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– én van –   
het NBB-
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en voor gebruikers 

 

Verschijnt 
onregelmatig 

 Redactie 
Rob Stravers 

rob.stravers@upcmail.nl 
Dit periodiek is gratis!  

Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, 
naar: rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M. Stravers (voor 
overmaking uit een ander land: BIC-code: ABNANL2A.  
Opgelet! Bijdragen zijn alleen toegestaan over reeds gepubliceerd werk!  
En elke cent gaat in de ‘Bridgepot’. 
 

Eindejaars bridgedrive en diner 
Eind december wordt de Bridgepot geleegd. Van dat geld bridge en dineer ik 
dan met het volledige Bridge Serviceteam. Winst wil ik niet maken; als de pot 
het toelaat breiden we het aantal deelnemers uit met het inloten van zoveel 
mogelijk donateurs en lezers die een leuk bridgevraagstuk beantwoordden. 

 
 
 
Fout in Zomercompetitieprogramma 
 
In NBB-Rekenprogramma 96 van 6 maart prezen we de competitievorm aan, 
waarbij de stand niet per paar maar per speler wordt bijgehouden, en waaraan je 
losse open zittingen kunt toevoegen. 
 
Als je de competitiestand wilt bijhouden in één lijn, heb je geen enkel probleem. En 
als je kiest voor het bijhouden van méér dan één lijn gaat ook alles perfect. 
Probleem is alleen dat als je de gegevens op de NBB-clubsite zet, de stand wordt 
weergegeven in één lijn. Dus niet het onderscheid tussen A, B etc. 
Op de computer wordt wél de stand correct per lijn gegeven. 
Zodra de oorzaak van dit probleem is opgelost, geven we dat door. 
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E-mailcursus NBB-Rekenprogramma 
 
Meteen na de mededeling dat Ron Jedema en Rob Stravers een e-mailcursus gaan 
geven in dit periodiek, had ik een dagtaak aan het invoeren van nieuwe 
aanmeldingen. Daarmee is de behoefte al bewezen vóórdat Ron en ik een 
cursustekstletter hebben ingetikt.  
 
Het grote voordeel van meer bridgers die met het Rekenprogramma en Bridgemate 
kunnen omgaan is dat de club niet afhankelijk is van slechts één man of vrouw. 
Ook voor de ‘machinist’ is het prettig om met anderen te kunnen overleggen, vooral 
bij storingen of lastige keuzes. 
 
Voorwaarde om te kunnen meedoen met deze cursus 

Je kunt alleen meedoen als je beschikt over het NBB-Rekenprogramma met 
een geldige licentie. De cd-rom waarop het rekenprogramma staat en de 
actuele licentiecode heeft jullie club. Zo niet, dan kan je club die (gratis) 
aanvragen bij de NBB. Uiteraard moet je club wel lid zijn van de NBB. 
Ook moet je beschikken over een pc of laptop en internetverbinding. 

 
Op dit moment denken we aan de volgende acht lessen. Maar het is heel 
goed mogelijk dat we dit plan - door voortschrijdend inzicht - onderweg 
aanpassen. 
 
Les 1:  

Installeren en updaten van het NBB-Rekenprogramma en Bridgemate, 
instellingen: email gegevens, gegevens voor toekenning meesterpunten, 
Twee clubs onderhouden op 1 (thuis) PC, instellen printer. 

 
les 2:  

Back-up: maken, verzenden, ontvangen en terugzetten. 
Competitiezitting openen (inschrijving). 

 
Les 3:  

Bestanden: personen, paren, wedstrijdschema’s  
Het downloaden van de gegevens vanaf mijn NBB. Dan heb je de juiste 
bondsnummers en emailadressen 

 
Les 4:  

Scores handmatig invoeren, wijzigen, arbitrale scores, splitscores en een spel 
in twee groepen verdelen. 

 
Les 5: 

De verschillende instellingen van Bridgemate, WL-menu, correcties, 
problemen en het voorkomen/oplossen daarvan. BM II 

 
Les 6: 

Inlezen met behulp van de bridgemates. Dus het opstarten c.q. continueren 
van een zitting, scores verwerken en opnieuw verwerken.  
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Les 7 
Interne Competitie opzetten; de mogelijke keuzes en reglementen; promoties 
en degradaties verwerken; competitie wijzigen; zitting opnieuw in competitie 
verwerken; gemiddelde opnieuw berekenen. Handigheidjes. 

 
Les 8 

Het werken met externe rapporten 
De afweging tussen gebruiksgemak en foutcontrole. 

 
Medio april starten we met les 1 
 


