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Als na het spelen de scorekaart leeg is 
(bron: NBB Rekenprogramma periodiek, nummer 124) 

Wat zijn de juiste stappen om bij een lege scorekaart de scores binnen te halen in het NBB 

Rekenprogramma? 

Het officiële antwoord van Bridge Systems BV als antwoord op deze vraag, gesteld op het forum van 

bridgemate.nl luidt: 

Zorg in ieder geval dat je in het rekenprogramma niet gebruikte open tabbladen sluit. Ik zag laatst bij 

een gebruiker dat die een stuk of 8 tabbladen open had staan, inclusief die van het wijzigen van een 

zitting. Het programma denkt dan dat je de zitting gaat wijzigen en dan wordt het verwerken van de 

scores gestopt. Zodra dat tabblad gesloten werd, kwamen de scores meteen binnen.   

Dus heb je iets gewijzigd: sla dan die wijziging eerst op met het groene vinkje! En sluit vervolgens alle 

bladen die eventueel nog open staan. 

Start daarna pas de Bridgemates op. 

Heb je na het opstarten van de Bridgemates nog wijzigingen. Dat kan. Maar ook dan weer: de 

wijziging opslaan en het tabblad afsluiten. 

Nog steeds een lege scorekaart? En zie je de scores staan in de BCS (het score programma): 

Klik dan eens op een score in de BCS, vervolgens in het Rekenprogramma de scoreverwerking 

Pauzeren en daarna weer Continueren. Vervolgens komen de scores binnen. 

Na het handmatig invoeren van één score in het Rekenprogramma kunnen vervolgens ook alle scores 

binnenlopen. 

Nog wat tips. 

Sluit het basisstation altijd rechtstreeks op een USB-poort van de pc of laptop aan, dus nooit via een 

USB-hub.  

Belangrijk is ook: wordt niet nerveus. 

De scores zitten altijd nog in de Bridgemates. Die kunnen dagen daarna er nog uitgehaald worden 

zolang er nog geen 2 keer op ja gedrukt is. Dat geldt zelfs na het per ongeluk resetten, ofwel het 

opnieuw opstarten, van het basisstation. 

Maar normaal zitten alle scores ook nog gewoon in het basisstation. En ook na dagen, zolang je maar 

kiest voor Continueren bij het opstarten van de scoreverwerking, kun je die nog uitlezen. 

En daarnaast zijn er nog de log-bestanden op de pc in tekst formaat. Iedere aangeslagen toets op de 

Bridgemate wordt hierin op de pc opgeslagen. En ook daaruit zou nog een uitslag te reconstrueren 

zijn. 

 


