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NBB-Rekenprogramma 

 
 

De E-mailcursus NBB-Rekenprogramma 
 

De voorwaarden om te kunnen meedoen 
 
 

 
 
Op 20 april zal de eerste les per mail worden verzonden naar alle ontvangers van 
dit periodiek NBB-Rekenprogramma. 
 
Wij (Ron Jedema en Rob Stravers) verwachten negen lessen te maken, en we 
gaan proberen elke week één les de deur uit te werpen. Met een korte vakantie 
begin juni. 
 
Alle gepubliceerde lessen verschijnen ook op: www.bridgeservice.nl 
Onder de knop: NBB-Rekenprogramma 
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Voorwaarden om te kunnen meedoen: 
Een pc met besturingsprogramma Windows. 
Internetaansluiting. 
De actuele licentiecodes van jouw club. 

 
De cursus gaat uit van NBB-Rekenprogrammaversie 2.8 en Bridgemate II. 

 
 

Als je tijdens de cursus op problemen stuit 
 
Door het onverwacht grote aantal deelnemers aan deze cursus kan het aantal 
vragen naar aanleiding van de stof ook verrassend groot zijn.  
 
Als je op een probleem stuit waar je op eigen kracht niet uitkomt, neem dan 
allereerst contact op met je clubgenoten die ook deze cursus doen.  

Vaak zit daar een ervaren rot tussen die je meteen de oplossing kan geven. 
 
Een tweede belangrijke vraagbaak is de Helpdesk van de NBB:   

Telefoon: 030-2759909; e-mail: helpdesk@bridge.nl     
Zo nodig kunnen de medewerkers van de helpdesk op jouw computerscherm 
meekijken.  

 
Als een probleem ontstaat door een onduidelijkheid/onwaarheid in de 
cursusstof, mail je dat uiteraard onmiddellijk naar: rob.stravers@upcmail.nl 
 
Onderwerpen die regelmatig vragen oproepen, voegen we toe aan het 
‘Rekenprogrammawoordenboek; zie pagina 3.

mailto:helpdesk@bridge.nl�
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Rekenprogrammawoordenboek 
 
Apple 

Het NBB-Rekenprogramma werkt niet op een Apple, maar er zijn wel 
mogelijkheden. Zie verder onder Mac. 

 
Back-up (van oudere versie) 

De eerste twee getallen van de versie van het rekenprogramma bepalen de 
hoofdversie. (2.8 van versie 2.8.39). Een back-up gemaakt met een oudere 
hoofdversie zal de nieuwere softwareversie accepteren. Maar als je met de 
nieuwere hoofdversie een backup maakt, zal die nieuwe back-up niet worden 
geaccepteerd op de pc met de oudere hoofdversie.  
2.7.15 is een oudere (hoofd)versie dan 2.8.33 
2.8.33 is een andere versie, maar dezelfde hoofdversie als 2.8.39 
Als de "oude" backup niet te lezen is, dan is deze mogelijk beschadigd of 
gemaakt met een ander programma zoals Bridge-it. 

 
Bridge-it 

Een rekenprogramma dat niet alle mogelijkheden heeft die het NBB-
Rekenprogramma wél heeft. In de cursus gaan we niet apart in op Bridge-it. 
 

Licentiecodes 
Het NBB-Rekenprogramma werkt uitsluitend als de geldende licentiecodes 
zijn ingevoerd. Elke bij de NBB aangesloten club krijgt die jaarlijks; de code 
geldt telkens t/m 31 januari. Klik voor het invoeren van de codes vanaf het 
hoofdscherm op: Help, Licentiebeheer.  

Mac 
Om Windows onder een Mac te draaien zijn er twee mogelijkheden: 
 
- via het programma Boot Camp gewoon Windows installeren en dan kun je 

de Mac in Windows modus opstarten. Dit geldt voor de (nieuwere) Macs 
met Intel processor. En je hebt dan ook een geldige Windows licentie 
nodig. 

- Virtueel installeren waarbij het Mac OS ook gemakkelijk gegevens 
uitwisselt met de windows applicatie. Hiervoor zijn programma's te koop 
en te krijgen. Kopen is ongeveer 80 euro en een goed voorbeeld is 
Parallels. Ook hier is een geldige Windows licentie nodig. 
 
Computer Idee heeft hierover een publicatie gemaakt die op internet 
beschikbaar is. Klik op de hyperlink en ontdek hoe dicht de Mac naar 
Windows is gekomen. 

http://www.computeridee.nl/achtergrond/windows-op-een-mac-het-
beste-van-twee-werelden/ 
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