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Probleem door Windows Defender 
 

Frans Lejeune meldde mij net (17 februari 13.40 uur):  

Het probleem is nu vastgesteld op versie 4.3, 4.4 en 5.4 (Bridge-It). 
Echter, op de computers waar wij zelf het probleem konden reproduceren lukt 

dat inmiddels niet meer. Wij hopen dat de onderstaande update van WIndows 
Defender, die automatisch geïnstalleerd wordt, het probleem heeft verholpen. 

Als dat zo is dan zouden de meldingen van dit probleem moeten gaan 

opdrogen. 
De tijd moet het ons gaan leren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met 
vriendelijk

e groet, 
Frans Lejeune 
Automatisering 

 
Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht 
www.bridge.nl/helpdesk 

 
Met de nieuwste update moet het probleem zijn opgelost. 

Zo niet: programma even afsluiten en weer openen! 

http://www.bridge.nl/helpdesk
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MP wel of niet over top integrale uitslag?  

Wij spelen binnen onze club regelmatig een topintegraal. Al enige tijd is er 

discussie over de toekenning van de Meesterpunten (MP) daarbij. 
 

Er zijn mensen die - ook in geval van topintegraal - de MP willen toekennen 
per lijn en niet over de topintegraal-uitslag. 

Een aantal leden van de TC gaat daarin mee, terwijl anderen van mening zijn, 
dat toekenning over de top-integraaluitslag moet gebeuren. 

 

Mijn vraag: Wat is nu een juiste toekenning? 

 

 Carolien: 
Beide systemen zijn mogelijk, je moet dan de uitslag in lijnen opsturen 

naar de NBB.  
Maar ik ben benieuwd wat de tegenargumenten zijn om het topintegraal 

te doen??  
Voor lagere spelers is het moeilijker om topintegrask  hoger te eindigen. 

Als een lagere speler goed gespeeld heeft, krijgt hij een dot punten. 

Wat is daar op tegen?  
 

MAAR ik heb een vraag; hoe wordt de topintegraal ingedeeld???  
A) ieder speelt in zijn eigen lijn, maar de uitslag is topintegraal, of 

B) de paren worden gezaaid. Dwz dat de spelers uit de A lijn worden 
verdeeld over A, B en C. B en C idem 

 
In geval A zou ik ook tegen topintegrale MP zijn. In geval B zeker niet.  

 
Ron:  

Ik sluit mij helemaal aan bij het antwoord van Carolien. ik heb nog een 
derde vraag: Waarom wordt er top-integraal gespeeld? 

Het lijkt leuk: iedereen dezelfde spellen, maar als je de spelers in hun 
lijn laat spelen, krijgen de C-lijners zwakkere tegenstanders dan de A-

lijners en dat heeft nog wel eens tot gevolg, dat een C- of D- lijner het 

hoogste percentage haalt en dus de top-integraal wint. 
Als je het leuk vindt dat iedereen die avond dezelfde spellen speelde, 

zodat je daar gezamenlijk over kunt napraten, dan zou ik de uitslag 
gewoon per lijn berekenen. Als je "echt" top-integraal wilt spelen, dan 

moeten de deelnemers willekeurig door elkaar worden ingedeeld. En in 
dat geval is ook 1 uitslag (met bijbehorende meesterpunten) te 

rechtvaardigen. 
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De kunst / het gevaar van score wissen 

Het volgende wil ik graag delen dan wel onder de aandacht brengen: 

  
Geleerde les over het spel wissen in de Bridgemate II (BM2) 

Er komt een speler tijdens RONDE 2 bij jou, arbiter, met de BM in zijn hand 
en vraagt om spel 7 er uit te halen. 

Je kiest in het menu 'Spel wissen', toetst het spelnummer 7 in en drukt op Ja. 
Je verwacht de welke 'Ronde vraag'. Maar die komt niet, en het kwaad is 

geschied. Spel 7 uit ronde 1 is gewist 

Wat blijkt later: die speler heeft een verkeerd spelnummer aan jou 
opgegeven. Spel 7 hadden ze nog niet gespeeld. 

 
Arbiters die deze les al eens geleerd hebben in het verleden en onthouden 

hebben, zullen hier waarschijnlijk niet meer intrappen. 
Je bent dus eigenlijk VERPLICHT in ronde 2 om eerst te onderzoeken of het te 

wissen spel inderdaad gespeeld is in ronde 2 ! 
 

Maar arbiters die dit 'BM werk' niet zo vaak doen geven de BM na het spel 
gewist te hebben mee terug. 

En zonder dat de spelers het weten is de BM dan ook nog eens automatisch 
teruggeschakeld naar Ronde 1 en voeren de spelers van 

ronde 2 braaf de score voor dat spel in ronde 1 in. De rest van de ellende die 
dit allemaal veroorzaakt 

hoef ik verder niet uit te leggen. 

Dit is m.i. op te lossen door bij Wissen er voor te zorgen dat de BM altijd de 
rondevraag stelt. Ook als het spel maar 1x gespeeld is. 

En dat is nu helaas niet het geval. 
Daarom heb ik dat verzoek bij Bridge Systems neergelegd en deze zullen er 

naar kijken maar garanderen geen aanpassing. 
Dus wij als arbiters moeten, zoals gebruikelijk, hierbij op onze hoede blijven. 

 
Ron: 

Ik ben een voorstander om de bridgemate in te stellen met scores 

zichtbaar en scores kunnen gewist worden. In de ronde kan een speler 
zien welke scores voor hen zijn genoteerd en als er een fout tussen zit, 

druk je op correctie en het kastje vraagt welk spel je wilt wissen. 
Eigenlijk qua procedure gelijk aan het oude scorekaartje achterop het 

spel. 
Als iemand mij vraagt een spel te verwijderen terwijl de ronde al is 

afgesloten (dan kunnen de scores niet meer bekeken worden), dan kijk 
ik altijd eerst wat er genoteerd staat. Vaak staat het correct genoteerd, 

maar denkt men een fout te hebben gemaakt. 
Ik laat nooit zomaar een score verdwijnen, want vaak geven spelers 

verkeerde informatie aan. 
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NBB-Rekenprogramma forum?  
 

Jan Schuitema 
 

Mijn verzoek aan jou is om in de eerst volgende NBB Rekenprogramma uitgave of 

in een aparte mail een pol op te zetten met de vraag of onze lezers enthousiast 

worden als er een NBB-Rekenprogramma forum gemaakt zou worden. 
 

Niet heel erg bekend is dat je bij Bridge Systems met al je Bridgemate en 
Bridgemate-app en het Bridge-It rekenprogramma vragen terecht op hun forum: 

http://www.bridgemate.nl/support/forum/ 
De CEO van Bridge Systems Ron Bouwland onderhoudt dit zelf. 

Maar alhoewel Bridge Systems het NBB Rekenprogramma ontwikkelt en onderhoudt 
in opdracht en met geld van de NBB kun je daar officieel met je NBB 

Rekenprogramma vragen en problemen niet terecht en moet je naar de NBB-
Helpdesk. En daar beantwoorden ze individueel de vragen en problemen. 

 
Volgens mij moet de Helpdesk van de NBB ze dan vaak 10-tallen malen hetzelfde 

verhaal vertellen of dezelfde fout corrigeren.  
Dat kan m.i. efficiënter d.m.v. een forum. 

Dan staan deze problemen uitgelegd en verholpen op een NBB Rekenprogramma 

forum, waar de Helpdesk medewerkers modereren, en kan iedereen dat lezen en 
houdt de Helpdesk meer tijd over om de ontwikkeling van het programma aan te 

sturen. 
 

Dat verzoek voor dit forum, gecombineerd met de uitslag van de pol,  wil ik, of jij 
mag dat natuurlijk ook, graag neerleggen bij de voorzitter van de NBB. 

 
Rob: 

 
Uitstekend idee. Ik schoof deze wens op 15 februari door naar Koos Vrieze en onze 

nieuwe directeur Berit van Dobbenburgh. 
 

http://www.bridgemate.nl/support/forum/
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Speelschema en Excellbestand op maat? 

Ik heb de eer om een wedstrijd tussen acht clubs te mogen organiseren. Elke 

club komt met zes paren: totaal 48 paren dus. Heb je een speelschema voor 
het NBB-rekenprogramma? En misschien ook een excellprogrammaatje 

waarmee we clubuitslag snel kunnen uitrekenen? 

 
Rob: 

Een dergelijk speelschema en Excellbestand had ik inderdaad NIET op 
de plank liggen. Maar wat er niet is, kan (vaak) worden gemaakt. Zeker 

voor zoiets speciaals als een ontmoeting tussen liefst acht clubs. 
 

Alle paren spelen zeven ronden, en ontmoeten elke ronde een paar van 
gelijkwaardige sterkte van een andere club. Alle clubs worden dus door 

alle paren tegengekomen. 
 

Pikant daarbij was dat het er even naar uitzag dat het schema (voor 48 
paren) niet was in te voeren, omdat het Rekenprogramma was 

ingesteld op maximaal 40 paren in dezelfde lijn. Maar dat maximum kun 

je met Instellingen verruimen. 
 

Ook een passend Excellbestandje was snel gemaakt. Door de 
eindpercentages van elk paar in te voeren, ontstaat ‘automatisch’ de 

uitslag per club.  
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Probleem met veertien viertallen 

Aan het begin van de viertallencompetitie bij onze club had ik verrassend veel 

animo, nl in totaal 28 paren. 
Daarmee heb ik dus in totaal 14 viertallen kunnen formeren. 

Daarna was de keuze twee groepen van 7 of 6 om 8 viertallen. 
Voor dat laatste heb ik gekozen om regelmatig stil Zitters te vermijden. 

Die groep van 8 is ideaal. In 7 avonden spelen ze allemaal tegen elkaar. 
Die groep van 6 zijn daar in 5 avonden al mee klaar. 

Was toen toch nog een eind weg, eind maart-begin april, ik verzin wel wat 

maar….. 
Tijd gaat nogal snel en ik wil graag met die 24 paren iets leuks doen, maar 

heb nog steeds geen idee wat. 
Mijn partner Frans vertelde me gewoon jou het probleem voor te leggen. 

Ik kan ook zeggen:” dames en heren, jullie zijn klaar voor dit jaar.” Maar 
liever niet. 

Weet jij iets leuks? 

 

Rob: 

Ik weet heel veel leuks; maar dat heeft alleen waarde als jullie dat ook 
leuk vinden . 

 
Stel even dat je inderdaad 14 viertallen hebt en zeven zittingen. 

 
Dan kun je de eerste zes zittingen elk viertal twee viertalontmoetingen 

van 12 spellen laten spelen. Dat kan met het schema hieronder. Voor 
elke volgende ontmoeting blijft viertal 14 zitten, en verschuiven de 

andere viertallen één plaats tegen de klok in. 
 

De 1e ronde         De 2e ronde          
14     1                14     2 

13     2                1       3        

12     3                13     4 
11     4                12     5 

10     5                11     6 
9       6                10     7 

8       7                9       8 
 

De 6e zitting spelen alle viertallen drie wedstrijden van elk 8 spellen.  
Na de 6e zitting hebben alle viertallen elkaar ontmoet en heb je een 

mooie tussenstand. 
 

De laatste zitting spelen alle viertallen een volledige viertallenwedstrijd; 
de indeling vindt plaats aan de hand van de tussenstand. 

 
De eerste twee spelen – uiteraard – om het kampioenschap; 

De 3e en 4e spelen om het brons 

De 5e en 6e om het gips, etc. 
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Handleiding voor BridgeMate reparaties  

Ik zoek een kleine handleiding, hoe je de Bridgemate Pro kunt repareren. 

Toetsenbord wordt doorgedrukt b.v.. Ik heb het ooit toevallig ergens op een 
website zien staan, maar kan het niet terug vinden.  

 

 Ron: 

 

Kijk hier eens naar. Ik denk dat je dit bedoelt. 
 

https://docplayer.nl/23870101-Oplossingen-voor-niet-
functionerende-bridgemate-pro.html 
 

 
Overflow? 

Bij het inlezen van de scores uit het basisstation komen er geen  
percentages tevoorschijn. 

Ook krijg ik soms de mededeling:  overflow. 
Nbbr 4 werkt  met de Bridgemate Pro. 

Ik zoek al uren naar een oplossing, heb het nbbr4 programma er ook al  

opnieuw opgezet. 
Eerlijk gezegd weet ik het niet meer. 

Ik zoek het probleem zo langzamerhand in het basisstation 
 

Misschien weten jullie waar het probleem zit. 
En zo niet, waar ik dan mijn probleem moet leggen? 

 

Ron: 

Een program overflow of stack overflow duidt op een fout in het 
programma. Er zijn twee programma's actief: NBBR en BMPRO.exe en 

beide kunnen die fout veroorzaken. Dat ligt eraan waar de melding 
vandaan komt. 

Ik zou even contact opnemen met de helpdesk van de NBB (via de 
website van de bond kun je een formulier invullen met de gevraagde 

gegevens, zodat men gericht een oplossing kan vinden). www.bridge.nl 
 

Als je eerst wilt kijken of je zelf alles op orde hebt, dan zou ik NBBR 4.4 
een keer opnieuw installeren (en alle vinkjes aan zetten, zodat ook de 

microsoft database opnieuw wordt geïnstalleerd. 
En als je eenmaal scores aan het inlezen bent, zorg dat alle vensters in 

het NBBR gesloten zijn, want daar gaat het nog wel eens mis. Je start 
het inlezen van de scores op en nu komt er een wijziging (er komt een 

tafel bij). Pas als je het venster sluit, worden de wijzigingen in de 

database van het rekenprogramma verwerkt, terwijl het wel meteen 
aan de bridgemates wordt doorgegeven. Als er dan een score van die 

nieuwe tafel binnenkomt, kan het rekenprogramma die score niet 
plaatsen en stopt het inlezen van de scores. En als er iets aan een tafel 

https://docplayer.nl/23870101-Oplossingen-voor-niet-functionerende-bridgemate-pro.html
https://docplayer.nl/23870101-Oplossingen-voor-niet-functionerende-bridgemate-pro.html
http://www.bridge.nl/
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moet worden toegevoegd, terwijl die tafel buiten het bereik van de 
database staat, heb je kans op zo'n overflow. 

Dus altijd de vensters sluiten na een wijziging. Als je het venster toch 
open wilt houden, eerst sluiten en daarna weer openen. 

 
Maar de helpdesk kan via een programma op afstand met je meekijken, 

dus dat is de aangewezen weg. 
 

 
Onderhoud dupliceermachine 

Er zijn ongetwijfeld steeds meer clubs, die een dupliceermachine aanschaffen. 

Zo ook wij. We hebben hem nu zo ‘n 2,5 jaar. 
Ik merk nu dat hij langzamer wordt. Waarschijnlijk is er onderhoud nodig. 

Wat ik me afvraag is of er intussen niet een onderhoudsbedrijfje / -adresje 
bestaat, dat dit professioneel voor je doet. Bij jou iets bekend hieromtrent 

 
Ron: 

De dupliceermachine moet regelmatig worden schoongemaakt en de 
oogjes moeten van stof worden ontlast. 

Het lijkt me, dat hij na 2,5 jaar nog geen grote beurt nodig heeft, tenzij 
je hem voor 200 spellen dagelijks gebruikt. Voor een gemiddelde club 

(3 lijnen van 28 spellen per week) kun je gemakkelijk 5 jaar voort. 
De meest gebruikte machine is de Dealer4. 

Voor een onderhoudsbeurt (denk aan rond de 300 euro) is er een 

officiële dealer die dat verzorgt: Frank Versloot in Amsterdam, tel. 
0654904464. 

Bridgesorter is een Nederlands product, dus ik neem aan dat de service 
vanuit Veldhoven wordt gedaan en van Jannersten denk ik dat u bij de 

Bridge en Boekenshop terecht kunt. 
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NBBR4 Logboek 

Op onze club stuitten en stuiten we herhaaldelijk op problemen in de 

communicatie tussen NBBR4 en BCS. Afgelopen maandag bleek na afloop dat 

het inlezen van scores in NBBR4 ergens in de eerste ronde was gestopt. Ik 
heb uit het basisstation wel een bestand met scores kunnen halen en kan 

deze handmatig verwerken. Ik heb het probleem ook aan de de Helpdesk 
voorgelegd maar nog geen reactie. Ik wil zelf beter begrijpen wat er aan de 

hand is en zou daarom graag willen weten wat er in het NBBR logboek staat. 
Ik heb via een versie 121 van jullie NBBR-rekenprogramma wel iets gevonden 

dat me zou moeten helpen bij het logbestand te komen, maar vind daar geen 
logboek (het plaatje is niet van de pc die gebruikt is op de speelavond maar 

van de laptop die ik nu gebruik om het probleem te ontraadselen). 

 
 

Kunnen jullie me verder helpen en uitleggen waar ik bij de logbestand kom en vooral 

ook hoe ik het kan lezen? 

 

Carolien: 

Het probleem is bekend. 
Zie hier een paar oplossingen, die i.h.a. wel werken 

 
25.10 Scores verschijnen niet in scorekaart 

Dit is een zeer hinderlijk probleem, omdat er geen volledige uitslag is 
en soms heb je het niet door en is er een uitslag waarbij een paar 

scores missen. Met name is het hinderlijk omdat het vaak pas 
halverwege een drive optreedt. Je hebt dus niets in de gaten, roept de 

uitslag op en maakt dit bekend!! 
Check daarom steeds voor je een uitslag bekend maakt of het aantal 

spellen daarop klopt! 

Het treedt met name op bij grotere aantallen paren, maar kan ook met 
kleine aantallen. Het schijnt te komen door het Acces programma, dat 

op een of andere manier de data niet aankan (NBBR is gekoppeld aan 
Office 2010) 

Het kan al helpen bij een NBBR update altijd ook het Acces programma 
weer mee te installeren. 

 
Als het desondanks optreedt: 

In ieder geval het volgende doen: Sluit in het NBBR alle niet 
gebruikte open tabbladen. Met name ook van “wijzigen zitting”. 

Het programma denkt bij een geopend blad dat je de zitting gaat 
wijzigen en dan wordt het verwerken van de scores gestopt. Zodra dat 
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tabblad gesloten werd, kwamen de scores meteen binnen. 
Als dat niet helpt: 

Soms helpt het om het NBBR programma even af te sluiten en na 
10 seconden weer op te starten. Het BS gewoon aangesloten laten en 

na opstarten “continueren”. 
Of ook nog rigoureuzer, de hele computer af te sluiten (zorg ervoor dat 

er batterijen in het BS zitten) en het programma weer opstarten >> BS 
continueren BS. 

Andere methoden (alle proefondervindelijk vastgesteld):  
1 Klik op een score in de BCS, vervolgens in het Rekenprogramma de 

scoreverwerking Pauzeren en daarna weer Continueren; of 
2 Voer één score handmatig in de scorelijst in (of wijzig een score, later 

weer terug wijzigen), dan zouden alle scores binnen kunnen lopen 

Workshop NBBR versie 4.4. - nov 19 85 
 

Ron Jedema: 

Het log is vrij technisch, maar wellicht interessant om eens te zien wat 

er gebeurt. 
Je kunt het vinden op je C: schijf, onder gebruikers, dan de naam van 

de gebruiker waar het programma onder draait, dan de map appdata 
(dit is een verborgen map, dus via "beeld" instelling zichtbaar maken) 

daaronder Lolac, daaronder NBB-rekenprogramma-4 en dan de map 
logs. Daar worden alle logs bewaard per dag. Meerdere sessies worden 

achter elkaar in hetzelfde logbestand weggeschreven. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 


