
	   1	  

Gebruikershandleiding nieuwe Bridgemate kastjes 
 
 
Begin  
 
Op uw tafel, volgens het gidsbriefje, treft u de nieuwe Bridgemate II aan. 
Het venster is nog “blanco” maar zodra u op de “ja” knop drukt ziet u in 
het venster van afbeelding 1. 
 
 

     
         
Afbeelding 1                                       Afbeelding 2            

 
De ”JA” knop is belangrijk, daarmee bevestigt u de ingebrachte 
gegevens en gaat u daarna naar het volgende venster of het volgende 
veld. 
 
Zodra u voor de tweede maal op de “JA” knop gedrukt heeft, ziet u in het 
scherm voor welke lijn en welke tafel deze Bridgemate geprogrammeerd 
is. Zie afb. 2 
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Controle paarnummers en de te spelen spellen, alsmede de namen 
van de spelers aan deze tafel 
 
Waneer u weer op de “JA” knop drukt, ziet u in het scherm welke ronde  
u gaat spelen, welke paar nummer op de N/Z zijn zit en welk 
paarnummer op de O/W lijn zit en welke spellen u gaat spelen. zie afb. 3 
 
 
 

      
       	  
Afbeelding 3                                                   Afbeelding 4 

 
Vervolgens drukt u weer op de “JA” toets en u ziet de naam van u en uw 
partner, alsmede de namen van uw tegenstanders. Tevens ziet wie N/Z 
en wie O/W zit. 
(zie afb. 3) 
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Invoer spelnummer 
 
Wanneer alles klopt, drukt u weer op de “JA” knop en u gaat naar het 
volgende venster. 
U ziet welk spel u gaat spelen, in onderstaand venster ziet u dat u spel 1 
gaat spelen. Zie afb. 5 
Ruilt u met een andere tafel en gaat u met spel 3 beginnen, dan drukt u 
op de “NEE” toets en drukt u toets “3” in.  zie afb. 6 
 
Hierna kunt u met het bieden gaan beginnen. 
 
 

	  	   	  	  	  	  	  	   	  
	  
Afbeelding 5                                                Afbeelding 6 
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Invoer contract en wie de leider is 
 
Vervolgens wordt het contract ingevoerd d.m.v. het toetsenbord. 
In onderstaand voorbeeld (afb. 7) is het contract 2 Harten ingevoerd met 
de desbetreffende toetsen.  
Direct daarna wordt de leider ingevoerd d.m.v. de N/Z toets of de O/W 
toets. 
Is de leider Noord dan moet de N/Z knop eenmaal ingedrukt worden, is 
de leider Zuid, dan moet de N/Z knop tweemaal ingedrukt worden. 
 
Speelt Oost dan moet de O/W knop ingedrukt worden, speelt West dan 
moet de O/W knop tweemaal ingedrukt worden. Zie afb. 8 
 
Hierna kan het afspelen beginnen. 
 

	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 

Afbeelding 7                                          Afbeelding 8 
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Invoer resultaat en controle door Oost of West 
 
Nadat het spel gespeeld is, wordt het resultaat ingevoerd. U drukt weer 
op de “JA” toets en het voorgaande scherm (afb 8) wordt weer zichtbaar. 
 
Noord geeft vervolgens d.m.v. het toetsenboord het resultaat in. 
=    contract is gemaakt, zonder overslag  (afb. 9) 
+    1,2,3,enz. Contract is gemaakt met overslag(en) (afb. 10) 
-     1,2,3, enz. Contract is down gespeeld met downslag(en) 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

Afbeelding 9                                                  Afbeelding 10 
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Controle van het ingevoerde resultaat 
 
Wanneer Noord het resultaat heeft ingevoerd en op de knop “JA” heeft 
gedrukt verschijn in het venster het contract, door wie gespeeld, de 
uitslag en het aantal punten dat het contract heeft opgeleverd evenals de 
tekst “Controle door Oost of West” . Zie afb. 11 
 
Oost of West controleert de uitslag en indien akkoord drukt Oost of West 
op de rechtse functieknop onder de tekst “accept”. Zie afb. 12 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

Afbeelding 11             Afbeelding 12 
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Einde Spel 1 
 
Nadat Oost of West akkoord is met de ingevoerde scores, verschijn in 
het scherm de tekst “Invoer compleet” evenals het gescoorde 
percentage voor dit spel. Dit is een voorlopige score omdat dit spel nog 
door andere paren gespeeld moet worden. 
Ook is te zien hoeveel spellen nog gespeeld moet worden aan deze 
tafel. Zie afb. 13 
Door op de “JA” knop te drukken kan u de ingevoerde scores bekijken. 
 
Hierna kan het volgende spel gespeeld worden en begint de hele cyclus 
weer opnieuw. Zie afb. 14 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

Afbeelding 13                                               Afbeelding 14 
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Einde van de zitting 
 
Wanneer alle spellen gespeeld zijn, is de zitting te einde. 
U ziet dit ook op het scherm. Zie afb. 15 
 
Door op de 2e functietoets van links in te drukken (onder RANG), kunt u 
uw voorlopige rang zien van deze competitieronde. Zie afb. 16 
 
Hierna drukt u op de 1e functietoets van links (onder TERUG) en dan 
gaat u weer terug naar het eindscherm “EINDE ZITTING” en levert u het 
kastje in bij de wedstrijdleider. 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 

Afbeelding 15          Afbeelding 16 


