaar; 
- de uitslag; 
- de NBB-nummers van de spelers van het winnende team, 
is voldoende! 

 
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. 

mailto:mp@bridge.nl�
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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 
gespeeld, 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:  
 3 tegen 3 4-tallen en klik op  OK > Sluiten. 
 

2. Het Bekerspeelschema importeren.  
 

Bij deze les is het Bekerschemabestand gevoegd; als je die gebruikt kun je het 
downloaden van de NBB-site overslaan. Probeer het Bekerbestand niet te openen; dat is 
namelijk onmogelijk! Zet het op de harde schijf van de pc zoals je ook een zipbestand 
opslaat, en noteer de locatie/map waarin je dat opslaat. Vanuit het Rekenprogramma 
moet je hem namelijk weer oppikken. 
 
Als je het bekerschemabestand niet hebt en dat wilt downloaden: 
Ga naar: www.bridge.nl en klik achtereenvolgens op: 
Automatisering  (in linkerkolom) > Klik hier  (in 1e alinea) > 
Lees meer  (Schema’s binnen het NBB-Rekenprogramma naar 
beneden scrollen)  > Hier  (in laatste alinea) 
Sla het bestand op en noteer de plaats/map waar je hem inzet. 

 
 3.  Het gedownloade bekerschema importeren in het 

 Rekenprogramma. 
 

• Klik achtereenvolgens op: 
Schema > Schema toevoegen > Importeren > Vanuit NBB-Rekenprogramma 

• Blader naar locatie waar het bekerschemabestand is opgeslagen en klik 
op dat bestand ( BekerwedstrijdSchema ) en op Openen. 

• Klik onder “Systeem” op het driehoekje en op Bekerwedstrijd. 
• Klik onder “Onderverdeling” op het driehoekje en op 3 tegen 3 4-tallen. 
• Klik op Importeren > Ja > OK > Sluiten.  

 
4. De spelers invoeren van de twee teams. 

 
• Systeem > Ledenbeheer > Teams  (lees: viertallen).  

Op dit scherm (“Teams beheren”) voer je de zes teams (viertallen) in die de strijd 
aangaan.  

• Klik voor het invoeren van een nieuw team op  Toevoegen  en geef het 
team een naam. 

• 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. 

http://www.bridge.nl/�
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Pas nadat je de zes teams - en vier spelers per team - hebt ingevoerd, kun je naar stap 
5! 

 
5. De competitie voorbereiden; de teams invoeren 

 
• Klik vanuit het hoofdscherm achtereenvolgens op: 

Bestand  (links boven) > Nieuwe viertallencompetitie > Bekerwedstrijd > 
Verder   

• Voer een mooie naam in  > Verder   
Het scherm van Stap 2 verschijnt. 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.  

• Klik op het rechthoekje rechtsboven als je het invulscherm te klein vindt. 
Je ziet nu rechts alleen de teamnamen. Door op de teamnamen te klikken voer je de 
teams in. De eerste drie teams vormen de ene partij van 6 paren, de drie laatste teams 
de tegenpartij. Je kunt per team een naam invoeren; die wordt dan ook gegeven in de 
uitslagen. 

• Als alle teams zijn ingevoerd klik je op  Verder. Automatisch verschijnt 
het “Bekerwedstrijdschema”; daar klik je ook op. 
Daarmee beëindig je deel 1 van de voorbereiding.  

 
6. De zitting voorbereiden: de paren invoeren 

 
• 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! 
• Stap 3: Op dit scherm deel je alleen de teams in (de paren komen 

later). 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 linkerrijtje 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. Zodra je het 
NBB-Rekenprogramma weer opstart wordt de zitting automatisch geopend. 

 
Als je geen wijzigingen meer verwacht in het deelnemersveld, kun je de gidsbriefjes 
printen. 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! 

 
De uitslag produceren 

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

(zie de afbeeldingen aan het begin van dit hoofdstuk) 
In de linkerkolom staat het totaal aantal gewonnen en verloren imp; per viertal en per 
team.  
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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. 
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Les 9 Verschillende zittingen op één 
basisstation 

 
 

Ook bij deze les hoort een zip bestand Les 9 Combi_20140720.zip 
Te downloaden van de site www.bridgeservice.nl 

 
Tot voor kort kon je met één laptop en één Bridgemate basisstation ook maar één zitting 
tegelijk spelen en berekenen. Met versie 2.8 is deze beperking historie. Hoe je meer 
zittingen tegelijk kunt bijhouden staat in deze negende les. 

 
De meeste bridgezittingen worden berekend met de matchpuntenmethode, waarbij de 
uitslag wordt gegeven in de overbekende percentages. Minder bekend, en wellicht daarom 
door velen verguisd, is de uitslagberekening volgens de Butlermethode, een soort 
viertallenberekening. Tot voor kort was het niet mogelijk om per lijn een bepaalde 
berekeningsmethode toe te passen. Alle lijnen spelen percentages of butler. Datzelfde gold 
voor topintegraal; of álle lijnen speelden dezelfde spellen met topintegraal, of geen enkele. 
 
Deze beperking is vanaf NBB-Rekenprogramma versie 2.8 verleden tijd. Met versie 2.8 en 
hoger op je pc kun je namelijk tegelijk verschillende ‘zittingen’ spelen. En per ‘zitting’ kun je 
de gewenste 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 
bekerwedstrijd willen spelen, kan dat allemaal tegelijk met slechts één pc en één 
basisstation!  
Ook kun je Topintegraal toepassen voor de gewenste lijnen door per Topintegraal een 
zitting aan te maken. 

  
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. 
 

http://www.bridgeservice.nl/�
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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 
zittinginvoer 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 
Rekenprogramma 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 
lijnen. 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 Zip Combi 
In het bijbehorende zip-bestand zijn al twee competities ingevoerd.  
De A-lijn speelt deze ronde butlerzittingen en de B-lijn zittingen met de 
percentageberekening. Zet dit zipbestand op je pc volgens de stappen van Les 2.  
 

 Met het terugzetten van een zip-bestand verdwijnt het bestand dat 
daarvoor 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 > Verder > Voltooien > OK 

2. Bridgemate starten voor deze eerste zitting 

• Klik achtereenvolgens op: Zitting > Scores invoeren > 
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, als je die naam maar afsluit met .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 zie je nu de nieuwe bestandsnaam ‘combi.wbs’ 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 vinden waarop 
BM is aangesloten. Voor deze oefening maakt dat niet uit. Onder in je scherm zie je wel 
Bridgemate Controle staan.  
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• Klik op  Sluiten  en (onderin) op: NBB-Rekenprogramma  voor het  
 opzetten en starten 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 >  Parencompetitie > 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 
controleren of je een speler invoert die al in de net opgestarte zitting speelt! 

 
Verder > Verder > Voltooien > OK. 

• Zitting > Scores invoeren > 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 
toevoegen aan het Bridgemate Control bestand. 

 

 
 

Je ziet nu welke zittingen op dit moment lopen. 
 

 
 

Als je, zoals de bedoeling is, terugkomt in dit opstartscherm, kies je voor Koppelingen 
tonen. 
Je krijgt dan te zien welke competitie, zitting en lijnen er momenteel in dat bestand 
geactiveerd zijn. 
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 Als je in dit scherm NIET de beide zittingen ziet staan, staat het 
bws.bestand van de eerste zitting niet correct in de tweede zitting.  
Dat kun je controleren - en aanpassen - door te klikken op: 
Zitting > Scores invoeren > Bridgemate II score-invoer. 

 
Rechts bovenin moet je combi.bws zien staan. Zo niet, klik op Wijzig bestand > 
combi.wbs > Openen. 
 
Binnen BM control is nu een A- en B-lijn actief, dus als er een nieuwe zitting bijkomt, zal in 
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 
Rekenprogramma 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 Pro Control (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. 

 
Top integraal voor enkele lijnen! 

In dit voorbeeld hebben we de situatie van een zitting Butler en Paren tegelijk. Het kan 
ook heel handig zijn als je met verschillende lijnen een top-integraal wilt spelen, terwijl je 
een groep beginners in een eigen lijn, niet top-integraal wilt laten spelen. Het principe is 
hetzelfde en de sleutel tot de oplossing ligt in de zelf gekozen naam van het BWS bestand 
wat voor beide zittingen gelijk moet zijn. 
 

Deze methode werkt in alle combinaties waar je een zitting mee kunt definiëren. Zo kun je 
ook een viertallenwedstrijd naast een parenzitting op één Bridgemate basisstation 
verwerken. 
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Les 10  Viertallen en driehoek  
 

Gebruik voor deze les het zip-bestand Viertallen van www.bridgeservice.nl  
 

Maak een back-up van het bestand dat in je pc staat, voordat je de viertallen-zip ‘terugzet’. 
In Les 2 staat hoe je dat ‘terugzetten’ moet doen. 

 
 

Viertallencompetitie 
 

In deze les gaan we een viertallencompetitie opzetten (voor zeven viertallen) en de eerste 
twee zittingen spelen. 

 
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 
ronden tegen de beide andere teams.) 

- Een 3-hoekwedstrijd bestaat uit twee zittingen. Na de 1e zitting heb je nog geen 
uitslag; 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 
belangrijker - 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 
redelijke 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 
namelijk alleen gespeeld in de 3-hoek. De 3-hoekviertallen zouden dan een 
verschillend aantal spellen spelen dat door alle viertallen wordt gespeeld.  

- Omdat de 3-hoekspelers andere spellen spelen, moet je met een oneven aantal 
viertallen 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 
beginnen 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 

 
• Klik vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens op: 

Systeem > Ledenbeheer > Teams 
Het scherm “Teams beheren” verschijnt. 

http://www.bridgeservice.nl/�
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Nieuwe teams invoeren 

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 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 
volgorde 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 
viertallenzitting 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  
De Gewone viertallencompetitie moeten we hebben en staat al geselecteerd;  

• Klik op  Verder 

 
Stap 1 (Algemene gegevens)  
 
• Geef de competitie een naam (“Plaats” is niet noodzakelijk). 
• 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 
totaal 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. 

 
• Klik op  Verder 

 

 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! 

 
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. 
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Je kunt dit vergelijken met het voorbereiden van een parencompetitie. Alle paren die 
aan de competitie deelnemen voer je eveneens vooraf in. 

• Klik op  Verder. 
 

Stap 4 (indelingsmethode) 
 
• Als je op de  Helpknop  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 de  Helpknop  zie je de uitleg per criterium. 
• Wij vinden deze 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 zul je één viertallencompetitie hebben ingevoerd. In deze oefening in ieder 
geval!  
• 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 
ingevoerde 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 
afwezige 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 linkerkolom. 

 
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 
tafels zijn, met de vraag of je een 3-hoek wilt spelen. 
Natuurlijk willen we dat, anders hadden we geen oneven aantal viertallen ingevoerd .  
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• Klik op Ja. 

 
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 rechtervak 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 beidgemates activeren 
 

Bridgemate activeren 
• Klik achtereenvolgens op: 

Zitting > Scores invoeren > Bridgemate II score-invoer > Bridgemate II 
opstarten 

• 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 
uitslag! 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 
automatisch 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! 

 
Overzicht tafels, paren en spellen 



Cursus Rekenprogramma, 2014             rob.stravers@upcmail.nl  Pagina 67 
 
 

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 
tonen. 

 
Direct na deze zitting speel je de volgende zitting. 

Het programma stelt dan spontaan voor om de 3-hoekwedstrijd aan dezelfde tafels te 
spelen. 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 > Uitslagen paren > Versturen via e-mail 
• Klik dan - ook -  Viertallen uitslag  aan. 
 

Helpprogramma van het NBB-Rekenprogramma 
Naast deze les kun je ook altijd terugvallen op de Helptekst van het Rekenprogramma zelf.  
• Klik daarvoor - vanuit het Hoofdscherm - op: 

Help  (boven, rechts in de grijze balk)  > Help onderwerpen 
De inhoud staat in het linkervak. Als je dat te smal vind kun je die als volgt verbreden: 
Ga met de muis op de verticale lijn rechts van de tekst staan, houd de linkerknop van 
de muis ingedrukt en sleep de balk naar rechts tot je de tekst volledig ziet. Klik 
tenslotte op het  +  teken voor “Hoofdstuk 7: Viertallen”. 
Je ziet nu de onderwerpen van het viertallenhoofdstuk. Als je op een onderwerp klikt zie 
je rechts de betreffende tekst. 
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Les 11  Schema im- en exporteren  
 
 

Een schema exporteren uit het schemabestand  
Als je een keer een schema wilt importeren, zijn er twee mogelijkheden:  

- rechtstreeks vanuit een ander schema.dat-bestand;  
- in ASCII-formaat zoals uit Pairs (het Rekenprogramma dat veel werd gebruikt vóór 

de komst van het Rekenprogramma van de NBB).  
Er is echter geen standaardvoorziening om een bepaald schema vanuit het schemabestand 
te exporteren. En dat is jammer, want soms wil je een bepaald schema met iemand delen, 
zonder dat die persoon meteen toegang krijgt tot al je andere schema’s. 

 
De tot nu toe gebruikte methode  

is dat iemand jou zijn schema.dat opstuurt, In dat bestand moet je dan een schema 
importeren vanuit jouw schemabestand. Hiervoor moet je eerst het NBB Rekenprogramma 
laten weten dat je met een ander schemabestand werkt, en dat moet je later weer 
terugzetten. Heel omslachtig. Je kunt ook geen schema delen met Bridge-it, terwijl het 
dezelfde database is. Uitwisselen met een backup lukt dan namelijk niet.  

 
Er is een eenvoudige methode  

om vanuit de database een schema op te halen en als ASCII bestand (à la Pairs) weg te 
schrijven. Dat kun je dan gemakkelijk inlezen in het NBB Rekenprogramma of in Pairs. Je 
hebt echter wel Microsoft Access nodig maar dat is meestal al een onderdeel van je 
Microsoft Office pakket.  

 
De eenvoudige methode voer je op de volgende wijze uit:  
• Start Microsoft Access en kies voor  Openen.  
• Kies het schema.dat bestand van jouw installatie.Als je een nieuwe  

versie van Access hebt, meldt het programma dat het de database wil omzetten.  
Je kunt echter geen structuurwijzigingen aanbrengen. Dat is akkoord, want er wordt 
een nieuw bestand aangemaakt dat je gaat gebruiken; voor het NBB Rekenprogramma 
wijzigt er niets.  
Links staan alle “tabellen” die in de database zitten.  

• Alles is gecodeerd, dus als je zeker wilt weten welk schema je wilt 
exporteren, kijk dan eerst even bij “systemen” (dubbelklik).  
Je ziet nu welke systemen in jouw database gebruikt worden. Kijk welk systeem je wilt 
gebruiken en noteer het nummer (ID) dat ervoor staat.  

• Dubbelklik nu op  onderverdeling  en kijk welke onderverdeling je wilt 
gebruiken.  

• Controleer voor alle zekerheid of het nummer van het systeem klopt. 
Schrijf ook dit nummer (ID) even op.  

• Dubbelklik op  Index  (in de linker kolom).  
Nu krijg je alle schema’s te zien, min of meer door elkaar.  
Zoek het schema dat je wilt exporteren en controleer of het systeem en onderverdeling 
ID kloppen.  

• Klik op het plusje links van het nummer van het gevonden schema.  
Je ziet nu het volledige schema uitklappen.  
Als het schema niet in rondevolgorde wordt weergegeven, klik dan even op het pijltje in 
“Ronde” in de kop van dat overzichtje. Kies voor Sorteren van laag naar hoog. Het 
schema staat nu in de juiste volgorde. 

• Klik op het eerste blokje naast ronde 1 en onder tafel 1.  
• Houd  Shift  ingedrukt en klik op het laatste blokje rechtsonder.  

Het hele schema is nu blauw.  
Houd  Shift  nog steeds ingedrukt en klik rechts. Uit het menu dat nu opkomt, kies je 
voor  kopiëren.  

• Start nu Word op  
• In een blanco document klik je linksboven op het pijltje onder “plakken”  
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 en selecteer je de rechtse optie ( alleen tekst behouden ).  
Het schema staat nu in verkort formaat in het document, maar we moeten het een 
beetje ‘fatsoeneren’.  
Dat doen we met de “alles vervangen”-optie:  

• Vervang alle spaties door een 0 (let op, dat voor het eerste paarnummer 
vaak geen spatie staat, dus als dat paarnummer < 10 is, dan zet je er handmatig een 0 
voor.  

• Vervang alle Tabs (special, of direct ^t) door een spatie.  
• Vervang alle streepjes door een spatie.  
• Vervang alle dubbele punten (:) door een spatie.  
• Nu nog even een kopregel erboven zetten met de volgende gegevens, 

gescheiden door een spatie:  
Aantal paren/personen/aantal tafels/spelgroepen/rondes en dan een 0 voor een 
parenwedstrijd en een 1 voor een individueel schema  

 
Het bestand zou eruit kunnen zien als hieronder: 18 paren, 9 tafels, 5 spelgroepen en 5 
rondes.  

 
18 09 05 05 0  
01 02 A 03 04 B 05 06 C 07 08 D 09 10 E 11 12 A 13 14 B 15 16 C 17 18 D  
07 06 A 01 08 B 13 10 C 15 02 D 17 04 E 09 12 B 11 14 C 03 16 D 05 18 E  
10 17 A 02 05 B 04 01 C 06 13 D 08 15 E 12 07 C 14 09 D 16 11 E 18 03 A  
15 04 A 17 06 B 03 08 C 01 10 D 13 02 E 05 12 D 07 14 E 09 16 A 11 18 B  
13 08 A 15 10 B 17 02 C 11 04 D 01 06 E 03 12 E 05 14 A 07 16 B 09 18 C  

 
• Sla dit bestand op als een normaal tekstbestand en geef het een  
 gemakkelijk te vinden naam die duidelijk de functie aangeeft .  
• Dit bestand kun je met de importfunctie in het NBB Rekenprogramma 

invoeren. Je kunt hiervoor ook het programma “voegschematoe” gebruiken.  
  
Hieronder een beschrijving van dat programma:  
• Start met het downloaden van Notepad ++ , gratis.  
• Vervolgens download je van de site van Peter Smulders 

http://www.pjms.nl/BALANS/download/index.html   
het programma voegschematoe.  

• Zie zo nodig de uitleg op  
http://www.pjms.nl/BALANS/voegschematoe.html 

 
Uitrekenen van een koffertje 

 
16 8 2 2 0  
1-2 A 3-4 A 5-6 A 7-8 A 9-10 A 11-12 A 13-14 A 15-16 A  
1-2 B 3-4 B 5-6 B 7-8 B 9-10 B 11-12 B 13-14 B 15-16 B  

 
Eerste getal staat voor het aantal paren, hier 16  
Tweede getal is het aantal tafels, hier 8  
Derde getal is het aantal spelgroepen, hier 2 (voor A en B)  
En rondes is dan ook 2  
 
12 6 3 3 0  
1-2 A 3-4 A 5-6 A 7-8 A 9-10 A 11-12 A  
1-3 B 4-2 B 5-6 B 7-8 B 9-10 B 11-12 B  
1-4 C 2-3 C 5-6 C 7-8 C 9-10 C 11-12 C  
 
Het eerste schema is voor “standaard” koffertjes uitrekenen (16 paren).  
Het tweede schema gaat over twaalf paren, waarvan paar 1-4 3 rondes van 8 spel spelen 
en de overige paren gewoon 24 spel tegen hetzelfde paar. 

http://www.pjms.nl/BALANS/download/index.html�
http://www.pjms.nl/BALANS/voegschematoe.html�
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Noodplan tijdens de zitting 
 

Probleem Oplossing Toelichting 
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 linkerkolom van het Basisscherm (Bridgemate Controle) moet ‘Europa’ staan.  

Voor het verzenden van de 
scores is meer spanning nodig. 
 

Batterijen vervangen  Vervang de oude batterijen voor nieuwe.  
Met nieuwe batterijen wordt het Bridgemate display waarschijnlijk volledig zwart. Met het 
inbrengen van de WL-plug, en het WL-schema in beeld (!)… en de mintoetsen (heel veel keer 
indrukken!) 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 donkerder 
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! 

Na de start van de 1e 
ronde wijzigt het aantal 
paren*. 

OF: 
Het 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 zonodig het ‘rusttafelpaar’) en 

klik door t/m Voltooien. 
4. Daarna volgt de rest vanzelf.  

De aanpassing in het NBB-
Rekenprogramma is voldoende. 
In beeld verschijnt welke 
tafelverandering is 
doorgevoerd. 

Opeens lukt het 
doorzenden van alle 
kastjes niet meer’: 
‘doorzenden mislukt’ 

Basisstation aanzetten (bij Bridgemate II kan een laptop in de standby zijn gegaan; dan is het 
soms noodzakelijk de computer opnieuw op te starten). 
Zodra in het scherm van BCS linksbovenin de melding verschijnt dat het basisstation is 
aangesloten: het basisstation herstellen met: menukeuze Zitting > 
Synchroniseren/herstellen. 

Het Basisstation is dan 
uitgeschakeld (geweest)! 

Als het basisstation uitvalt, en je wilt het basisstation weer aansluiten of een vervangend station aansluiten, kun je alle informatie die tot dat moment 
vanuit het basisstation naar de computer is gestuurd, als volgt opnieuw verzenden.  
1. Sluit het (nieuwe) basisstation aan op stroom en computer. 
2. Ga in BMPro Control naar ‘Zitting /  -> ‘Client <-> basisstation synchroniseren’, en klik achtereenvolgens op: Tabblad Herstellen >  
Basisstation herstellen > Ja > Ja, Voer het controlegetal in (dat getal geeft het systeem!) > OK,  Resetten? >Ja. 
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 Bridgemate Pro Control naar: Zitting > Bridgemate handmatig uitlezen. Communicatiekabel aansluiten op 
dezelfde poort en op dezelfde manier als het basisstation. 
2. Steek de plug achterin 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, Scores invoeren > Bridgemate Pro Score-invoer > Scores verwerken > Start 
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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 die 
wel degelijk is 
aangesloten.  
Ook nadat het 
Basisstation is 
losgemaakt, opnieuw 
aangesloten, en de 
laptop opnieuw is 
opgestart 

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 progarmma 
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 lopen. 
- de printer.  
Als het basisstation en de printer een aansluiting op de een of andere manier met elkaar 
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 

Oorzaak:  
De USB poort is zgn 'hot-
swappable', maar het aan te 
sluiten apparaat (als de 
spanning 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.  
Tip van Herman Groothuis 

Gegevens wel naar 
Basisstation, maar niet 
zichtbaar in 
Rekenprogramma 

Dat is onder andere mogelijk als de zitting – door wijziging van het aantal paren of speelschema 
– opnieuw is opgezet 
Klik achtereenvolgens op: Score invoer > Opties > scores opnieuw verwerken > Scores 
verwerken. 

 

Wijziging aantal paren 
tijdens de zitting 
 

Tijdens de 1e ronde kun je het aantal paren wijzigen. Voorwaarde is dat in de eerste ronde van 
het oude en nieuwe schema de paren dezelfde tafels en speelrichting hebben (universele 
startpositie).  
• Meer paren kan geen problemen geven; minder paren ook niet als daardoor een rusttafel of 
combitafel ontstaat.  
• Als een paar vertrekt uit een lijn die al een rusttafel heeft, is ook géén probleem als het 
vertrekkende paar aan de hoogst genummerde tafel 

 



Cursus Rekenprogramma, 2014             rob.stravers@upcmail.nl  Pagina 72 
 
 

speelde. Door invoer van het nieuwe speelschema vervallen terecht de scores van die tafel. 
• Na aanvang van de 2e ronde kan alleen het aantal paren worden gewijzigd als daardoor 
een rusttafel ontstaat of wordt opgeheven. Een ander 

speelschema betekent dat (een deel van) de paren in de 2e ronde aan een andere tafel 
hadden moeten spelen. 
 

De scores van de 
laatste 2 ronden 
werden opeens niet 
meer ingelezen (BM 
II) 
Via opnieuw scores 
verwerken bracht geen 
verandering 

via setup en BM code alsnog de scores uit de BM’s halen lukte niet. 
Het blijkt dat je het in dit geval niet via set-up + code 749 moet doen maar eenvoudig door bij 
de BM alleen op “ja” te drukken het wedstrijdmenu kunt bereiken. 
Daar kun je via nummer 5 “verzenden ontbrekende scores” de scores alsnog verzenden naar de 
zitting.  

 

Na vervanging 
batterijen werkt 
bridgemate niet meer 
goed 

Alle bridgemates op kanaal 1 gezet en het basisstation ook.   

Melding “Tafelnummer 
niet correct”  na 
vernieuwen  firmware  

Niet alleen de bridgemates maar ook het basisstation upgraden!  
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