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Corona en fysiek bridge  
 
Na een ogenschijnlijk coronavrije zomer zit nu al anderhalve maand de R in de 

maand. Het aantal corona-besmettingen neemt al enkele weken toe. Aanvankelijk 
noemden experts – t/m vorige week zondag – die stijging niet verontrustend. Maar 

sinds dinsdag 11 oktober ziet het RIVM het snel stijgende aantal 
ziekenhuisopnamen opeens wél als zorgelijk, vooral voor de risicogroepen, 

waaronder alle bridgers ouder dan 70 jaar.  
 

Volgens het RIVM hebben mensen ouder dan 70 jaar een verhoogd risico op een 
ernstige vorm van COVID-19.  

 
Sinds 19 september 2022 wordt de 5e prik gezet. Algemeen advies is dat ouderen, 

dus de meeste bridgers, zich voor de 5e keer laten prikken. Maar… bij ouderen loopt 

de bescherming door vaccinatie sneller terug. Daarom gelden voor deze groep 
aanvullende adviezen om besmetting te voorkomen. 

 
Vertaald naar fysiek bridge 

 
Verantwoordelijkheid bestuur 

 Vraag aan de clubleden om thuis te blijven met: verhoging/koorts, hoesten, 
neusverkoudheid, benauwdheid óf reuk- en smaakverlies. 

 Zorg ervoor dat de spelers voor aanvang van elke ronde hun handen kunnen 
wassen (op elke tafel een flesje handgel). 

 Zorg voor ventilatie, vraag de spelers zich extra warm te kleden als de ruimte 
daardoor frisser aanvoelt. 

 Mail elke week de richtlijnen naar de clubleden én meld het aantal met corona 
besmette clubleden. 

 

Individuele verantwoordelijkheid 
In een ruimte met veel mensen loop je besmettingsrisico, ook met het complete 

vaccinpakket in je lijf.  
Of dat risico voor jou aanvaardbaar is, kan en moet alleen jij bepalen. 

Als het partijtje middag- of avondbridge voor jou het enige verzetje is waar je 
welke week naartoe leeft, zal je drempel lager liggen dan voor iemand die ook 

zonder fysiek bridge van de meeste dagen kan genieten. Ook je lichamelijke 
gesteldheid speelt een rol, en/of de risico’s voor je gezinsleden als je besmet zou 

raken.  
 

Algemene verantwoordelijkheid 
 Ga niet naar de club als je verkoudheidsklachten hebt. 

 Houd in de speelruimte, buiten de bridgetafels zoveel mogelijk afstand en 
spreek elkaar zo weinig mogelijk aan! 

 Draag (vooral) aan de bridgetafel een medisch mondneuskapje, minimaal 

type II of IIR en kijk elkaar niet aan tijdens een gesprek. 
 Meld een positieve coronatest aan het clubbestuur.  

 
Bron:  

mijn eigen (hopelijk nog) gezonde verstand na het lezen van de RIVM-website 
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Fuseren 
 

Verschillende bridgeclubs overwegen een fusie. Vaak is de reden daarvan een 

(te) grote terugloop van het aantal leden. Toch lijkt een succesvolle fusie 
gemakkelijker te bedenken dan uit te voeren. 

 
Een ontvangen vraag: 
 

Ik ben lid van twee bridgeclubs.  

 
De besturen van beide clubs wilden een paar jaar geleden fuseren met een 

derde club, met als argument de moeilijkheid om bestuursleden te vinden.  
 

Deze fusie werd door de leden van een van mijn twee clubs afgewezen.  
 

 
Mijn andere club wil vooralsnog van geen fusie weten, om het eigen 

karakter van de club te behouden.  
 

Het is natuurlijk een open deur, maar het meeste profijt van een fusie heb 
je natuurlijk als de clubs op dezelfde locatie spelen.  

 
Denk ook aan de KOR (Klein Ondernemers Regeling). De omzet van de 

fusieclub mag natuurlijk niet boven de € 20.000 komen.  

 
Wij zijn van plan om nog dit jaar te fuseren met twee andere clubs. 

Mocht je nog tips hebben t.a.v. een fusie, dan houd ik mij aanbevolen. 

 

Rob: Ten aanzien van de fusie heb ik ‘slechts’ drie tips:  
 

1. Stel de clubleden op de hoogte zodra je als bestuur een fusie serieus 
overweegt. In ieder geval vóórdat je ook maar één persoon van de club die je 

op het oog hebt daarover polst! 
 

2. Zie het samengaan niet alleen als het eind van een probleem van drie clubs, 

maar als het begin van een probleem voor de nieuwe club! Jullie moeten al 
meteen in januari starten met een actief ledenwerfbeleid. Want één ding 

staat vast: ook de nieuwe club zal – net als elke andere club – per jaar 
ongeveer tien procent van de leden verliezen door ‘natuurlijk verloop’. Stel 

dat jullie nieuwe club bestaat uit 100 leden, dan moet je jaarlijks minstens 10 
nieuwe leden verwelkomen om ‘alleen maar’ op peil te blijven. 

 
3. Elke bridgeclub heeft een eigen identiteit die wordt bepaald door, sfeer, kleur, 

warmte en… niet het minst belangrijk: de spelopvatting, hoe wordt omgegaan 
met onregelmatigheden aan de bridgetafel en met het fenomeen ‘arbitrage’?  

Logisch, omdat een club nu eenmaal niets anders is dan een verzameling van 
unieke mensen. Dat betekent dat de nieuwe club voor alle leden ‘anders’ zal 

aanvoelen. Een ander gevoel hoeft niet per definitie minder aangenaam te 
zijn dan het oude gevoel. Wel belangrijk om het andere gevoel te benoemen 
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en bespreekbaar te maken. Denk aan de vooroordelen die binnen elke club 
kunnen leven over de andere club(s). 

 
Hoe mensen zich ten opzichte van elkaar voelen kun je als clubbestuur niet 

sturen. Wat je als bestuur wel in de hand hebt is de opzet van de interne 
competities, de indeling/promotie/degradatie én de wijze waarop wordt 

omgegaan met onregelmatigheden.  
 

Hoe normaal vinden de spelers het om de professionele hulp in te roepen van 
een wedstrijdleider? Hoe gaan de wedstrijdleiders van de drie voormalige 

clubs daarmee om?  
 

Als sprake is van een verschillende aanpak, hoe probeer je daar dan als 

bestuur en TC mee om te gaan? 
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Het bridgecursusbeleid van de NBB voor beginners 

 

Ik trap tien open deuren in met de mededeling dat door corona het aantal 

clubbridgers enorm is gedaald. Terwijl het natuurlijk verloop (door ziekte, 
overlijden, werk, etc.) gewoon doorging, stond de toevoer van nieuwe leden 

vrijwel stil. Dat maakt het werven van nieuwe leden nóg noodzakelijker dan het 
al was. En de meest effectieve wijze is in de praktijk: de bridgecursus voor 

beginners. 

 
Ik (Roberto) begon in 1963 met bridge. Het biedsysteem was niets meer dan: 

 
Elke 4-kaart was biedbaar, dus ‘alles echt’, behalve:  

- 2 na de 1SA-opening van mijn partner: vraagt naar hoge 4-kaart;  

- 4: vraagt naar azen; 

- 2 als opening: een hand die te sterk is voor 1///. 

 

Wie nu, haast zestig jaar later, met bridge begint, krijgt heel veel meer voor 
zijn kiezen aan conventionele biedafspraken. En dat is niet het enige, denk 

alleen maar aan ‘correct alerteren en uitleggen’. Daardoor worden beginners 
met heel veel extra leerpunten opgezadeld die wijzelf heel normaal vinden.  

 

Wat is nu wijsheid? Moeten we pure beginners eerst een eenvoudig 4-kaart-
hoog-systeem voorschotelen? Of liever een biedsysteem dat op de gewone 

bridgeclub gangbaar is? Of moet je beide vormen aanbieden? Jonge beginners 
die nog helemaal in de studeermodus zitten, kunnen waarschijnlijk zonder 

veel inspanning beginnen met 5-kaart hoog. Maar beginners die de 
schoolbanken al decennia voorbij zijn, voelen zich waarschijnlijk beter met 

een rustiger start. 
 

Vooral nu door corona de toestroom van nieuwe leden twee jaar stilstond, 
terwijl het natuurlijk verlies van leden (onder normale omstandigheden 10% 

per jaar van het ledenbestand) doorging, is het extra noodzakelijk om de 
drempel naar bridge zo laag mogelijk te maken. Geïnteresseerde beginners 

en aanstaande bridgedocenten moeten kunnen kiezen uit een scala aan 
bridgecursussen.  

 

In het verleden reikte de NBB aan geslaagde bridgedocenten (o.a.) het eerste 
boek van Kees Ooijevaar en Sietze vd Honing: ‘Begin met bridge’ uit. Dat 

kregen ze de laatste keer niet.  
 

Omdat in mijn ogen nog-niet-bridgend-Nederland juist is gebaat bij een ruim 
aanbod van verschillende beginnerscursussen, vroeg ik aan de NBB of sprake 

was van een misverstand. 
 

Het antwoord van de NBB 
Er is geen sprake van een misverstand, maar van veranderd beleid. Het 

cursuspakket voor de docentenopleiding is in de afgelopen cyclus aangepast.  
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In het verleden kregen de cursisten alle lesmethodes en het boek ‘Leergericht 
bridgeles geven’ in hun cursuspakket.  

De opleiding werd deze cyclus gegeven met twee andere readers voor de 
theoretische achtergrond en één lesmethode (Start met bridge) voor de 

praktijk.  
 

De docenten in opleiding hebben op een centrale dag informatie gehad over 
ondersteuningsmogelijkheden, de VBD en er is gewezen op de kennisbank op 

de site van de BridgeBond waar informatie te vinden is over alle 
leermethodes. 

Het examen en de diploma-uitreiking gelijk daarna vinden we niet de plaats 
om boekjes van lesmethodes e.d. uit te delen.  

 

Rob: 
Omdat ik op de kennisbank van de NBB geen andere boekjes kon vinden dan 

de enige cursus die de NBB aanbeveelt, vroeg ik om een nadere verwijzing. 
 

En die gaf de NBB: 
Informatie over de ondersteuning bij alle lesmethodes is te vinden op het 

docentengedeelte in de kennisbank. 
Voor de lesmethodes waar we zelf de ondersteuning bij maken en/of die wij 

uitgeven (o.a. Start met bridge, Startersbridge en de serie Bridge in een flits) 
zijn hier allerhande zaken te downloaden.  

Voor lesmethodes die we niet zelf uitgeven verwijzen we docenten naar de 
pagina’s van de betreffende uitgevers. Zie de pagina: Overige lesmethodes - 

Nederlandse Bridge Bond 
 

Rob: 

Ik vind die informatie veel te veel verstopt. Wie niet weet dat het bestaat 
zoekt er niet naar. 

 
Ron Jedema: 

Wat gek toch eigenlijk: je stelt een vraag over Begin met Bridge als 
laagdrempelige methode en de vraag wordt vol enthousiasme beantwoord 

met het aanprijzen van twee compleet andere, maar "eigen" producten. Begin 
met Bridge komt verder niet ter sprake. 

 
Wat ik me nog afvraag is waarom "le petit bridge" en "Kwikbridge" door de 

NBB is ontwikkeld. Waarom is er niet rondgekeken of er een methode is die 
daarop aansluit? Waarom is daar geen publiciteit aan gegeven, zodat men 

daarop heeft kunnen inspringen? 
Ik heb het idee, dat dit gebeurt conform het "beleid" wat door Nancy werd 

gemeld. Vrij vertaald: de NBB is de enige serieuze instantie die lesmateriaal 

ontwikkelt en verkoopt voor iedereen die bridgen wil leren. 
En daarmee worden allerlei bekende namen en methodes buiten de deur 

gezet. Slecht vindbaar op de site van de NBB en als je iets zoekt, staat het 
product van de NBB op de eerste plaats. 

Maar de NBB is er voor ons, niet andersom. 
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Dan vraag je je tegelijk af welk budget er gebruikt is om die methodes te 

ontwikkelen en op welke ALV die budgetten in de begroting zijn goedgekeurd. 
Waarschijnlijk onder een algemene noemer "opleidingen". En tegenwoordig 

stelt een ALV niets voor, want het gaat via zoom, dus echte open discussies 
heb je niet meer. De belangstelling is zodanig laag, dat het bestuur (en 

bureau) nog nauwelijks enige kritische tegenwind krijgt. 
 

Mijn ervaring is dat dit soort bestuursculturen uiteindelijk vanzelf ten onder 
gaan, maar de vraag is of we daarop moeten wachten. 

 
Rob: 

Ik kan helaas Rons vrees niet wegnemen. In plaats van juist in deze zware 

periode alle krachten te verzamelen, lijken die juist met deze beleidswijziging 
te worden afgestoten. 

 
De auteurs van Begin met Bridge, Sietze vd Honing en Kees Ooijevaar 

schreven over dit belangrijke onderwerp: 

Oude tijden herleven 

In de jaren 70 kende ons land slechts één lesmethode, van Start tot Finish 
(vStF). Als  biedsysteem was gekozen voor een variant van ACOL, wel 1 in 

een kleur openen met een 4-kaart, maar bijvoorbeeld wel een afwijkende 
range voor 1SA. In 1982 kwam  Begin met Bridge (BmB) op de markt en 

daarmee werd het aantal lesmethodes in een klap verdubbeld. Er was ‘van 

hogerhand’ echter weinig enthousiasme voor BmB. Zowel vanuit NBB als de 
VBL (Vereniging van Bridgeleraren, de voorloper van de VBD) kwam er 

forse tegenwerking omdat enkele functionarissen kennelijk het monopolie 
van vStF wilden behouden. Die opzet heeft geen stand gehouden, getuige 

de verschillende lesmethodes die nadien verschenen zijn. 
Sinds kort heeft de NBB een eigen lesmethode, het op 5-kaart hoog 

gebaseerde ‘Start met bridge’. Die methode wordt nogal dwingend 
voorgeschreven voor bridgedocenten in opleiding. En Begin met Bridge 

moet het weer eens ontgelden. Een voorbeeld: al vele keren hebben we 
voor de docentenopleiding gratis deeltjes BmB 1 beschikbaar gesteld, maar 

die zijn de laatste keer niet uitgereikt. Toevallig ontdekten we dat de NBB 
ze nu had achtergehouden. Omdat dit niet de enige manier is waarop BmB 

gedwarsboomd wordt durven we rustig te stellen dat oude tijden na 40 jaar 
herleven.  

 

Waarom 5-kaart hoog? 
Het bieden is gericht op goed scorende contracten en daarbij zijn de hoge 

kleuren favoriet. Door nu te eisen dat de openingen van 1♥ en 1♠ minimaal 

een 5-kaart beloven kan een fit in die kleur snel(ler) worden opgespoord, 
want met een 3-kaart kun je dan al steunen.  
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Een voorbeeld.  
 

 spelverdeling   biedverloop 

  10987   AHVB          1♥  -  4♥  

  AHVB10  987 

  A2   543 

  32   A54 
 

Een kort biedverloop bij dit overzichtelijke en op een nieuwsbrief van 
Roberto Stravers geïnspireerd spel (Bridge Training 859, 3 januari 2022) 

leidt naar een contract waarin je vlot 11 slagen maakt. Merk op dat er in 
een schoppencontract maar een verliezer is en dus 12 slagen maakbaar 

zijn. In de 4-4 fit kun je vaak een introever maken en dat levert dan een 

extra slag op. Met 5-3 en 4-4 in je hoge kleuren kies je dus voor 4-4. Een 
vrij recent voorbeeld van de enorme waarde van de 4-4 fit vind je 

bijvoorbeeld in Kees Tammens’ BridgeBeter scheurkalender 2022. 

In het meer natuurlijke ACOL zou het 4♠-contract zeker bereikt worden 

omdat het (eerste) bijbod dan 1♠ in plaats van 1♥ zal zijn.  

Is 5-kaart hoog dus een inferieur biedsysteem? Nee, natuurlijk niet. Maar je 

moet dan wel alert zijn op een mogelijke 4-4 fit in de andere hoge kleur.   
  

Starten met 5-kaart hoog? 
Verleggen we de focus naar de deelnemers aan een bridgecursus, hopelijk 

de toekomstige leden van de NBB. In de eerste les over het bieden, de 
opening van 1 in een kleur, worden ze meteen geconfronteerd met een stel 

biedregels. De opening van 1♥ of 1♠ belooft een 5-kaart vanwege de snelle 

fit, 1♦ een 4-kaart (waarom 4?) en 1♣ is de vuilnisbak, daar hoeft slechts 

een 2-kaart in te zitten. Voor het steunen van een van die kleuren heb je 
dus resp. een 3-, 4- of 6-kaart nodig. 

Vergelijk dat eens met ACOL. Daarvan is iedere 4-kaart biedbaar, d.w.z. 

geschikt om mee te openen. Het steunen van een openingskleur kan dus 
ook op een 4-kaart. Hoe simpel kan het zijn! En dat is niet onbelangrijk, de 

cursisten hebben al veel moeite om allerhande regeltjes te leren, te 
begrijpen en toe te passen.  

Is ACOL dus een superieur biedsysteem? Nee, dat nu ook weer niet. Maar 
voor beginnende cursisten is het wel een behoorlijke vereenvoudiging. 

Bovendien krijgen ze dan meer aandacht voor en oefening met de meestal 
superieure 4-4 fit. 

 
Begin met Bridge als lesmethode 

Nu willen we enkele aspecten van deze lesmethode over het voetlicht 
brengen. 

Zo is het lesmateriaal leergericht. Voor docenten zijn er daarom naast de 
PowerPoints vele soorten werkbladen om de lesstof nog beter te kunnen 

verwerken. Denk hierbij aan meeschrijfbladen (de voorbeelden uit de les op 

papier), zelfontdekkingsopdrachten, oefeningen, tafelpuzzels en toetsen. 
Voor cursisten zijn op de site vrij toegankelijk extra oefenspellen, 

mailto:rob.stravers128@gmail.com


bridgeCLUBservice rob.stravers128@gmail.com Ron Jedema en Rob Stravers 
9 

 

biedoefeningen en uitleg bij de vraagstukken beschikbaar. Zo kan men ook 
thuis flink oefenen en daarmee zijn bovendien werkboeken overbodig. 

De kosten zijn minimaal. Al het lesmateriaal is gratis te downloaden en de 
boeken zijn schappelijk geprijsd. BmB 1, BmB 2 en Verder met Bridge (voor 

clubspelers, maar ook prima bruikbaar bij bridgeclinics) kosten resp. €10,--, 
€13,-- en €18,--. Voor docenten is er zoals gebruikelijk een 

kortingsregeling.  
 

De keuze van het biedsysteem 

Voor beginners vinden wij het natuurlijke bieden volgens ACOL het beste. 
Dat ze te zijner tijd leren omgaan met 5-kaart hoog is ook prima. De 

lesmethode Begin met Bridge verenigt beide aspecten.  
BmB 1 is gebaseerd op ACOL. Iedere opening van 1 in een kleur toont dus 

minimaal een 4-kaart. Geen uitzonderingen en niets te alerteren. En 
allereerst leren omgaan met de 4-4 fit. 

In BmB 2 is een hoofdstuk gewijd aan 5-kaart hoog. Vanuit ACOL kan de 
docent met de bijbehorende les op ieder gewenst moment vlot de overstap 

maken naar 5-kaart hoog, zelfs al in de eerste les. We laten het echter aan 
de docent over om het tijdstip te kiezen. Bij ACOL blijven kan natuurlijk 

ook, maar dan is het wel prettig als de cursisten iets van 5-kaart hoog 
weten.  

Bij BmB 2 zijn twee varianten lesmateriaal nodig, één geschikt voor ACOL 
en één geschikt voor 5-hoog. Er zijn dus ook twee cursussen passend bij 

BmB 2 beschikbaar op onze website www.beginmetbridge.nl. En als een 

docent overstapt naar 5-kaart hoog pakt hij of zij vervolgens de 
bijbehorende set lesmateriaal. Het leerboek is voor beide biedsystemen 

prima bruikbaar. 
 

Waarom als docent kiezen voor BmB? 
Een paar karakteristieke punten in het kort: 

 de methode is zeer goed beoordeeld door de Vereniging van Bridge 
Docenten; 

 BmB is leergericht: met zeer veel gratis (!) materiaal voor docent en 
cursist; 

 simpel(er) beginnen met het bieden: het meer natuurlijke ACOL/4-kaart 
hoog; 

 in BmB 1 eerst de focus op de belangrijke 4-4 fit; 
 met BmB 2 kun je op ieder moment overstappen naar 5-kaart hoog;  

 alle PowerPoints kun je desgewenst zelf aanpassen; 

 de lesboeken zijn zeer schappelijk geprijsd; 
 er zijn geen apart aan te schaffen werkboeken nodig. 

  
Tot slot 

Wij ervaren een flinke tegenwerking van de NBB als het gaat om Begin met 
Bridge. Om een paar punten te noemen: 

 dat de laatste groep bridgedocenten in opleiding niet zoals voorheen de 
gratis door ons beschikbaar gestelde deeltjes BmB 1 heeft ontvangen; 

 dat dit een bewuste actie was die niet aan ons is gemeld; dergelijk 
gedrag achten we  een professionele organisatie als de NBB onwaardig; 
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 dat we uiteindelijk zelf moesten vragen om de 30 boeken te retourneren; 
 dat docenten in opleiding ingepakt worden met Start met Bridge (SmB), 

want die methode moet bij alle proeflessen gebruikt worden; 
 dat er sprake van is dat alleen bridgecursussen met SmB worden 

gesubsidieerd; 
 dat als je op dit moment naar Begin met Bridge zoekt in de Boekenshop 

van de NBB, je eerst 3 keer een biedbox, een bridgetafel en de BBS-
themareeks te zien krijgt. Verder met Bridge (en niet Begin met Bridge) 

is onze eerste vermelding op positie 14.  

En helemaal tot slot: wie nadere informatie over Begin met Bridge wil 
krijgen of docenten die overwegen met BmB eens een cursus te gaan 

geven, een mailtje naar info@beginmetbridge.nl volstaat. 
 

Weerselo/Hengelo, Sietze van der Honing en Kees Ooijevaar  

 

Reactie van de NBB op mijn wens van laagdrempelige beginnerscurssen: 
Gelukkig ben ik het dit keer volledig eens. Ik vind ook dat we bridge leren 

veel laagdrempeliger en toegankelijker moeten maken. Daarom ontwikkelden 

we afgelopen jaar Le petit bridge en Kwik Bridge en zijn we gestart met het 
ontwikkelen van een nieuw opleidingssysteem (KSS = eis van NOC*NSF) 

waarin we geloven. Het systeem gaat uit van verschillende ontwikkelniveaus, 
van beginner tot prof. Deze ontwikkeling gaat wel tijd kosten. We houden je 

op de hoogte! 
 

Rob: 
Fijn om het met elkaar eens te zijn over de noodzaak van laagdrempeligere 

bridgecursussen. 
 

Maar ons gemeenschappelijk inzicht maakt het eerder genoemde ‘aangepaste 
beleid’ tegelijk extra vreemd. In ieder geval tot de introductie van dat nieuwe 

opleidingssysteem zouden laagdrempeligere cursussen als 4-kaart hoog dan 
juist extra aandacht moeten krijgen. In plaats daarvan schuift de NBB dit 

materiaal achter de coulissen. 

 
Wat lees of begrijp ik verkeerd? 

 
Ik kreeg nog geen antwoord op deze vraag. Mocht ik dat krijgen, dan open ik 

daarmee de volgende nieuwsbrief. 
 

Rond 2019 schreef ik de (gratis) beginnerscursus: Leuk, Leuker, 
Bridge! Daarin leren de beginners 5-kaart hoog. Maar… nadat enkele 

bridgers en docenten vroegen of ik misschien ook 4-kaart hoog had 
voor beginners, maakte ik snel een 4-kaart-hoog-cursus voor 

beginners. Die wordt vooral gevraagd door bridgers die graag hun 

omgeving besmetten met ons weldadige bridgevirus, maar zelf nog 4-
kaart hoog spelen. Verschillende docenten zien dat ook als de beste 

opstap naar de bridgetafel. Wie ben ik dan om zo’n wens te 
blokkeren? 
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Rekenprogramma: irritante melding bij het opstarten 
 

Ontvangen vraag: 
Elke keer als we een nieuwe competitiezitting opstarten, krijgen we de 

melding dat er van een spelverdeling geen sprake is. 
We klikken dit maar weg en starten de zitting toch op. Wat negeren we in 

feite en kan dit kwaad? Of moet er toch ergens iets ingesteld worden? 
 

Ron: 
Sinds versie 4.8 is er een verbetering aangebracht. Vaak wordt het inlezen 

van de spelverdeling vergeten en dan heb je straks in de gedetailleerde 
frequentiestaten geen spelverdelingen meer. Vandaar dat de waarschuwing 

komt, voordat de bridgemates worden opgestart. 
 

Clubs die geen spelverdelingen hanteren, maar met de hand schudden, 

vinden het irritant als deze melding elke keer verschijnt. Het is wel een 
waarschuwing zonder consequenties voor ze, maar liever geen waarschuwing, 

want het is niet de bedoeling. 
 

Welnu: je kunt de waarschuwing uitzetten. 
- ga in het rekenprogramma naar het hoofdmenu (links boven, het NBB logo) 

- kies voor stappenplan bewerken 
- verplaats het symbool "importeren" (3e van boven) naar rechts 

- sluit het scherm met het vinkje 
De waarschuwing is nu uitgeschakeld. 

 
Als je (later) besluit met spelverdelingen te gaan werken, ga dan weer naar 

het stappenplan en kies voor de knop "Instellen op standaardwaarden" 
 

Liesbeth: 

Het klopt natuurlijk helemaal wat Ron schrijft. 
Maar omdat ik vrees dat de meeste gebruikers van het NBB Rekenprogramma 

en Bridge-It nog nooit het Stappenplan Bewerken menu gezien hebben, heb 
ik eea uitgewerkt en gepubliceerd in het Vraaghoekje. 

 

https://www.bridgeservice.nl/Bridgeservice-Vraaghoekje.html 

 
 

Rankingmanager 
 

Ontvangen vraag: 
Als ik de vorige nieuwsbrief lees, is het spelen volgens de Rankingmanager 

toch grotendeels hetzelfde als een gewone ladderwedstrijd? 
Daarmee wordt ook elke week een nieuwe groepsindeling gemaakt, het enige 

verschil - niet onbelangrijk - is dat elke speler van een paar zijn 
rankingpunten krijgt waardoor de opkomstplicht vervalt. 

 
Of zie ik het te simpel. 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
https://www.bridgeservice.nl/Bridgeservice-Vraaghoekje.html
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Ron: 

Bij een standaard ladderwedstrijd begint de eerste zitting met alle paren 
willekeurig verdeeld over de lijnen. Aan de hand van de resultaten wordt de 

indeling vervolgens steeds fijner. Een ladderwedstrijd houdt prestaties bij van 
de paren die meedoen. 

Bij Ranking wordt per persoon de ranking bijgehouden en we starten met het 
achteraf invoeren van de prestaties uit het verleden. Op die manier heb je 

dus een geheel andere eerste zitting en kun je perfect een paar naar sterkte 
indelen omdat de ranking van beide spelers opgeteld wordt. Dan wordt de 

sterkte van een eventuele invaller of gast op de juiste waarde geschat. En 
dan heb je natuurlijk geen probleem als er iemand een keer niet meespeelt, 

want dan blijft zijn ranking staan. 

Het heeft dus veel overeenkomsten, maar er is weldegelijk een behoorlijk 
verschil. 

mailto:rob.stravers128@gmail.com

