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Vraag & Antwoord 2 
 
 
 
Plaats van de printerinstelling 

Bij �instellingen� mis ik de keuze van de printer. 
Die blijkt onder �bestand� te staan. 
Vind ik onlogisch. 
 
Ron: 

Windows heeft een zekere standaard voor het ontwikkelen van 
applicaties. En het is op die manier de bedoeling dat bepaalde vaste 
functies onder het "bestand" menu zitten. Zo is daar een open, sluiten 
en nieuw- functie, maar ook de printerinstellingen moeten volgens 
windows standaard op het bestandsmenu staan. 
Het NBBR houdt zich dan weliswaar niet voor de volle 100% aan de 
windows standaard, maar bij de printerinstelling in ieder geval wel. 

 
‘Bibberen’ bij indelen van de paren 

Als je b.v. een paar in eenzelfde lijn een ander nummer wilt geven, dan kun 
je dat paar naar dat nummer �slepen�. 
Waar ik moeite mee heb is dat dat dan gepaard gaat met �bibberen�. 
Is daar iets aan te doen? 
 
Ron: 

Het "bibberen" is het aan en uit flitsen van de kaderrand om het paar 
terwijl gesleept wordt. Als hij op een paarnummer staat, gaat het aan 
en als hij er vanaf gesleept wordt (of aan voorbij gaat) gaat het uit. En 
bij het volgende paarnummer gaat het weer aan. 
 
Eerlijk gezegd heb ik me daar nog nooit druk over gemaakt. Als het 
maar werkt. 

 
Uitslag verzenden naar de NBB zonder controle op gegevens afzender 
 

Ron: 
Met de uitslagverzending naar de NBB is iets vreemds aan de hand. Als 
je bij de meesterpunten instelling maar iets invult, wordt het 
geaccepteerd. Er is geen inhoudelijke toets bijvoorbeeld of het 
bondsnummer wel bestaat of toebehoort aan een lid van die club. Maar 
als je niets invoert, volgt er wel een foutmelding. Maar de secretaris 
hoeft jou niet te laten registreren als AMP. 
Dat hebben we aangepast in Les 1, en die staat op 
www.bridgeservice.nl.  
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Minimum voor combispeler in lagere lijn? 
Om een stilzit te voorkomen was ik onlangs genoodzaakt om een speler uit de 
A-lijn met een speler uit de B-lijn als combipaar in de B-lijn te laten spelen. 
Volgens de reglementen geldt voor een speler in een lagere lijn een aftrek 
van 2,5%. De score was slecht en de A-speler ontevreden. 
Daarop volgde discussie: waarom voor een A speler in de B-lijn niet een 
minimum van 47,5%? De bewuste A-speler zei achteraf liever niet te hebben 
gespeeld, dan had ze tenminste 47,5% gekregen als vervangende score bij 
afwezigheid. Het deerde haar niet dat er dan in de B-lijn een stilzit zou zijn 
geweest en dat iemand niet had kunnen spelen. 
Nu gebeurt het vrijwel nooit dat een A-speler in een combipaar met een B-
speler in de B-lijn speelt. Meestal speelt een B-speler in de A-lijn mee, maar 
op deze avond lukte dat niet. De redenering dat je als A-speler beter thuis 
kunt blijven dan met een B-lijner als combipaar in de B-lijn te spelen, zou een 
overweging kunnen zijn om in die situatie een minimumscore van 47,5% toe 
te kennen. Alleen de reglementen van het rekenprogramma voorzien daarin 
niet. Graag een advies. 
 

 Ron: 
Je hebt gelijk. Wij hebben op onze club een soortgelijk probleem. Wij 
delen die persoon in eerste instantie in in een lagere lijn in combinatie. 
En als de score onder het door de club vastgestelde minimum komt 
(eigen gemiddelde min 5%), dan veranderen we het paar als paar met 
invaller. Dan gaat de regeling voor invallers in werking en hebben we de 
gewenste minimum en maximum score. 
Dat pas je achteraf aan in de competitiestand. 

 
Het ‘Vinkprobleem’ 

Ikzelf bedien 2 avonden en de zomerdrives vanuit een (1) Windowsgebruiker. 
Ik heb eerst NBB-r geïnstalleerd en de eerste avond gedefinieerd. Vervolgens 
gebruik ik de optie Bestandsbeheer/Alternatieve gegevenslocatie om een 2e 
avond en de zomerdrives aan te maken. Het wijst zich vanzelf. Voor het 
gevraagde pad is het handig om eerst een centrale map te maken waar alle 
avonden/middagen onder vallen, bijvoorbeeld: 
Bergerbridgeclub/maandagavond, Bergerbridgeclub/woensdagmiddag, etc. 
Hierbij worden automatisch aparte snelkoppelingen en mappen gemaakt voor 
die avonden. NBB-r zet de bestanden per competitie apart zodat de 
competities volledig van elkaar gescheiden blijven. De ledenbestanden blijven 
wel gemeenschappelijk gebruikt worden, erg prettig natuurlijk want je hoeft 
de wijzigingen voor de leden dan maar 1 keer aan te brengen. 
Werkt perfect en een stuk eenvoudiger dan aparte gebruikers voor elke 
avond/middag te definieren, met het risico dat - als je het niet goed doet - 
die aparte gebruikers toch dezelfde bestanden gebruiken (wat volgens mij het 
geval is bij de vragensteller) waardoor je 's-middags de resultaten van de 
ochtendclub ziet. 
Daarnaast doe ik thuis de voorbereiding op een oude laptop met WindowsXP, 
inderdaad zeer traag, maar voor de rest geen problemen. 
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Ron: 
Van ons testpanel kregen we in eerste instantie de opmerking, dat 
we het werken op 1 PC voor twee clubs misschien beter niet in de 
cursus konden opnemen. Dat maakt het te ingewikkeld. We 
hebben het toch opgenomen, met de achterliggende gedachte, 
dat veel mensen op meerdere clubs spelen en vaak is het 1 
persoon die twee of meer verenigingen bedient. 
 
We willen er inderdaad niet heel uitgebreid op ingaan met de 
verschillende mogelijkheden en daarom beperken we ons tot de 
situatie die volgens de helpdesk de meest bedrijfszekere is en we 
gaan niet dieper in op allerlei andere en misschien handiger 
mogelijkheden, juist vanwege de feedback om daar niet te lang 
bij stil te staan. 
 
Overigens was het probleem, dat bij een backup maken het 
backup pad staat vooringevuld met de laatst gedane backup en in 
het geval van een middag- en avond club staat dus altijd de 
verkeerde voor. Met de twee competities op een alternatieve 
locatie wordt dit probleem niet opgelost. En volgens mij, als je 
beide locaties apart zet, wordt de informatie uit het ledenbestand 
ook niet wederzijds bijgewerkt. Als je iets bij locatie 1 wijzigt, 
blijven de oude gegevens gewoon nog actueel in locatie 2. Maar 
misschien doe ik iets verkeerd. 
 
Wat betekent, dat we jouw werkwijze van harte kunnen 
ondersteunen, maar in het kader van de beperkte lesstof die ons 
tot doel staat, gaat dit een stap te diep. 
 

Back-up: met score- en log bestanden 
Bij het maken van de back-up kun je ook de Bridgemate score- en 
log bestanden meenemen. Dat vinkje moet je dan wel geven. 
Mogelijk voert dat te ver of komt het later nog aan de orde. Ik heb 
er na een fout in de backup-procedure veel gemak van gehad dat ik 
die resultaten kon terughalen. 

 
Ron: 

Dat is inderdaad een nieuwe optie binnen 2.8. Alleen om dat te 
gebruiken, moet je wat dieper kennis hebben van hoe de 
bestanden met elkaar samenwerken. Dat behandelen we niet in 
deze cursus. Dat is iets voor de NBBR workshop module 3. 
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Back-up: ‘korte bewerking’? 
De laatste zin van het deel over ‘Back-up maken’ (blz 4 les 2 na 
Opgelet) was mij niet duidelijk. Wat is een korte bewerking? 
 
Ron: 

Veel mensen denken dat ze met het selecteren van de juiste locatie bij 
het klikken op "opslaan" de backup al maken. Daarom wijzen wij erop 
dat ze dan nog steeds op de knop "backup maken" moeten klikken. De 
backup gaat dan aan de slag (de korte bewerking) en als de backup 
klaar is, wordt dat met een window boodschap gemeld. Door op OK te 
klikken, kun je verder. 
 
 

Back-up: zipbestand zoek na back-up 
Nadat ik op de club een back-up van het bestand op mijn 
memorystick had gezet, bleek dat zip-bestand thuis onvindbaar! 
Kennelijk had ik dat back-uppen niet goed gedaan. 
 
Rob: 

Inderdaad is het heel goed mogelijk dat je de back-upklus niet volledig 
hebt uitgevoerd. Dat kan gemakkelijk als je na het selecteren van de 
juiste locatie (je memorystick) en het invoeren van de juiste naam van 
het zip-bestand, denkt dat de back-up al is voltooid. 
 
Mijn advies  
Controleer na een back-up altijd of het bestand op je stick staat. Dat 
gaat het eenvoudigst door de Windowknop op je toetsenbord ingedrukt 
te houden (zit tussen de Ctrl- en Alt-toets) en op de letter E te drukken. 
Dan komt de zogenaamde Windowverkenner in beeld. Je ziet dan ook 
de naam van jouw Memorystick. Als je daarop klikt zie je welke 
bestanden erop staan. En als je dan ook het zip-bestand ziet dat je net 
daarop hebt gezet, heb je het goed gedaan! Zo niet; opnieuw back-
uppen en goed erop letten dat je alle stappen doorfietst! 

 
Combipaar van spelers uit verschillende lijnen 

Een paar vormen uit twee spelers is gecompliceerder als ze in verschillende lijnen 
waren ingedeeld. Dan moet er een extra vinkje worden gezet. 
 

 Ron: 
Dat klopt, maar men weet hoe met een invaller te werken en hoe met 
een combipaar. Ook hoe je iemand uit een andere lijn moet indelen, dus 
de combinatie ligt voor de hand. En men kan dit als een uitdaging zien 
om dat verder op te lossen. Alhoewel dit voorbeeld niet expliciet wordt 
gegeven, zitten alle ingrediënten wel in deze les. 
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Vanuit Rekenprogramma naar ‘mailen met BCC’ 
Als ik het ledenbestand aanklik en daarna de optie e-mailverzenden, komen alle 
leden in het vakje Aan te staan. Ik krijg ze niet in Bcc, wat ik liever wil. Hoe kan ik 
dat doen? 

 
Rob: 

Als alle adressen achter A staan, kun je die niet verplaatsen naar BCC 
omdat die regel (nog) niet op je scherm staat. 
 
Klik daarom eerst op de knop ‘Aan…’ Dan verschijnt de regel BCC wél. 
 
Klik met de rechtermuisknop op één van de namen achter ‘Aan’. 
 
Houd de toets Ctrl ingedrukt en druk op de letter A (daarmee selecteer 
je alle namen). 
 
Klik nu met de Linkermuisknop op één van de namen, houd die 
ingedrukt en sleep alle namen achter BCC. 
 
In plaats van slepen kun je op de geselecteerde namen met de 
Rechtermuisknop klikken, dan: Knippen, éénmaal klikken met de 
rechtermuisknop achter BCC en ‘Plakken’. 

 Ron: 
Ik gebruik Mozilla Thunderbird als emailprogramma en daar wordt voor 
elk adres een aparte regel aangemaakt. Dan moet je met de hand die 
regels even wijzigen van “aan” in: “bcc”. Wat je moet doen om je 
bericht als bcc te kunnen verzenden is dus afhankelijk van het 
emailprogramma dat je gebruikt. 
 
 


