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Elke nieuw opgezette zitting krijgt een uniek id-nummer 
(bron: Liesbeth van Hoek, april 2020) 

Bij het opzetten van een nieuwe zitting krijgt deze zitting een uniek id-nummer. Dit nummer is niet 

zichtbaar in het rekenprogramma, maar wordt wel meegestuurd bij het publiceren van de uitslag. 

Mocht je dus, om wat voor reden, een gespeelde zitting opnieuw opzetten en de uitslagen via export 

en import weer binnenhalen, dan wordt deze zitting als nieuwe zitting gezien (met een nw uniek id-

nummer). Als je vervolgens deze uitslagen weer gaat publiceren, dan zal diezelfde zitting 2x bij de 

uitslagen staan. 

Een uitslag verwijderen kan via de Beheermodule NBB uitslagen 

(https://www.bridge.nl/kennisbank/beheer-uitslagenservice/ alleen voor geautoriseerde gebruikers). 

De 2x toegekende meesterpunten kunnen zelf niet verwijderd worden. Hiervoor is een mail naar de 

helpdesk van de bond noodzakelijk. 

 

Wat moet je met deze informatie? 

2 voorbeelden: 

Voorbeeld 1 

Stel dat je zitting 1 t/m 3 in een back-up hebt opgeslagen maar voor zitting 4 gebruik je per abuis een 

verkeerde back-up. Het resultaat is dan zitting 1 t/m 3 in de ene back-up en zitting 4 in de andere 

back-up. Hoe je zitting 4 weer kunt toevoegen aan die eerste back-up staat beschreven in het 

Vraaghoekje bij het onderwerp: Twee back-ups samenvoegen. Als je vervolgens die 4e zitting in de 

nieuwe back-up weer gaat publiceren zal deze zitting als nieuwe zitting gezien worden(nieuw uniek 

nummer) en staan de resultaten 2x bij de uitslagen. Dezelfde zitting met twee verschillende id-

nummers. 

Voorbeeld 2 

Een nieuwe wedstrijdleider wordt gevraagd een nieuwe competitiezitting op te zetten voor een 

externe competitie (bv Hoofdklassebeker of Elffersbeker). Hiervoor dienen speelschema’s 

gedownload te worden bij de bond en geïmporteerd in het rekenprogramma. 

De wedstrijdleider denkt slim te zijn, hij heeft de back-up van de oude competitie van 2 maanden 

geleden, inclusief het speelschema en besluit die competitie in zijn geheel aan te passen. Datum 

gewijzigd, teams gewijzigd, namen gewijzigd,etc. Die avond zal de competitie prima verlopen en zal 

er een uitslag verschijnen, maar na afloop zal blijken dat de oude competitie, van 2 maanden ervoor, 

overschreven is. Twee verschillende zittingen met hetzelfde id-nummer.  

Dit kan ook gebeuren bij een gewone interne competitie als een bestaande, reeds gepubliceerde 

zitting, aangepast wordt voor een nieuwe zitting. 

Gebruik dus nooit een bestaande zitting om een nieuwe zitting op te zetten! 

 

Het is dus goed om je bewust te zijn van het unieke id-nummer dat meegestuurd wordt. 
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