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NBB-Rekenprogramma 

 
Nummer 104, 28 juni 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 deze Les 7 ‘beperken’ wij ons tot twee vaardigheidtoetsen. Een voor het 
opstarten van een competitiezitting én een voor het opstarten van een ‘open’ 
zitting; zoals een kerstdrive, Ruitenboer of jubileumdrive. 
 
Daarmee kun je meten of je - zonder spoor van stress - op de club, vanaf een 
halfuur voor aanvang van de bridgezitting, de deelnemers kunt inschrijven en de 
zitting kunt starten. 
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De volgende nummers 
 
De eerste zes lessen (b)lijken redelijk compleet te zijn; want we ontvingen op onze 
uitnodiging slechts twee wensen voor deel twee van de NBB-
Rekenprogrammacursus. En die gingen toevallig beide over het spelen van 
viertallen, ook in verschillende vormen, zoals een 3-hoekswedstrijd. 
 
Daar komen we dus in ieder geval op terug. Daarnaast hebben Ron en ik ook nog 
wel wat onderwerpen die veel kunnen toevoegen aan een optimaal gebruik van 
rekenprogramma en BM. 
 
Reken vanaf nu niet op wekelijkse toezending. Zodra we een mooi onderwerp 
hebben afgesloten, ontvang je die. Per slot moet je je ook de srof tot nu toe eigen 
maken in de praktijk.  
 
 
 

Inhoud Les 7 
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03   Toets Competitiezitting indelen en spelen 
 
04  Toets Open zitting indelen en spelen 
 
06  Aandachtpunten en mogelijke problemen tijdens de toets 
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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. 
 
Opgelet! Meestal gebruiken we een Multiplexschema 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. 
 
Voer deze wijziging in en start het rekenprogramma en Bridgemate opnieuw. 
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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) 
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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. 
 
Voer deze wijziging in en start het rekenprogramma en Bridgemate opnieuw. 

 

Aandachtpunten en mogelijke problemen tijdens 
de toets 
 
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’ en ‘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. 
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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.  
 
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! 
 
 

 


