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NBB-Rekenprogramma 

 

Nummer 118, 3 april 2018 

 
Dit periodiek is gratis!  

Alleen als je 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. 

 
Inhoud 

02 Wie is bang voor het NBB-Rekenprogramma versie 3? 
05 Speelschema’s exporteren 

06 Ziek van ziek naar huis 
07 Kappen!  

08 Een halve top straf invoeren 
09 Ontvangen reacties op de vorige NBB-Rekenprogramma (Nr 116) 

14 In competitie van drie zittingen niet twee keer tegen hetzelfde paar 

15 Twee werken sneller dan één 
16 Gezocht: speelschema 

18 Gedonder in/door de glazen? 
19 Terugsteekfout 



 

 NBB Rekenprogramma , nummer 118, 3 april 2018  2 

 

 
Wie is bang voor het NBB-Rekenprogramma 

versie 3? 
 

Op de site van de NBB (https://www.bridge.nl/nbb-rekenprogramma) staat wat 
met deze versie mogelijk is. Als je daarop overstapt - en werkt met Bridgemate - 

moet je ook het Basisstation en de BM-kastjes updaten. 
 

Opgelet! 

Met Windows 10 is het mogelijk dat het Rekenscherm vervormt terwijl 
je ermee werkt. Dat kun je als volgt verhelpen: 

Ga naar de beeldscherminstellingen van je pc. Die staat waarschijnlijk op 
125%. Maak daar 100% van en start de pc opnieuw op. Dan is dat probleem 

verholpen. 
 

Ron Bouwland (van Bridgemate Systems) zegde mij toe dat met versie 4 dit 
probleem historie zal zijn. 

 
Als je wilt werken met BM-kastjes van een andere club, dan zullen alle te gebruiken 

kastjes in ieder geval dezelfde firmware moeten hebben. 

 
Met het downloaden van de nieuwste NBB-Rekenprogrammaversie wordt ook de 

software van Bridgemate Control bijgewerkt. Na het aanklikken en Uitvoeren gaat 
het downloaden vrijwel vanzelf. 

 
Wat niet automatisch gaat: de noodzakelijke update van de BM-kastjes.  

 
Het updaten van de BM-kastjes 

 
Bridgemates voorbereiden: 

 Verzamel alle Bridgemates waarvan u de firmware wilt vernieuwen. 
 

 Controleer dat ze allen zijn ingesteld op dezelfde regio- en kanaalinstelling 
als het basisstation. 

 

 Controleer dat alle Bridgemates het Bridgemate startscherm tonen met 
daarop het Bridgemate logo. 

 
 De Bridgemates dienen te beschikken over genoeg batterijspanning; de 

batterij-indicator mag niet knipperen. 
 

https://www.bridge.nl/nbb-rekenprogramma
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Computer voorbereiden: 
 

Ga naar: http://www.bridgemate.nl/home/ en klik op Downloads 
 

1. Selecteer onder de gewenste BRIDGEMATE II FIRMWARE versie: 
Bridgemate II scoreapparaat (versienummer) en kies voor ‘Opslaan 

als’.  
Dit bestand moet je alleen maar even op je pc opslaan omdat je 

daarmee straks de BM-kastjes gaat instellen. Parkeer dit bestand 
daarom op een plaats die je gemakkelijk terugvindt.  

 
Je kunt kiezen uit verschillende versies, op dit moment 3.0.1 en 

2.3.1. Moet je straks ook met andere kastjes werken, dan moet je 
kiezen voor dezelfde versie. 

 
2. Verbind het basisstation met de computer. 

 

3. Selecteer onder dezelfde BRIDGEMATE II FIRMWARE (versienummer) 
Bridgemate II USB basisstation (versienummer): kies voor Uitvoeren 

en volg de instructies. 
Hiermee update je het Basisstation naar de firmware die je in de 

volgende stap op de BM-kastjes gaat zetten.  
 

Verzenden van de firmware opstarten: 
 Start Bridgemate Pro Control (BCS) op zonder dat er een zitting actief is. 

BCS kun je opstarten vanuit het Windows Start menu (Start / Alle 
programma’s). 

 
 Controleer dat de regio- en kanaalinstelling van het basisstation gelijk 

zijn aan die van de Bridgemates. 
 

 In BCS: Klik achtereenvolgens op:  

Extra 
Bridgemate 

Bridgemate II firmware vernieuwen. 
 Druk op “Kies firmware bestand”. 

 
 Ga naar het BM-scoreapparaatbestand dat je net op je pc hebt geparkeerd 

en klik op “Open” om het bestand te openen. 
Indien er verschillende versies in het firmware bestand aanwezig 

zijn, selecteer je de gewenste versie.  
 

 Druk op “Firmware uploaden” om de firmware in het basisstation in te 
laden. Dit proces kan enige tijd in beslag nemen. 

 
 Druk op “Firmware verzenden” om het verzenden van de firmware naar de 

Bridgemates op te starten. Druk op OK zodra gevraagd wordt om het 

verzenden te starten.  

http://www.bridgemate.nl/home/
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De firmware wordt nu continue door het basisstation uitgezonden. De 

voorgangsindicator geeft de status aan van het uitzenden. Nadat het 100% 
bereikt heeft, begint het uitzenden automatisch opnieuw. Dit zal zich 

herhalen totdat de knop “Verzenden stoppen” is ingedrukt, of totdat de 
firmware twintig keer is uitgezonden door het basisstation. 

 
Firmware laten ontvangen door de Bridgemates: 

Druk per BM-kastje achtereenvolgens op: 
- JA 

- SETUP voer code 749 in als een beveiligingscode wordt gevraagd 
- INFO 

- UPDATE 
- JA 

Het updaten gaat verder vanzelf. De kastjes hoeven niet op elkaar te 
wachten. Als alle kastjes gereed zijn, kun je het verzenden van de 

firmware stoppen. 

PC en BM-kastjes zijn nu gereed voor gebruik. 
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Speelschema’s exporteren 

Ik heb zelf een paar leuke speelschema’s ontworpen. Probleem is dat ik niet 

weet hoe ik die aan een ander kan geven. Hoe flik ik dat kunstje? 

 

Rob: 
Deze vraag schuif ik graag door naar Frans Lejeune. 

 

Frans: 
In versie 3.1 is dit simpel te realiseren: 

 
Je kunt dan specifiek één schema exporteren en naar iemand anders 
sturen om in zijn versie te laten importeren. 

  
In 2.8 mist een dergelijke functie en kun je alleen het complete 

schema.dat bestand aan iemand anders doorsturen en die moet daar 
dan het juiste schema uit zien te halen.  

Extra complicerende factor daarbij is dat veel beveiligingsprogramma’s 
dat bestand niet door laten, dus daar moet je dan ook nog iets mee 

schipperen. 
  

Met vriendelijke groet, 

 

Frans Lejeune 
Automatisering  
Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht 
030-2759934 - helpdesk: 030-2759909 
www.bridge.nl 

 

 

http://www.bridge.nl/
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Ziek van ziek naar huis 
Afgelopen clubavond ging een paar na de 2e ronde ziek naar huis. 

Wij spelen 6 ronden van 4 spellen. 
Op basis van deze 8 spellen stonden ze op de 2e plaats. 
Dat voelde echter oneerlijk. 

Net als de overige 16 spellen heb ik de 8 gespeelde spellen op NG gezet. 
Daardoor kwamen ze wel in de uitslag voor op de laatste plaats met 0 punten, 0 

spellen gespeeld. Niet mooi, maar acceptabeler dan de 2e plaats. 
Maar we gebruiken ook Clubranking van Thilo. Als ik dan het zittingsresultaat in lees, 
beïnvloedt dat hun rankingpercentage, want nu staat er 0 punten. Dat was niet 

acceptabel. 
 

Ik ben in de pen geklommen en Thilo om raad gevraagd.  
Van hem heb ik onderstaand advies gekregen en het werkte prima. Zowel bij de 
NBBR uitslag als in de clubranking. 

Misschien kun je anderen blij maken met dit advies. 

 

Aanpak: 

1. Maak een backup in nbbr waar je op kunt terug vallen mocht in de 
volgende stappen iets misgaan/ 

2. van de zitting, exporteer de scores 
3. zet de zitting opnieuw op, maar stel dan het weggevallen paar in als 

afwezig 
4. importeer de scores weer. 

 
Dit werkt in principe, behalve als de lijn met het zieke paar al een oneven 

aantal paren had. 
 

Vragensteller: 

Maar nu komt de volgende vraag in mij op: 
Welke grens moet je vastleggen, om scores te laten vervallen / te laten 

mee tellen. 
Bij 50% van de spellen gespeeld of 75%? Wat is gangbaar / wenselijk? 

Heb je daar gegevens over? 

 

Rob: 
In de puntentelling van het Rankingsysteem zou ik geen moeite hebben 

om de punten die een plaats zou opleveren ook te wegen. Stel dat een 

plaats van een zittinguitslag goed is voor 48 punten, dan krijgt dat paar 
daar 8/24 van als van de 24 spellen er 8 zijn gespeeld. En dat wegen 

pas je niet toe als minstens 75% van de spellen zijn gespeeld. 
 

 Rob: 
Ik zou geen grens hanteren. 

De totaalstand wordt namelijk berekend aan de hand van de werkelijk 
gespeelde spellen (gewogen gemiddelde). Dus een eventuele 90% over 

8 spellen weegt minder zwaar dan 60% over 24 spellen . 
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Kappen! 

Ik zit met een arbitrageprobleem. 

  
Na de zitting van 15 Jan, werd ik benaderd met de opmerking  

dat twee scores waren ingevoerd bij OW i.p.v. bij NZ! 
  

Ik was met de uitdraai van de resultaten bezig en vroeg of het in een e-mail 
konden verwoorden. 

Ik hoorde een week niets . 
  

Op de volgende speelavond 22 Jan. werd ik er weer op aangesproken. 

Ik heb weer gevraagd om het op papier te zetten . 
Als ik het op papier had staan kon ik ook de tegenspelers raadplegen. 

 
De tegenspelers die NZ zaten en misschien eventueel verkeerd hadden 

ingevoerd wil je toch ook horen? 
  

Mijn vraag is moet ik dit doorzetten of moet ik hier een eind aan maken? 
  

Ik ben benieuwd en bedankt voor de tijd die je er aan hebt besteed. 
 

Rob: 

Mijn eerste gedachte is: je hebt meer dan genoeg gedaan.  

Mijn tweede: heeft de melder misschien nadeel van de correcties? In 
dat geval wil ik een passieve reactie niet belonen. 

  
Ik denk aan twee opties: 

1.   Zoek in de betreffende zitting naar ‘vreemde scores’. Waarschijnlijk 
komen die twee spellen dan vanzelf boven drijven. 

2.   Vraag aan de speler die dat meldde naar de namen van de 
tegenstanders. 

  
Carolien: 

Geheel met Rob eens, het is verder aan hen, je hebt genoeg gedaan. 
Als zij te bed.... zijn om zelf iets te doen", behalve klagen, om hun 

eigen fout recht te laten zetten, ben je uitgepraat. Ze hadden ook de 
avond erna het andere paar er even bij kunnen halen, toch? 

 

Maar ... voor de toekomst: er tegenwoordig nog een optie. 
De arbiter heeft volgens een nieuw artikellid 79B3 (tweede volzin) het 

recht om een score zonder hoor en wederhoor te wijzigen als het 
overduidelijk is dat die fout is. 

Zodra dat niet overduidelijk is, laat hij de score ongewijzigd. 
Jullie gebruiken BM dus je kunt bij de scores kijken naar 'vreemde 

scores" (oid) (er staat dan een uitroepteken op het spelnummer 
rechts): dan kun je i.h.a. al zien wat er aan de hand is. 

Alleen bij een draaihand niet, maar dat komt meestal tijdens het spelen 
al bij de arbiter terecht. 
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Met name als jullie ook de uitkomst in laten voeren, is het meestal 
direct duidelijk (want hoe kan N spelen als de uitkomst kaart bij Noord 

of zuid zat). 
 

 
Een halve top straf invoeren 

Hoe kan ik een halve top straf invoeren? 

 
Rob: 

Dat kan op twee manieren. Ik ga uit van een uitslag in percentages. 
 

Correctie op de eindstand: 
- Open de betreffende zitting en klik achtereenvolgens op: 

- Correcties 
- Correcties uitslag 

- (in de kolom Correcties) -2  
Met deze correctie verlaag je de einduitslag over alle spellen, 

met 2%. Dus bijvoorbeeld van 52% in 50%. Als je 24 spellen 
speelt, heeft elk spel een invloed van iets meer dan 4% op de 

totaaluitslag. Een halve top korting is dan 2% van het 
totaalpercentage.  

 

Correctie bij het betreffende spel: 
- Open de betreffende zitting en klik achtereenvolgens op: 

- Zitting 
- Scores invoeren 

- Scorekaart 
- (in de kolom ‘Scores’) met de linkermuisknop klikken. 

- Kies voor Corrigeer MP. Als je een halve top korting wilt geven, 
voer je bij een top van 8MP in: -4. 

 
De eerste methode pas je toe bij een overtreding die niet slaat op een 

bepaald spel. 
De tweede als dat wél te maken heeft met een specifiek spel. 

 
Maar … ik hoefde nog nooit een korting in te voeren (waarschijnlijk 

word ik zeer gevreesd); ik sluit niet uit dat Carolien of Ron een 

gemakkelijker methode weet. 
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Ontvangen reacties op de vorige NBB-
Rekenprogramma (Nr 116) 
  

Hoi Rob, 
 
Het laatste periodiek heeft me, als schrijver van WIP, toch wel tegen de borst 
gestuit. 
Ik heb begrepen dat de NBB overweegt om Picolo in het rekenprogramma in te 
bouwen. Daar is niks mis mee, maar dan moet het wel op goede argumenten 
gebeuren. 
De aangehaalde webpagina is echter geen goede basis. De gegevens over de 
tegenstanders, die daar worden geproduceerd zijn niet verifieerbaar, als niet 
bekend is welke paren bij elke wedstrijd afwezig waren. 
Bijgesloten een pdfje waarin de resultaten van het op de webpagina gegeven 
voorbeeld (het aantal aanwezige paren is resp. 12, 11, 10, 14, 12, 13) bij 
verwerking door WIP. Daarbij ben ik ervan uitgegaan dat de afwezige paren 
willekeurig over de competitie verdeeld waren. 
Zoals je ziet speelt ieder paar minstens 1 keer tegen elk ander paar (in 
tegenstelling tot de webpagina komt 0 keer niet voor). De onregelmatigheden 
komen door de afwezigheid bij sommige avonden. 
Maar als je de resultaten per paar bekijkt, kan er eigenlijk niemand ontevreden 
zijn. Sommige paren ontmoeten elkaar 4 keer. Maar dat is maar 3 keer het geval, 
niet de 5 keer die Smulders meldt (opvallend dat van alles de Qo en Qc waardes 
gemeld wordt, maar niet van WIP!) 
 
Ton schrijft: "Deel in met Picolo, ongeveer hetzelfde als wip2000, maar deelt beter 
in." Waarop is die conclusie gebaseerd? Volgens mij alleen op het artikel van 
Smulders. 
 
Carolien schrijft: "Vooral bij de slechts 2 keer elkaar ontmoeten is Picolo een stuk 
beter dan WIP." Zoals je kunt tellen in het pdf-je komt het aantal van 2 
ontmoetingen op 49. Niet op 59. 
 
Als je nog eens zoiets laat schrijven, geef dan gelegenheid tot weerwoord. Ik 
timmer niet aan de weg met WIP, maar heb voor het standalone programma 
inmiddels 500 wedstrijdleiders kunnen verwelkomen. Het aantal gebruikers via het 
NBB programma weet ik niet. Een beetje recht op weerwoord heb ik toch wel? 
 
 
Dick Boogaers 
Dick's Clubje - Geldrop 
Frequentieverdeling Poule A 

  Paarnamen A B C D E F G H I J K L M N 

A  A  2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

B  B 2  1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 

C  C 3 1  2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 

D  D 3 2 2  2 4 3 4 3 2 3 2 2 3 
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E  E 2 2 2 2  2 3 3 2 2 2 2 3 3 

F  F 2 2 2 4 2  3 2 2 3 2 2 2 2 

G  G 3 1 1 3 3 3  3 2 3 2 1 2 2 

H  H 2 2 2 4 3 2 3  3 3 2 4 2 3 

I  I 3 2 2 3 2 2 2 3  3 3 2 2 1 

J  J 3 2 2 2 2 3 3 3 3  3 2 3 3 

K  K 3 1 1 3 2 2 2 2 3 3  2 2 2 

L  L 3 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2  3 2 

M  M 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3  2 

N  N 3 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 2  
© 2008 DiBo Productions 

 

 

Goedemorgen Roberto, 
 

Op deze druilerige zaterdag keek ik liever naar jouw periodiek dan naar 

de nattigheid buiten. 
Bij de onderwerpen over anker- spil- en andere paarnamen herinnerde 

ik me iets waarmee jij mogelijk ooit iemand kunt plezieren. 

 
Recent werd mijn hulp ingeroepen door een club die (via het 

programma van Thilo Kielmann) wilde gaan ranken. 

Zij hadden daarbij het probleem dat zij gemodificeerde schema’s 
hebben en niet wisten hoe die in te voeren in Thilo’s programma. 

Dat probleem was in de nieuwste versie vrij snel opgelost maar bij mijn 

bemoeizuchtige vraag waarom zij niet gewoon de standaard schema’s 
gebruiken kwam er iets anders bovendrijven. 

 
Als je géén mobiliteitsprobleem hebt is het juist niet prettig om de hele 

avond aan één tafel te moeten blijven zitten. 

Dat hadden zij soepel opgelost door bij elke ronde de paren aan de tafel 
7 of hoger om te ruilen met de bezetting van de tafel waarmee de 

spellen zouden worden gedeeld. 

Cryptisch gezegd: Ze hadden niet het schema veranderd maar 
verlegden bij elke rond twee van de tafelbladen en bridgemates. 

Dit had geen invloed op de balans in het schema en er was geen 

speciale kennis nodig om een goed schema te maken. 
Het is een leuke oplossing voor een bekende klacht van stilzitters. Ik 

loop al even mee in het TC gebeuren maar had deze oplossing nog niet 

gehoord. 
Ook voor mijn collega’s bij twee rankende clubs was het iets nieuws. 

 

NB. Dit verklaarde waarom zij bij het (schaduw) uitproberen van het 
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ranking-programma geen problemen hadden ondervonden. (Was in 
feite de trigger voor mijn vraag) 

Iedereen speelde zo nog steeds dezelfde spellen als in het NBB ’93 

schema en het ranking programma merkte niets van het gerommel met 
de tafels. 

Je zou dit als een aanvullend schema achter de hand kunnen hebben en 

naar believen NBB ’93 of dit schema gebruiken voor je gidsbriefjes. 
Daar hoef je het NBBR of het ranking programma dan niet mee lastig te 

vallen 😊 

 
Fijne jaarwisseling en een vruchtbaar bridge-jaar. 

 
 

Jan Vos 
 
Roberto, 
 

ik speel zelf bij een club waar wij ook hetzelfde probleem hebben met 
indelen. 

Nadat ik hierover gelezen heb in de wekowijzer, contact gehad met Marc 
van Bijsterveld van de NBB. 

 

Het probleem word veroorzaakt door het multiplexschema  wat wij nog 
steeds gebruiken.  

 
Wip in combinatie met parencompetie (een ander indelingsschema) werkt 

veel beter. Multiplex is bedoeld voor eendaagse drives en niet voor het 
spelen van een meerrondige competitie. 

 
Het is een lastige materie maar het bondsburo kan helpen te verduidelijken 

als dit niet duidelijk genoeg is. 
 

groet 
 

Peter 
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Beste Rob, 

  

Ik heb de antwoorden gelezen op de vragen omtrent het rekenprogramma. 

Wij hadden in het begin het zelfde probleem wat betreft de ontmoetingen, we zijn 

inmiddels overgestapt op de cyclische schema’s en zodoende het probleem opgelost. 

De ontmoetingen na vier avonden zijn als in onderstaande tabel: 

 
  

Verder bestaat in de cyclische schema’s de mogelijkheid om een ankertafel te 

maken. 

Wellicht is bovenstaande reeds bekend maar omdat ik dit niet bij de antwoorden zag 

heb ik gemeend om deze mail te sturen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jack Koenen 
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Beste Rob, 

Ik heb misschien nog een aanvulling op mail, zie hieronder. 
Heb ik eens een keer nagevraagd, omdat WIP 2000 slecht werkt als je niet 

steeds hetzelfde schema gebruikt. 
Ook een prettige jaarwisseling en een voorspoedig 2018. 

MVGr. 
Heijo Stenekes 

 

Cursus NBB-Rekenpr. Peter Maas Versie 3 
 

WIP2000 Eén van de meest gebruikte indelingsmethodes voor een 
competitie is indelen met WIP2000. WIP staat voor Wedstrijd Indelings 

Programma en de bedoeling is, dat de deelnemende paren in de 
competitieronde  zoveel mogelijk verschillende tegenstanders ontmoeten. 

Het programma doet dit aan de hand van het overzicht ontmoetingen 
(zichtbaar onder menukeuze “Competitie” ) en het schema. WIP gaat nu 

proberen de deelnemers van gidsbriefjes te voorzien waardoor men 
zoveel mogelijk verschillende tegenstanders tegenkomt en waarbij 

eventuele rust- en/of combitafels zoveel mogelijk eerlijk worden verdeeld. 
Het te gebruiken schema, waar de gidsbriefjes voor worden gemaakt, is al 

bij de competitieopzet meegegeven.   

Wil je een ander speelschema hanteren dan bij de opzet van de 
competitie is ingevoerd, vul dan eerst de zitting in, selecteer het gewenste 

speelschema en voltooi de zittingopzet. Ga hierna via  Zitting  > 
Zittinggegevens   naar  Opnieuw opzetten en deel dan de lijn in met 

behulp van WIP2000. Het programma zal nu het speelschema nemen dat 
je bij de zitting hebt geselecteerd. 

 
Cursus Rekenprogramma 3.1                                                  2017              

Pagina 35 
 

 
Hallo Robérto, 

ff een opmerking over Picolo, 

Wij gebruiken dit al een jaar of 6 tot veel tevredenheid in onze ladder-competitie. 

Hét grote voordeel is dat je je niet langer druk hoeft te maken over de opkomst en welk schema je 

daarbij moet gebruiken voor een goede balans in de ontmoetingen. 

Het 'heen en weer - probleem' valt reuze mee; je deelt in met NBB-RP, en gebruikt een schema dat 

bij het aantal rondes en deelnemers past. Vervolgens haalt picolo de ingestelde gegevens binnen, 

'husselt' en voert de gegevens weer uit naar het RekenProgramma.  Klaar. 

In het pre-picolo tijdperk hebben we ook WIP gebruikt maar we waren nooit erg onder indruk. 

Het is nu zelfs zo, dat we niet overstappen op versie 3 van NBB-RP zolang dit niet compatibel met 

picolo is. Dit geldt voor meerdere clubs. NBB onderkent deze 'dwarsligging'. 

 
Iman J. Landheer 

 

 
Tot zover de reacties op het vorige nummer (116) van NBB-

Rekenprogramma. 
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In competitie van drie zittingen niet twee keer tegen hetzelfde paar 

Binnenkort heb ik een competitie die uit drie wedstrijden bestaat. De 

wedstrijd (competitie) maak ik aan in één lijn, dit op advies van Frans 
Lejeune, om vervolgens iedere wedstrijd de paren te verdelen over twee 

lijnen. Per wedstrijd promoveren en degraderen er die of vier paren (hangt af 
van het totaal aantal deelnemers). 

  
Mijn ervaren leert me dat het heel moeilijk is om te voorkomen dan men bijna 

iedere zitting tegen na genoeg dezelfde paren speelt. Hoe kan ik dit 

voorkomen. 
 

Het gaat, dit jaar om 32 paren, maar als jullie een oplossing hebben dan zou 
ik dit ook graag willen weten voor 22 t/m 36 paren. 

 

Met Frans L. heb ik even overlegd. We denken dat het als volgt kan. 

  
Maak een competitie aan en deel alle paren voorlopig in een groep 1.  

In deze competitie 3 zittingen aanmaken, bij het aanmaken van de eerste 
zitting kunnen twee groepen A en B worden gemaakt waarover de paren 

kunnen worden verdeeld. 

Bij het opzetten van zitting 2 kan dat hetzelfde. De onderste (drie?) paren 
van 1e zitting in de A worden nu in de B in gedeeld en de bovenste B-paren 

gaan naar de A.  
Op die manier ontstaat er ook een competitiestand. 

  
Ik neem aan dat u hiermee al wat verder kunt. Hebt u verder nog vragen 

dan horen we dat graag. 
  

Met vr. groeten, 
 

Marc van Beijsterveldt 
Wedstrijdzaken 

 

Komt u tot de conclusie dat ik mijn vraag in het vorig mailtje beter bij de 
bond neer kan leggen dan verneem ik dit graag. 
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Ron: 
Ga als volgt te werk: 

Deel alle paren in de competitie in in 1 lijn. 
Per zitting maak je 2 lijnen (twee maal de helft van het aantal paren) 

Bij de indeling stel je het juiste aantal paren in en vinkt alle paren die in 
de B-lijn spelen uit. Nu heb je alleen de A-paren aangevinkt. De eerste 

zitting deel je in "willekeurig door de computer", de volgende zittingen 
met WIP2000 

Nadat je de A-lijn hebt ingesteld, vink je nu de paren voor de B-lijn aan 
en geeft het aantal paren voor de B-lijn op. En nu deel je weer in. Vanaf 

de tweede zitting deel je in volgens WIP2000 met 10 miljoen iteraties 
Soms krijg je een fout bij de WIP indeling in de B-lijn. Gewoon 

willekeurig volgens computer indelen, volgende pagina en meteen 
terug. Alle paren verwijderen (uit de B-lijn) en dan alsnog volgens 

WIP2000. 
Als je dan kijkt bij overzicht ontmoetingen, zie je toch best een heel 

mooi gelijkmatig aantal ontmoetingen. 

Op deze manier krijg je geen klachten meer. 
 

Twee werken sneller dan één 

Ik wil heel graag van jouw kennis en netwerk gebruikmaken voor de 

volgende interessante vraag: 
 

Voor een grotere kroegentocht (200 paren) werk ik met scoreslips die 
handmatig ingevoerd worden. 

 

Topintegraal uitslag, ca 12 groepen. Om snelheid te winnen wil ik graag op 
twee computers de scores invullen en daarna combineren tot 1 uitslag. 

 
Kan dit? Zo ja zou je mij kunnen uitleggen hoe dit mogelijk is? 

 
Ron: 

Dat gaat vrij simpel: 
Maak van de hele drive een backup en zet die terug op een tweede c.q. 

derde computer. 
 

Op alle computers kun je naar hartenlust de scores invoeren 

(handmatig of met bridgemate) en aan het einde doe je een export van 
de ingevoerde scores naar een USB stick. 

 
Op de "hoofdcomputer" importeer je de scores en die worden gewoon 

toegevoegd aan je reeds ingevoerde scores. 
 

Als er geen score is ingevoerd, wordt deze ook niet geëxporteerd en ook 
geen blanco score geïmporteerd. 

 
Misschien handig om dat organisatorisch iets strakker op te lossen:  

- PC 1 doet lijn a-c;  
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- PC 2 doet lijn d-f;  
- en PC 3 doet lijn g-j, om maar een dwarsstraat te noemen. 

 
Voor alle zekerheid zou ik er wel voor zorgen dat alle PC's dezelfde 

versie van het rekenprogramma hebben. 
 

Carolien: 
Ik denk dat het vermeende probleem voortkomt uit ca 5 jaar terug. 

Toen overschreef een bestand de scores die er al op stonden en dat 
werden dan weer allemaal vraagtekentjes (heel frustrerend ). 

Dat probleem is opgelost: nu vult een nieuw bestand van een ander 
computer alleen maar de nog openstaande scores. 

 

Gezocht: speelschema 

Wij zijn op zoek naar een schema van 16 paren - 6 ronden - 8 tafels - 6 

avonden om dit in het rekenprogramma te zetten. Het is de bedoeling dat elk 
paar een gelijk aantal keren ontmoet in die zes avonden. 

 
Beschikken jullie over zo’n schema en zo ja, hoe kunnen wij dit in ons 

rekenprogramma zetten? 

 
Rob: 

Ik denk dat de eenvoudigste oplossing ligt in het afwisselen van twee 
speelschema’s. 

 
Speel de oneven zittingen het Multiplexschema voor 16 paren. Met dat 

schema ontmoeten alle oneven genummerde paren de even 
genummerde. 

 
En speel de even zittingen een schema waarmee de oneven 

genummerde paren zoveel mogelijk oneven genummerde paren 
tegenkomen. 

 

Als je in beide zittingen de paren hetzelfde paarnummer geeft, kunnen 
ze in die twee zittingen NIET hetzelfde paar twee keer ontmoeten. 

 
De derde (en vijfde) ronde speel je weer het Multiplexschema, waarbij 

je wél alle paarnummers door elkaar kunt gooien. 
 

Volgens mij heeft de NBB (nog) geen schema’s waarin oneven paren 
zoveel mogelijk oneven paren ontmoeten. Als die wél al bestaan, zal 

Frans Lejeune dat beslist weten! 
Zo niet, dan zul je dat schema zelf moeten invoeren. 

 
Hieronder zie je het schema voor 16 paren dat ik in elkaar prutste. 

 
Als je daarin geïnteresseerd bent zoeken we naar een list waarmee je 

mijn schema’s gemakkelijk kunt overzetten op jullie systeem. 
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Gedonder in/door de glazen? 

Afgelopen maandag hebben we problemen gehad met het basisstation. 

Waarschijnlijk hebben er glazen voor gestaan. Daardoor waren er scores niet 
verwerkt in de uitslag. De dienstdoende WL heeft getracht aan het eind van 

de avond de bridgemates uit te lezen. Dat is waarschijnlijk niet helemaal goed 
gegaan en inmiddels zijn de BM's gereset en zijn de uitslagen eruit. Vanavond 

is de laatste avond van competitieronde 4 en wordt de PD bekend. De uitslag 
is nog niet verwerkt in de competitiestand. Bovendien wordt over alle 

competitieronden (4x6 
zittingen) in de A-lijn de clubkampioen berekend. Van de A-lijn zijn er minder 

scores verloren gegaan dan van de B-lijn. De uitslag van de B-lijn komt 

echter wel grotendeels overeen met de competitiestand, waardoor opname in 
de stand geen gevolgen zal hebben voor de promotie naar de A-lijn. 

 
Wat is naar uw mening het meest eerlijk. Wel of niet de uitslag opnemen in 

de competitiestand? Overleg met de voorzitter resulteerde in het compromis 
om ons te conformeren aan jouw oordeel. 

 
Ron: 

De Weko heeft ooit een soort richtlijn opgesteld voor mensen die 
vroegtijdig het toneel moeten verlaten (ziekte en zo). De regeling 

(aanbeveling) is dat als het paar 60% van de spellen heeft gespeeld, 

deze spellen meetellen in de uitslag, anders niet. 
Als je een beetje flexibel bent in de onderbouwing van dat soort 

richtlijnen zou ik jullie adviseren om de scores op te nemen als dat er 
60% of meer zijn. heb je minder dan 60% beschikbaar, dan zou ik de 

zitting laten vervallen. 
Ik vraag me overigens af hoe het komt dat de scores niet zijn verwerkt.  

Als je een score invoert (draadloos, neem ik aan) en je stuurt dat door 
naar het basisstation, dan krijg je van het basisstation een 

terugmelding en ga je naar het volgende spel. Als het basisstation het 
niet ontvangt, krijg je geen terugmelding en krijg je de kreet 

"doorsturen mislukt, opnieuw?". Dus dat het achter de glazen heeft 
gestaan heeft er niets mee te maken. Het basisstation heeft het 

ontvangen, maar waarschijnlijk is vergeten het vinkje aan te zetten om 
de scores direct in te lezen en daarna is vergeten de scores in te lezen, 

is het basisstation losgekoppeld en uitgeschakeld. Ook dan kun je nog 

steeds op "scores inlezen"klikken en worden de scores gewoon 
ingelezen. 

 
Maar goed, ik weet niet of het betreffende .bws bestand nog in takt is of 

dat het met de latere inleespoging is overschreven. Ik ben bang voor 
het laatste. Maar mocht er nog wat te redden zijn, start het inlezen op 

en wijzig het bestand naar wat je maandag gebruikt hebt. En dan 
gewoon inlezen en je hebt alles. Zo niet, dan even met de betreffende 

operateur van het rekenprogramma overleggen wat er kan zijn gebeurd 
en zorgen dat dit in de toekomst niet meer fout kan gaan. 
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Is er overigens een backup gemaakt voordat er hersteld werd? En 
bevatte die backup ook de hulpbestanden? Want dan heb je nog een 

kans. 
 

En anders ben je aangewezen op de vraag of je 60% of meer hebt. 
 

Misschien eens aan het district vragen of ze een workshop 
Troubleshooting NBBR willen organiseren en daar de NBBR 

medewerkers naartoe sturen. Is heel verhelderend. 
 

Terugsteekfout 

Ik heb het volgende probleem. 
Vanmiddag op de club bleken in de A-lijn de kaarten verkeerd te zijn terug 

gestoken. 
Nu begreep ik uit de spelregels dat je dan 2 groepen moet uitrekenen een 

met de eerste kaarten en een met de tweede kaarten. 
 

Het verloop was als volgt. 
Ronde 1 paar 3-4   3sa+1 door Noord 

Ronde 2 paar 1-7   3sa+2 door Noord. 
 

Toen zijn de kaarten verkeerd teruggestoken. 
 

Ronde 3 paar 6-10  3 ha-3 door noord 
Ronde wt 

Ronde 5 paar 12-5  3sa +1 door Oost 

Ronde 6 paar 8-9  1sa +4 
 

Hoe reken ik dit nu uit met maar 4 paren voor de fout en 6 paren na de fout. 
 

Of moet ik het hele spel laten vervallen. 

 

Roberto: 
  Laten vervallen? Ben je helemaal bedonderd!  

 

Dat varkentje was je als volgt: 
 

Open de zitting en klik achtereenvolgens op: 
 

- Zitting 
- Correcties 

- Spel splitsen 
 

Dan krijg je dit scherm: 
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En dan wijst het de weg vanzelf. 

 
Selecteer de juiste lijn en het spelnummer dat je wilt splitsen 

En klik op de toets: Wijzig dit spel. 
 

 
 
Omdat het maar één keer misging … wijzig je het aantal Groepen van 1 

in 2. 
En als je dan in de kolom ‘Groep’ een 2 invult achter de paren ná het 

verkeerd terugspelen, en op Sluiten klikt, doet het Rekenprogramma de 
rest! 

 
 


