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Vraag 1.  Wat is de wekelijkse frequentie v.d. organisaties van parenwedstrijden in uw club ?
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Vraag 2.  Wat is (bij benadering) de frequentie op jaarbasis van uw organisatie van andere vormen van bridgedrives ?
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Vraag 3.  Clubdrives: het invoeren van de namen van de deelnemers gebeurt …
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Vraag 4.  Invoeren namen via “andere methode” : meer uitleg over die andere methode …
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- De nummers van de ingeschreven leden worden op een blad papier 

genoteerd en daarna ingevoerd in messerbridge.(1 antw.)

- Noteren van het aantal paren, aangezien er manueel wordt uitgerekend 

via de scorebriefjes. .(1 antw.)

- We registreren de spelresultaten voorlopig nog altijd op papier en 

voeren die na afloop van de drive in een rekenprogramma in; gelet op de 

aangekondigde (AV VBL voorjaar 2019!) wijzigingen in het VBL-systeem 

+ corona opschorting fysieke drives blijven we afwachten. .(1 antw.)

- Vóór Corona: ingave VBL nr in bridgemates aan eerste tafel Nà Corona: 

direct in messerbridge door inlezen van .csv file (aangemaakt door 

Google forms, gebruikt voor pre-inschrijving) - .(1 antw.)



Vraag 5.  Voor de organisatie v.d. (wekelijkse) parenwedstrijden, hoe worden de spellen geschud ?
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Vraag 6.  Gebruiken jullie in de club een dupliceermachine ?
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Vraag 7.  Voor de parenwedstrijden, welke loopkaarten worden gebruikt ?
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Vraag 8.  Voor de parenwedstrijden, welke berekeningswijzen worden gebruikt in uw club ?
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Vraag 9.  Welke software gebruikt u momenteel als rekenprogramma ?
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Vraag 10.  In welke mate bent u tevreden met uw huidig rekenprogramma ?

N = 86
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Vraag 11.  Naar uw gevoel, welke zijn de STERKE punten van uw huidig rekenprogramma ?
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Bridge-IT
Keuze uit veel schema's en mogelijkheid om eigen schema's in te voeren
Duidelijkheid - de te volgen weg wijst zich vanzelf uit -
Bovenop de standard schema's die aanwezig zijn heeft de club de mogelijkheid om eigen schema's in te voeren.
Snelheid, accuraatheid, veel inhoud.
Zeer overzichtelijk / werkt altijd
Als je het kent zeer flexibel ook om schema's erin onder te brengen
Eenvoudig
Stabiliteit, snelheid, eenvoud van gebruik,
Verloopt zonder fouten - goede opvang door een gans team van Bridge-it

PairScorer
Gebruiksvriendelijkheid

Zeer gebruiksvriendelijk en voor de leden ervoor organisatie zelfs web + analyse. Nadeel: alles in het Engels

Ik doe het niet zelf maar het schijnt gemakkelijk voor degene die het wel doet

Messerbridge
Ruime keuze aan tornooi-vormen

1. Het feit op zich dat het programma in normale omstandigheden werkt en dus een uitslag geeft.

2. De link met de bridgemates, alles wordt ingevuld via de bridgemates, en messerbridge registreert alles en verwerkt dit alles tot een 

uitslag, geweldig toch?

Werkt als een klok.

De resultaten worden snel uitgerekend

De service van Jos De Messemaeker

Snelheid uitslag

Uitslag is er enorm snel

Snelle en correcte berekening

Snelheid en automatisme

Snelheid waarbij de uitslag berekend word

Vraag 11: welke zijn de STERKE punten van uw rekenprogramma ?



Vraag 11.  Naar uw gevoel, welke zijn de STERKE punten van uw huidig rekenprogramma ?
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Messerbridge (vervolg)
Als je het kent is het gemakkelijk, voor beginners is het zeer moeilijk en duurt lang om het te begrijpen

Uitslag is normaal vlug gekend - geen discussies achteraf

Degelijk, mogelijkheid voor eigen bewegingen, resultaten makkelijk online te zetten

Alles verloopt vlot

Automatische berekening en overzetten naar website van de club

Na het tornooi is het eindresultaat onmiddellijk beschikbaar

Gratis, beter dan manueel uitrekenen

Veel mogelijkheden - goede integratie met BMPRO (bridgemates / bridgeapp) - betrouwbaar indien 'correct' gebruikt

Snelheid

Als alles goed gaat onmiddellijk uitslag na beëindigen van de drive

Wordt up to date gehouden, goede support

Link met vbl uitslagen en masterpunten, zeer tevreden van ondersteuning door Jos

Zeer volledig, maar tezelfdertijd misschien te volledig voor ons, waardoor het soms te ingewikkeld wordt. Het zou goed zijn moest het 

nieuwe programma voorzien in verschillende niveaus van volledigheid met een zo eenvoudige mogelijke basisversie die toelaat om onze 

normale wekelijkse spelingen te beheren.

o Het programma genereert een XML-bestand met de uitslag. Dit wordt gebruikt door het programma op de VBL-site om de uitslag en de Vlug en correct

Alles naar wens, geen specifieke behoefte

Voldoet aan ons verwachtingen. Regelmatig updates. Voor problemen kan men steeds bij Jos terecht en het is gelijk wanneer.

Snelheid, correctheid, aanpassingsvermogen

Dat wij een statistiek kunnen maken voor een driemaandelijkse prijsuitreiking

Simpel voor onze noden

Eens je het onder de knie hebt, het gebruiksgemak

Voor wat wij nodig hebben, voldoet het rekenprogramma zeker aan onze verwachtingen!

Gebruiksvriendelijke en verstaanbare software

Feedback als er eens iets niet lukt

Doet alles wat nodig is, goede integratie met BridgeMates, uitslag automatisch doorsturen naar VBL, aanpasbaar (door Jos)

Al de mogelijkheden die het programma biedt ...
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Vraag 11.  Naar uw gevoel, welke zijn de STERKE punten van uw huidig rekenprogramma ?
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Messerbridge (vervolg)
Het sterkste punt is de service bij problemen

Goede programma met goede hulp/coaching indien nodig

Vlug resultaat

Uitslagen onmiddellijk beschikbaar

Is voor mij voldoende.

Heeft zijn dienst bewezen en is bug vrij

Eenvoudig en snel

Eenvoud en snelheid. (PS: Wij zijn net aan het switchen naar Bridgemates en toen kwam COVID)

Eenvoudig en snel

Gemakkelijk, begrijpelijk, interessante interactie met internet

Vlot te bedienen

Onmiddellijk resultaat

Direct klaar na laatste resultaat; de snelle hulp van Jos ingeval problemen

Moeilijke vraag, wanneer het werkt en we hebben het onder de knie, dan zullen we zeker voorstander zijn gezien het succes bij het 

kwadraat

Gebruiksvriendelijk

Vraag 11: welke zijn de STERKE punten van uw rekenprogramma ?



Vraag 12.  Naar uw gevoel, welke zijn de ZWAKKE punten van uw huidig rekenprogramma ?
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Bridge-IT
Geen viertallen zitting mogelijke

Vanaf versie 5. geen mogelijkheid om MP te genereren en door te sturen naar VBL

Niet met VBL MP verbonden

Geen individuele wedstrijd en geen viertallen wedstrijd mogelijk

Het is niet mogelijk om de uitslag zo om te zetten naar de computer VBL om de masterpoints te registreren ( hand invoer is 

een crime)
Helpdesk is slecht bereikbaar

Vergissingen mogelijk

PairScorer
De output is niet alomvattend voor wie na afloop analyses wil doen (er wordt bv geen verdeling van de handen getoond, noch het geboden 

contract enz.)

Maximum 50 boards

Messerbridge
Vaak moeilijk in gebruik

Zwakke documentatie, als starter met het programma is het een helse klus om er in thuis te raken.

Niet intuïtief.

Er zijn waarschijnlijk zwakke punten; het is elke drive 'vingers kruisen' in de hoop dat we op het einde van de drive, een uitslag hebben; ligt 

waarschijnlijk aan het gebrek aan kennis/ervaring van de 'wedstrijdleider' van dat moment...

Gebruiksvriendelijkheid kan beter.

Bij het op voorhand invoeren van de deelnemers gaat het soms fout

Gebruiksvriendelijkheid - Blokkeert soms

Vraag 12 : welke zijn de ZWAKKE punten van uw rekenprogramma ?
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Messerbridge (vervolg)
Updates zijn ingewikkeld

Oubollige lay-out

Relatief gecompliceerd

Je kan geen eigen schema's inbrengen, groot nadeel voor het maken van oa. kroegentochten.

Ingewikkeld programma als er een stroomonderbreking is en er weer opgestart moet worden, ook bij het veranderen van de parameters, je 

moet al redelijk wat van computertaal kennen. 

Ook een nieuwe versie installeren is niet van de poes.

Complex niet goed gestructureerd

Aanleren van het programma - invoeren arbritage scores

Fouten in de berekening van de score in tornooi met bye; stroef om ledenlijst up to date te houden
In vergelijking met de uitslag bij online Stepbridge is het nu met Messerbridge en Bridgemate veel omslachtiger om alles terug te vinden via 

de VBL website. Bij StepBridge krijgt ge direct de kaartverdelingen, de scores, de biedingen, het naspelen ....
Arbitrage

Moeilijke interface, gebruiksvriendelijkheid

Vrij fragiel - met moet de flow correct volgen, zoniet kan men in problemen komen - foutrecoverry / fout correctie is niet optimaal - voor 

'beginners' is een duidelijke flow/roadmap/checklist noodzaleijk

Het installeren van updates

Loopt soms vast en niet altijd eenvoudig recht te zetten

Als er problemen zijn niet altijd gemakkelijk om te weten wat er moet gebeuren

Complexiteit wanneer er iets misloopt, moeilijke menu structuur

Zeer volledig, maar tezelfdertijd misschien te volledig voor ons, waardoor het soms te ingewikkeld wordt. (zie hierboven)

Weinig gebruiksvriendelijk voor niet ingewijden

Dat de biedingen niet kunnen ingegeven worden of toch niet op een aanvaarbare manier.

uitvallen verbinding

Recuperatie van de gegevens als iets fout loopt (wat gelukkig zelden gebeurt)

Wij zijn niet online tijdens het bridgespelen, updates zijn dus al een hele tijd niet gebeurd. Ik weet ook niet of dat belangrijk kan zijn voor de 

verdere werking
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Messerbridge (vervolg)
Je moet vertrouwd zijn met een computer anders is het niet eenvoudig.

De uitslagen op de website krijgen is niet altijd simpel, vooral de laatste tijd

Loopt soms nog mis, ondersteuning is af en toe nodig. Bv. lukt niet om "facteur" aan te passen. Soms heel veel mogelijkheden. Soms wat 

trial and error. Aanpassen van scores lukt niet altijd direct zoals ik het sou denken.

Kroegentocht

Beweging met 3 tafels

Het is lastig om correcties in de uitslagen aan te brengen

Misschien meer mogelijkheden voor bewegingen

Een handleiding met voorbeelden voor de speciale gevallen

Fouten kunnen soms moeilijk hersteld worden, geen hulplijn

Resultaten doorsturen naar VBL

Uitzonderingen, zoals een verkeerd bordje spelen met onjuiste paren

Daarvoor kennen we het programma nog onvoldoende

Vraag 12 : welke zijn de ZWAKKE punten van uw rekenprogramma ?
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Vraag 13.  Het invoeren v.d. score resultaten in uw rekenprogramma gebeurt …
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Vraag 14.  Noteren v.d. scores : gebruikt u soms nog scorebriefjes in geval van …
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Vraag 15.  Naast de scores, geven jullie ook kaartverdelingen in ?
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Vraag 16.  Enkel als u (soms) in 2 lijnen speelt : maken jullie gebruik van top-integraal, combi-tafel, laddercompetitie ?
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Vraag 17.  Hoe worden de uitslagen gepresenteerd ? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Vraag 18.  Naast de uitslagen zelf, presenteren jullie ook een gedetailleerde analyse v.d. resultaten ?
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Vraag 19.  Naast de klassieke uitslagen, organiseren jullie ook een clubcompetitie ?
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Vraag 20.  Indien er een clubcompetitie is, hoe wordt die gepubliceerd  ?(meerdere antwoorden mogelijk)
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Vraag 21.  In uw zaal, is uw computer verbonden met het Internet ?
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Vraag 22.  In uw zaal, is er Wi-Fi aanwezig ?
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Vraag 23.  Is het interessant als de loopkaarten ook naar de GSM v.d. deelnemers kunnen gestuurd worden ?
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Vraag 24.  Is het interessant als de persoonlijke scores ook naar de GSM v.d. deelnemers kunnen gestuurd worden ?
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Vraag 25.  Is het interessant als er ook een “financieel luik” zou aanwezig zijn (bijv. bijhouden tafelgelden + saldo’s) ?

VBl Enquête - 2021

N = 86

N=15

N=41

N=4

N=9

N=17



VBl Enquête - 2021

Vraag 26 : zijn er zaken die u nog wil vermelden …?

Werken nog met Bridgemate pro ( tot maart 2020ging dat nog goed ) willen wel in dd toekomst naar Bridgemate 2

Het organsiren van een kroegentocht

Een paar jaar geleden heb ik Jos gevraagd of hij zich tot Bridgemate kon richten om een moderner systeem te ontwikkelen vb: Noord (de basis die in verbinding staat met het 

rekenprogram) en 3 slaves O; Z; W . Zie de biedingen op BBO ieder zijn eigen display. Dat heeft ook het grote voordeel dat de biedkaartenbakjes wegvallen en geen verkeerd 

contract kan ingegeven worden en achteraf kan nagegaan worden hoe de biedingen zijn verlopen. Zo kan de CTL een volgende keer die speler er op aanspreken.

De antwoorden behandelen de wedstrijden pré-corona, na de lockdown gebruiken we gedupliceerde giften van VBL en worden kaartverdelingen wel gepubliceerd.

In het nieuwe programma zeker een schakel naar Microsoft Access

Zijn grote voorstander om alle giften te kunnen spelen en zo veel mogelijk verschillende tegenstanders tegen te komen. (Zeker zonder relaistafel)

vb met 5 tafels - 9 ronden van 3 giften (Howell)

vb met 9 tafels - 9 ronden van 3 giften (Mitchell)

Ivm het regelmatig wisselen van de persoon aan de computer graag een duidelijk en overzichtelijk computerprogramma. Eenvoudiger doorgeven van de masterpoints zou geweldig 

zijn. Presentatie van een (mooie) uitslag.

Geen vragen over eenmalige zaken zoals tornooi

Er is in onze zaal wel geen wifi aanwezig, maar we kunnen ons behelpen met de hotspot via een smartphone

Verschillende van onze clubleden gebruiken de Bridgemate app. Bij ons staat deze ingesteld dat tussentijdse scores kunnen bekeken worden. Ook ziet men tegen wie men verder 

moet spelen in elke ronde. Wij maken statistieken van elk clublid per trimester, per jaar in excel bladen zoals gemiddelde scores, clubpunten, tornooipunten, aantal aanwezigheden. 

Als dit automatisch zou kunnen spaart dit veel tijd. Voor viertallen competitie gebeurt de berekening van de uitslag nog op de klassieke manier met telblad. Dit zou interessant zijn als 

dit met het rekenprogramma kan.

Wij maken elk jaar een jaarresultaat om te kijken welke paren het beste gepresteerd hebben. Naar aanleiding daarvan wordt elk jaar een (twee) gouden medaille, zilveren medaille en 

bronzen medailles uitgereikt.

Graag gebruiksvriendelijk, ook voor niet-informatici, helpfunctie, handleiding, introductieles

Ivm vraag: scores sturen naar GSM : we gebruiken de bridgeapp van BMPro - hiermee kan ieder lid zijn eigen score zien binnen de tornooien die hij gespeeld heeft. De resultaten 

worden pas naar bridgeapp gestuurd nadat de uitslag voorgelezen is, zoniet is de uitslag te vroeg bekend.

Het rekenprogramma is één ding en dat speelt zich eerder achter de schermen af; de gebruiksvriendelijkheid en design is een andere zaak waar de spelers meer mee te maken 

krijgen; ik speel sedert een paar jaar tijdens mijn verblijf in Tenerife bij een paar van de Tenerife Bridgeclubs; daar maakt men gebruik van een elektronisch systeem 

(rekenprogramma, PC, internet) waarbij de spelers alles ingeven en kunnen volgen op kleine i-pads met touch screen (als er meer tafels zijn dan beschikbare i-pads kunnen 

sommigen toch nog aan de extra tafels volgen door met hun smartphone te werken); uitermate overzichtelijk en gebruiksvriendelijk voor iedereen aan de tafel (ook voor degenen die 

niet over smartphone beschikken) in tegenstelling tot de bridgemates met hun onooglijk en onduidelijk schermpje zodanig dat de spelers soms geneigd zijn de bridgemates uit 

elkaars handen te rukken; de geregistreerde en achteraf beschikbaar gestelde info via hun website is zeer omvattend en interessant voor analyse; het schijnt een Engels systeem te 

zijn van bridgewebs; zelfde aanpak met Nederlandse terminologie zou ik zeer interessant vinden;                                                                                                                             zie 

https://www.bridgewebs.com/cgi-bin/bwom/bw.cgi?club=tenerifeclubs&pid=display_past



Vraag 26 : zijn er zaken die u nog wil vermelden (vervolg) …?

Persoonlijke scores en loopkaarten worden naar GSM gestuurd via BridgeMates. 

Voor Individueel en Kroegentocht wordt nog steeds Brigitte gebruikt, dat lijkt me gemakkelijker om scores in te geven met scorebriefjes. In dit geval gebruiken we geen BridgeMates.

Er is nergens gesproken over viertallen, we spelen op de club ook regelmatig viertallen.

Onze leden gebruiken met veel plezier de Bridgemate app voor raadplegen en bespreken van de uitslagen.

Daar staat ook al een loopkaart op welke door sommige leden gebruiken als ze een smartphone hebben.

Daarom is integratie via Messerbridge naar gsm niet belangrijk om te ontwikkelen, dat wiel is al uitgevonden.

Zijn bereid om beta tester te zijn van nieuwe versies, in eerste instantie om de werking en fouten er uit te krijgen.

Ik vraag mij ook af het niet mogelijk is om een app te ontwikkelen voor de smartphone, die dezelfde functies zou kunnen vervullen als de huidige bridgemates. Dan hebben we die niet 

meer nodig en wordt er voortaan met standaardapparatuur gewerkt.

Graag kijken wij uit naar nieuwe gebruiksvriendelijke rekenprogrammas

We zouden willen overschakelen op bridgemates. Zodra dit mogelijk wordt. Het bestuur heeft alvast zijn OK gegeven.

Naar onze mening zal een ander rekenprogramma niet met bridgemates maar met Smartphones moeten gebeuren. Gebruik de apparaten die de mensen reeds hebben. Wifi of 4G 

is overal beschikbaar of zal dat zijn tegen dat er een nieuw programma is. Waarom niet samenwerken met de software van de ons omringende landen. Wat maakt Vlaanderen ZO 

speciaal dat een afzonderlijk programma nodig is. Het is niet altijd waar dat alles wat we zelf doen beter is. Think out of the Box.

Berekening over een bepaalde periode van de behaalde clubpoints per bridger - eventueel stand mee, te zenden naar smartphone - -zodat iedereen zijn stand kan blijven volgen.

Niet ieders ogen zijn even goed, niet elke zaal heeft even goede verlichting. Heb dus aandacht voor fontgroote.

Geen idee aangezien we bridge it gebruiken en het rekenprogramma VBL ons niet bekend is

Graag een opleiding messerbridge met bridgemates

Voor de clubs met een eerder beperkt aantal leden (waaronder wijzelf) volstaat een eenvoudig uitrekenprogramma. Ik denk terug aan de beginjaren van mijn bridge-activiteit toen het 

(in DOS) geprogrameerde uitrekenprogramma "VANSINA" gebruikt werd.(Mijn inziens trouwens de eerste basisstappen van Messerbridge.)

Bridge-it bewijst al jaren zijn degelijkheid en er is een vangnet van een heel team.Ik zou geen tijd en geld besteden aan een nieuw programma.

Bijna al onze leden gebruiken de bridgemate app op hun smartphone, dus daarop kunnen zij hun loopkaart scores enz zien

De VBL dankt alle deelnemende clubs voor hun bijdrage aan deze enquête.


