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Problemen met Bridge-It? 
Op onze club ondervinden we nogal wat problemen met Bridge-it 5, van een 

zusterclub horen we ook problemen met versie 4 
We lopen vast tegen de support afdeling die nog maar 250 bugs op te lossen 

heeft.  
Hoe zijn jouw ervaringen c.q. gedeelde correspondentie hierover? 

 
André Stiegelis: 

Ik gebruik 5.8.2 en heb nergens last van. Ik heb maar 1 lijn en doe 
alles. Het inschrijven wordt daarbij door iemand anders gedaan. Als er 

iets mis dan word ik geroepen. 
Voor hulp is het handig om per problemen aan te geven waar het zit, 

dan kan er per onderdeel naar een oplossing gezocht worden.   

 
Ron Jedema: 

Houd er rekening mee, dat in het NBB rekenprogramma mogelijkheden 
zitten die niet in Bridge-It zitten. Deze extra opties zijn volledig door de 

NBB betaald en onder die voorwaarde ingebouwd. 
Zo is er ook geen combitafel, viertallen of import van een ledenbestand 

mogelijk in Bridge-It. 
Als je als Bridge-It gebruiker dan ondersteuning wil krijgen, zou het 

antwoord moeten zijn dat die optie niet in het programma zit. Einde 
ondersteuning aanvraag. 

 
 Liesbeth: 

Ikzelf ben geen actieve gebruiker van Bridge-It. 
Heb afgelopen seizoen wel 2 verenigingen geholpen met de overstap 

van versie 4 naar 5. Eén van de problemen waar ze tegenaan lopen is 

dat het niet mogelijk is om een drietal op te nemen in een 
parencompetitie. Bij het NBBR programma geen enkel probleem. 

Verder heb ik eigenlijk niet gehoord over problemen bij het gebruik 
ervan. Ik zal dat nog eens navragen bij die twee verenigingen. 

 
Wel heel jammer dat er zo weinig support geleverd wordt. 

 
Rob: 

Uiteraard vroeg ik de producent, Ron Bouwland, om een reactie. 
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Ron Bouwland: 
 

Beste Rob, 
 

Het is niet ons beleid dat eventuele klachten van klanten via een ander 
communicatiekanaal dan rechtstreeks tussen de klant en ons worden 

besproken. Als een gebruiker niet 100% tevreden is over de geboden 
service, dan horen wij dat graag rechtstreeks van hun. Dan kunnen wij 

er ook wat aan doen (afhankelijk van de aard van de klacht of probleem 
uiteraard). Ik zal op bovenstaande derhalve ook niet in gaan. We 

moedigen je aan om deze gebruiker(s) te adviseren met ons contact te 
nemen. Dat kan telefonisch, via email, of via onze helpdesk. 

 

Voor het gebruik van Bridgemate app bij thuisbridge / 
koffertjesbridge gaan we zeer binnenkort allerlei informatie publiceren 

en verstrekken aan onze gebruikers. 
 

Combitafels in Bridge-It zijn gewoon mogelijk, al sinds 2002. 
 

Bridge Systems BV, Nijverheidsstraat 118, 2288 BB,  Rijswijk 
Telefoon: 070-2505444, Email: info@ln.etamegdirb 

 
Rob: 

Rons snelle reactie op mijn vraag belooft in ieder geval een snelle 
verschaffing van duidelijkheid. Een ander belangrijk pluspunt is dat 

Bridge Systems gemakkelijk bereikbaar is, ook telefonisch! 
 

Ik neem Rons advies dan ook graag over: meld concrete problemen aan 

Bridge Systems. Geef het ook duidelijk aan als je niet tevreden bent 
over de aangereikte oplossing. Als ook dat niet helpt, of als je probleem 

juist verrassend snel wordt opgelost, hoor/lees ik dat graag. 

 
 
Met de BridgeMate app thuisresultaten doorgeven 

Met de BridgeMate app is het tegenwoordig mogelijk om thuis (of elders) 
resultaten door te geven. Moet wel aan iedere tafel minstens iemand die app 

geïnstalleerd hebben en geactiveerd, gekoppeld aan de gegevens van de club. 
Maar het kan inderdaad een oplossing zijn voor een thuisdrive. 

Bridgemates op locatie kunnen ook zonder basisstation werken, alleen heb je 
dan de gegevens 'alleen' in de BridgeMate. Met een standaard scoreformulier 

achter het spel heb je wel alle gegevens dubbel. Mocht de BridgeMate kuren 
geven voordat alles ingelezen is, dan kun je eventueel nog een paar spellen 

met de hand invoeren. Met 6 locaties en 2 tafels kom je misschien nog aan 

voldoende basisstations, maar met 12 locaties van 2 tafels wordt dat een 
uitdaging! 

 
Ronald Velgersdijk
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Ron: 
Hallo Ronald, 

Het is mij niet gelukt om scores in te voeren in een bridgemate II of pro 
zonder verbinding met het basisstation. Dat lukt mij alleen met een 

bridgemate classic of een pro met firmwareaanpassing naar classic. 
Maar als er iemand is die dat wel gelukt is, houd ik me aanbevolen voor 

de oplossing. 

 
  

Alternatief: de ‘oudjes’ van BridgeMate 

Naar aanleiding van de vraag over de organisatie van thuisbridge nog 
een aanvulling. 

Het is heel goed mogelijk om op verschillende adressen te spelen met 

één basisstation. Je moet dan oude bridgemates (classic) inzetten. Dat 
kun je in het rekenprogramma ook mogelijk maken De Bridgemate pro 

kun je "downgraden" naar BM classic. Vervolgens kun je alle scores 
laten registreren door de oude bridgemates en die na afloop uitlezen 

met het kabeltje, zoals dat vroeger gebruikelijk was. Bridgemates Pro 
zijn overal nog verkrijgbaar voor een habbekrats. 

Wij gebruiken dit systeem al vele jaren tijdens een fietsdrive. 
Hans van Woerden 

 
 

Opleidingen gezocht voor WL-vaardigheden  
Ron Jedema schrijft in de laatste bridgeCLUBservice de volgende paragraaf 

over opleidingen: 
‘Inmiddels zijn er een aantal cursussen beschikbaar. Voornaamste 

cursussen gaan over de organisatie van een bridgewedstrijd en alles 

wat daarbij komt kijken, met een nadrukkelijke rol voor het NBB 
rekenprogramma en een cursus over arbitrage.’  

Ons bridgeclubbestuur wil het komende seizoen leden enthousiasmeren om 
'WL vaardigheden' te ontwikkelen. 'Vroeger' had je daarvoor specifieke 

opleidingen (TCL, CLA en CLB geloof ik) die regelmatig door het district 
werden aangeboden. Dat schijnt op de schop te zijn gegaan maar de NBB site 

is daar niet erg duidelijk over. De bovenstaande beschrijving van Ron spreekt 
mij erg aan, maar welke opleiding hoort daarbij?  

 
Ron: 

De genoemde opleidingen (CO, CO+, CA en CA+) worden door de NBB 
beschikbaar gesteld en moeten door de districten worden gegeven. 

Als het bij een district niet lukt om een opleiding te organiseren, dan is 
de eerste stap samenwerken met een buur-district. Eventueel "lenen" 

van de docent. 

De cyclus CO - CO+ en CA - CA+ is weer redelijk vergelijkbaar met de 
oude CLA-CLB cyclus en hopelijk komt daar weer wat moois uit voort. 
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Clubleden enthousiast maken voor het leiden van een wedstrijd met het 
rekenprogramma 

Inmiddels zijn er een aantal cursussen beschikbaar. Voornaamste cursussen 
gaan over de organisatie van een bridgewedstrijd en alles wat daarbij komt 

kijken, met een nadrukkelijke rol voor het NBB rekenprogramma. 
  

Zette me aan het denken om aspirant TC-leden vertrouwd te maken met het 
NBB-rekenprogramma.  

  
Heb jij een cursus die we kunnen gebruiken om bij ons “thuis” de leden 

enthousiast te maken om ooit een wedstrijd te kunnen leiden met gebruik 
van het NBB-rekenprogramma?  

 
Ron: 

Als je iemand enthousiast wil maken, moet je hem gewoon bij de hand 

nemen en stap voor stap laten doen wat jij normaal doet, met uitleg 
waarom. Heel direct, 1 op 1. 

Als die persoon dan enthousiast is, stuur je hem naar de cursus die 
door het district wordt georganiseerd. En dan is het ook mogelijk om bij 

een ander district aan te schuiven. 
 

Deze cursussen zijn speciaal gericht op het organiseren van een 
bridgedrive en het NBB rekenprogramma. 

 
Vragensteller: 

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat er drie kandidaten zijn voor 
het mooie vak van wedstrijdleider. 

Op zich is het geen probleem het aan drie personen uit te leggen maar 

ik zocht dus naar een soort hand-out of korte beschrijving die ik kan 
volgen en waarmee de kandidaten hun geheugen thuis nog eens 

kunnen opfrissen.  
Als je het uitlegt is alles logisch maar daarna loop je toch weer tegen 

dingen aan “van hoe zat dat ook alweer”. 
Het is de bedoeling dat we heel simpel beginnen en ik de backup voor 

de avond stuur en dat ze zelf aanpassingen kunnen maken zoals 
invallers, combitafel, paar toevoegen, ander schema, etc.  

Als er zich andere problemen tijdens de wedstrijd voordoen, kan ik het 
‘s avonds thuis aanpassen en/of corrigeren zolang het basis station 

maar alles heeft opgeslagen.  
 

Carolien de Koomen: 
Daar zijn de eerste paar hoofdstukken van Ciska's 

handleiding juist helemaal voor bedoeld: je woord aan de 

hand genomen voor al die zaken die je noemt. 
 

Rob: 
Wil je die bestanden van Cisca Zuurs Handleiding NBB-

Rekenprogramma hebben? Mail mij je wens en ik vervul ‘m! 
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Lustrumfeestvormen, ook op de site van de NBB 
Voor wat betreft de vraag naar aangepast bridge voor een lustrumfeest zou 

ook eens gekeken worden op de site van de NBB. 
Link: https://www.bridge.nl/kennisbank/iets-te-vieren/ 

Harrie Hendriks 

 
 
Individuele speelschema’s van 8 ronden, waarmee je de eerste ronde 

tegen je vaste partner speelt, en de laatste ronde mét je vaste partner! 
 

Zes schema’s, voor: 16,, 20, 24, 28, 32 en 36 spelers  
 

Ik ontving van Jan Megens zes speelschema’s met de volgende toelichting: 

 
Goedemorgen Rob, 

 
Misschien dat je wel eens vragen krijgt over het organiseren van een 

individuele drive. Misschien ook niet, in dat geval kun je de rest van de mail 
ongelezen laten. 

 
Onlangs werd ik gevraagd om een schema voor een individuele drive in elkaar 

te steken, voorkeur  8 ronden en dan naar keuze 3 of 4 spellen per spelgroep. 
Nu zijn er via de site van de NBB al veel schema's, maar niet allemaal die je 

wellicht wil hebben. Daarnaast kwam al overleggend de wens naar voren om 
de wedstrijd zo in te delen dat de eerste ronde zoveel mogelijk de spelers van 

hetzelfde paar TEGEN elkaar spelen, en de laatste ronde MET elkaar. Als het 
goed is leer je zo je partner weer eens te waarderen, mocht dat nodig zijn… 

Prachtig idee natuurlijk, alleen: daar zijn normaliter geen schema's voor. 

Toevallig (nou ja…) kan ik wel wat met schema's overweg, en mocht je 
vragen hebben over individuele schema's: in de bijlage vind je het een en 

ander waarbij aan het aan mij gedane verzoek is voldaan. 
 

Een kanttekening: om het uitgangspunt tegen en met elkaar te kunnen 
realiseren heb ik er een barometer van gemaakt, omdat het anders wel heel 

erg  veel gepuzzel wordt. Dat stelt eisen aan de beschikbaarheid van genoeg 
spelsets en wellicht dupliceermogelijkheden. De eerlijkheid gebiedt me te 

zeggen: not my problem... 
 

Doe er je voordeel mee! 
 

Zomerse groet, 
 

Jan 

 
De spellen 

Het barometersysteem betekent dat aan alle tafels tegelijk dezelfde 
spellen worden gespeeld. Dat maakt een dupliceermachine méér dan 

noodzakelijk. Een complete set spellen per tafel werkt dan het 
aangenaamst, zeker als je kiest voor drie spellen per ronde.  
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De indeling 

Geef de spelers die in een parenwedstrijd een vastkoppel vormen, de 
nummers: 1 en 2, 3 en 4, etc. 

Dan ontmoeten ze elkaar in de 1e ronde elkaar als tegenstanders, en 
vormen ze in de laatste (8e) ronde samen het oude vertrouwde koppel. 

Hoelang ze dat na de voorgaande ronden nog willen blijven? Geen idee! 
 

 

Interesse? 
Als je mij per mail vraagt om de individuele speelschema’s van Jan 

Megens, mail ik ze je toe. 
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