BBO – Bridge Base Online
1. Inleiding
BBO is een internetapplicatie die je toelaat om bridge te spelen met spelers van over de ganse
wereld die op dat moment ingelogd zijn.
Je kan BBO oproepen op de volgende manieren:
1. Op een windows PC:
Gebruik je internet-browser om naar het adres https://www.bridgebase.com te gaan.
OPGEPAST: Indien je BBO al langer gebruikt kan het zijn dat je nog een apart programma
gebruikt om je te connecteren en te spelen. VERMIJD HET GEBRUIK VAN DIT PROGRAMMA,
het kan aanleiding geven tot connectieproblemen en zal eind 2020 sowieso niet meer
ondersteund worden door BBO.
2. Op een IPad of een Android tablet:
Zoek in Apple Store of Play Store naar “bridge base online” en installeer de gevonden app
Vooraleer het programma te kunnen gebruiken moet je je eerst registreren. Je kiest hiervoor de
overeenkomstige entry op de welkomstpagina en kiest dan een gebruikersnaam en een wachtwoord.
Je kan nog andere gegevens invullen, maar dat is niet verplicht.
Zodra je lid bent kan je beginnen spelen. Voor een eerste kennismaking kan je onder de rubriek
“Bridge spelen of kijken” klikken op “Ontspannen”. Je kan dan best eerst een keuze maken onder de
rubriek “Help me een tafel te vinden – Kijken”, hetgeen je toelaat om een aan de gang zijnd spel te
volgen als kijker (“kibitzer”). Daar kan je verschillende zaken proberen, zoals bv:




klikken op de naam van een speler: dit toont je de informatie over deze speler: naam, land,
spelniveau, gebruikt systeem.
Een bericht schrijven ter attentie van de spelers en/of de kijkers
Enz … volledige uitleg krijg je door op “Help” te klikken.

Als je wil spelen, klik je onder de rubriek “Help me een tafel te vinden – Spelen” op “Breng me naar
de eerst beschikbare plaats”. Je komt dan terecht aan een al dan niet compleet gevulde tafel. Zodra
de tafel volledig gevuld is, krijg je je kaarten te zien en kan je beginnen met bieden. Het gebeurt soms
dat je terechtkomt aan een tafel waar de bieding of speling al aan de gang is. Dat valt voor als één
van de spelers al dan niet gewild voortijdig de tafel verlaten heeft.
Het bieden en spelen zelf is vrij vanzelfsprekend: als het jouw beurt is klik je gewoon op het
gewenste bod of op de gewenste kaart. De speler die aan de beurt is wordt aangeduid in het geel.
Zodra je je thuis voelt op de site kan je ook deelnemen aan een wedstrijd. Kies daarvoor op het
eerste scherm de entry “Wedstrijd” en daarna “Gratis Toernooien”. Je krijgt dan een lijst te zien met
de aan de gang zijnde of geplande spelingen. Er zijn individuele of parentoernooien. Voor een
parentoernooi word je verzocht je partner uit te nodigen. In de lijst staat aangegeven hoeveel spellen
er zullen gespeeld worden, hoeveel inschrijvingen er al zijn en wanneer het toernooi zal beginnen.
Als je ingeschreven en ingelogd bent word je onmiddellijk naar het toernooi gestuurd wanneer dat
begint. Het bieden en spelen gebeurt op dezelfde manier als hierboven beschreven. Als het toernooi
volledig gedaan is krijg je de uitslag te zien.

2. Spelen op een clubtornooi
4 clubs uit het district Oost-Vlaanderen richten BBO-tornooien in gedurende de Corona crisis periode.
Om te kunnen deelnemen aan een tornooi moet u uw BBO-naam mailen naar de organisator.
Eenmaal u opgenomen bent in de lijst van de toegelaten spelers kan u deelnemen aan één van de
tornooien. Volg hiervoor de hieronder beschreven procedure.

a. Login op BBO
https://www.bridgebase.com/v3/
b. Zoek het tornooi
Om te zoeken naar ons tornooi, klik Wedstrijd dan Gratis Tornooien .
Zoek het tornooi dat de naam van de organiserende club draagt: Den Bruel, Heusden,
Merelbeke of Sandeman.
c. Hoe inschrijven voor het tornooi
Nu je het tornooi hebt gevonden, klik erop. U krijgt volgend scherm te zien.

U kan alle gegevens over het tornooi zien door op ‘Details’ te klikken.

Klik nu weer op ‘Registreer’, typ de gebruikersnaam van uw partner in het vak Uitnodigen en
klik op de Nodig uit knop. U moet allebei online zijn. U kan zien wie van uw vrienden online
zijn door rechts op de knop Personen te klikken. Indien u nog geen partner zou hebben kan u
op ‘Partnerselectie Desk’ klikken, waar u de personen zal zien die zich als potentiële partner
gemeld hebben. Indien u daar niet de persoon vindt waarmee u wilt spelen kan u zichzelf op
deze lijst inschrijven door te klikken op “Voeg uw naam toe”.

Zodra u ingeschreven bent is het gewoon wachten tot het tornooi begint. U wordt dan
automatisch naar de eerste tafel geleid om te beginnen spelen.

d. Spelen
Het spelen gebeurt zoals altijd op BBO. Zorg ervoor dat u in uw profiel een beknopt overzicht
van uw systeem uitgelegd hebt. Tijdens het bieden kan u uitleg vragen over een bod door erop
te klikken. Alerteren gebeurt door de speler zelf die het bod doet. Daartoe klikt hij op het
Alert vakje en geeft uitleg over zijn bod. Tijdens het spelen kunnen tegenstanders ook uitleg
vragen over het bijgooien via een bericht naar de Tafel.
Het kan gebeuren dat uw verbinding tijdens het spelen verbroken geraakt. Geen paniek, uw
stoel blijft gereserveerd voor u tot de wedstrijdleider daar eventueel anders over beslist.
Probeer opnieuw in te loggen en als dat lukt (het gebeurt zeer zelden van niet) komt u
onmiddellijk weer op uw plaats terecht. Indien u er niet in slaagt om u weer te verbinden
binnen de 5 minuten kunnen de spelers aan de tafel een interventie vragen aan de
wedstrijdleider. Die kan dan eventueel een invaller aanduiden als er één beschikbaar is.
De meeste van onze tornooien zijn geklokt, d.w.z. dat er een maximale speeltijd per ronde
voorzien is. De aanbevolen tijd is 8 minuten per spel, dus bv. voor een tornooi met rondes van
3 spellen is de maximale tijd dus 24 minuten. Tijdens elke ronde ziet u hoe ver de klok staat.
Wanneer deze op nul komt wordt de ronde onverbiddelijk afgebroken en het aan de gang
zijnde spel krijgt automatisch een 50/50 score. Let dus goed op de tijd. Indien u zich
benadeeld voelt, vraag dan een tussenkomst van de tornooileider die samen met u en de
tegenpartij kan beslissen om de score aan te passen.
Sommige tornooien zijn ongeklokt. Hier wordt ook een tijdslimiet bepaald per ronde, maar
die is niet dwingend. U mag de aanbevolen tijd dus overschrijden. Probeer echter toch binnen
de limieten te blijven, zoniet kan de einduitslag lang op zich laten wachten.
Zodra u een ronde afgewerkt hebt en er een tafel vrij is, wordt u naar een nieuwe tafel geleid.
Er is dus niet noodzakelijk een pauze tussen twee rondes. Als u alle rondes afgewerkt hebt is
het wachten op de einduitslag. Ondertussen zal een lijst getoond worden met de tafels die nog
aan het spelen zijn. U kan uw gespeelde spellen ook nakijken door rechts op de tab ‘Historie’
te drukken.

e. Inschrijven als invaller
Indien u geen partner gevonden hebt voor het tornooi, kan u zich inschrijven als invaller. Dit
kan pas gebeuren als het tornooi al begonnen is. Klik daarvoor op de knop ‘Invallers’ van het
betreffende tornooi.

f. Berichten sturen
Tijdens het tornooi kan u via het Chat gedeelte onderaan berichten sturen naar de Lobby
(iedereen), de Tafel (alle spelers aan uw tafel), de Tornooileider of een ander Privépersoon
(behalve uw partner). Kies hiervoor de overeenkomstige naam links onderaan en typ het
gewenste bericht.

3. Veel gestelde vragen
a. Hoe kan ik meespelen op een tornooi?
De BBO-tornooien ingericht door onze clubs zijn privé-tornooien, d.w.z. dat enkel personen
die op de lijst van toegelaten spelers staan mogen meespelen. Daarom moet elk clublid zich
vooraf als kandidaat aanmelden bij één van de tornooileiders. De tornooileiders houden een
gezamenlijke lijst van kandidaat-spelers bij zodat men zich maar 1 keer moet aanmelden om
te kunnen deelnemen aan gelijk welk tornooi.
Nochtans moet ieder zich voor elk tornooi ook expliciet inschrijven op de site van BBO. Hoe
dit moet gebeuren wordt uitgelegd in hoofdstuk 2 hierboven.
b. Is er een limiettijd bepaald per spel?
De organisatoren denken dat gemiddeld 8 minuten per gift ruim voldoende is. De klok die u
ziet tijdens het spel duidt aan hoeveel tijd er nog rest voor de ronde die u speelt. Let er dus op
dat er nog genoeg tijd rest als u het laatste spel aanvat. Begin er niet aan al er minder dan 5
minuten resten.
c. Hoe moet er gealerteerd worden?
In BBO bestaat er enkel een ‘Zelf-Alert’. De speler die een bod doet dat normaal gezien moet
gealerteerd worden door zijn partner moet zelf vooraleer te bieden op de Alert knop drukken
om de alert-procedure te starten. Dit genereert een Alert pop-up box. Alleen de tegenspelers
zien dit alert. Zij kunnen dan op de box klikken om uitleg te vragen. Deze wordt gegeven
door de speler die het Alert gegenereerd heeft en wordt ook enkel door de tegenspelers
gezien. Een speler kan ook op gelijk welk moment uitleg vragen over een bod van een
tegenstrever door erop te klikken. Dit genereert dezelfde Uitleg pop-up waarin de tegenstrever
dan de uitleg kan typen. Indien een speler tijdens het bieden of spelen ontdekt dat een bod niet
correct gealerteerd werd moet hij de tornooileider roepen, die het gepaste gevolg zal geven.
d. Hoe roep ik de tornooileider?
Om de tornooileider te roepen klikt u op het menublokje rechts bovenaan en kiest de optie
‘Tornooileider roepen’. Deze wordt dan aan uw tafel uitgenodigd en kan communiceren via
de chat-box. Desgevallend neemt hij de gepaste actie.
e. Wat als mijn tafel onvolledig is?
Als er een onpaar aantal paren ingeschreven is voor een tornooi, zullen er aan 1 tafel 2 stoelen
onbezet zijn. Er verschijnt dan i.p.v. een spelersnaam een rood label met de tekst ‘sit out’.
Roep in dat geval de tornooileider die deze stoelen kan opvullen met invallers. Als er geen
invallers beschikbaar zijn die lid zijn van één van onze clubs kan hij ook een externe invaller
vragen om mee te doen. In dat geval komt er dus een willekeurige speler van om het even
waar meespelen. Indien u dit niet wil kan u dat melden aan de tornooileider. In dat geval bent
u ‘bye’ gedurende deze ronde. De tornooileider kent dat een 50% score toe.

Het kan ook gebeuren gedurende het spel dat één van de spelers wegvalt door technische
problemen (connectie met BBO verbroken). Meestal is dat maar tijdelijk en komt de speler
vrij snel terug op zijn plaats. Als dat nog niet gebeurd is na 3 of 4 minuten, roep dan de
tornooileider die kan zorgen voor een invaller.
f. Hoe kan ik bijdragen tot een vlotte start van het tornooi?
Log ten minste een kwartier voor de aanvang van het tornooi in en doe dat ongeveer
tegelijkertijd met uw partner.
Begin een privé chat met uw partner, want als BBO gedurende een relatief korte tijd geen
interactie ziet met de site, dan concludeert BBO dat u er niet meer bent en gooit u eruit.
g. Hoe kan ik bijdragen tot een vlot verloop van het tornooi?
Chat niet tijdens een ronde, maar alleen als u op het einde van de rondetijd over hebt.
Vertraag het spel niet onnodig en claim als het aantal slagen vaststaat. Aanvaard ook vlot
terechte claims van de tegenstanders.
Tornooileiders
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