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NBB-Rekenprogramma 

 
Nummer 103, 25 mei 2014 
 
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. 

 
 
 
In dit nummer behandelen we het opzetten van een open zitting en het opstarten 
en instellen van de bridgemates. 
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Een nieuwe open zitting starten 
 
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. 
 
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. 
 
 

Open zitting paren, maakt geen deel uit van een competitie.  
Wordt toegepast voor feestdrive of Ruitenboer. De uitslag wordt niet bij 
andere uitslagen geteld. 
 
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’ 
 

http://www.bridgeservice.nl/�
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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. 

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

Bridgemate activeren en –instellingen 
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!  
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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 frequentie overzicht 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. 
 
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. 
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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. 
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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? 
 

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. 
 

 
 
 


