Bridgen op internet BBO
Tips en Raadgevingen
Voor vele Boon-a-part fans, en inmiddels lid van de Boon-a-part Internet Bridge Club (BIBC), is het
nieuw om op internet te bridgen. De website van Bridge Base Online (BBO) is daarbij geen open
boek. Wegwijs worden op BBO vraagt oefening en een kleine ‘ontdekkingsreis’. Voor die zoektocht
door BBO-land hebben we een aantal tips en adviezen.
BBO-naam en echte naam
De BBO-naam is de enige naam die BBO herkent als speler of toeschouwer. De echte naam zit achter
de BBO-naam. Klik je op iemands BBO-naam dan verschijnt een schermpje met de gegevens van de
betreffende speler. Bijvoorbeeld Boonapart

Je ziet dan een aantal gegevens, zoals de echte naam. Het is prettig als leden van BIBC hun echte
naam aangeven hier, zodat we elkaar ook misschien herkennen van een bridge-arrangement van
Boon-a-part.
Voorts is het belangrijk iets van een basis-systeem te vermelden onder ‘Verenigbaarheid’. SAYC staat
voor Standard American Yellow Card. Te vergelijken met het Nederlandse ‘5-kaarten Hoog’. De rest
van de afkortingen, want veel ruimte is er niet, kun je wel raden.
Standaard scherm BBO

Dit is het scherm dat je vaak terugziet en vanwaar je verder in het programma gaat. Dat is veelal de
knop ‘Wedstrijd’ om naar een toernooi te gaan. Wat nu enige toelichting behoeft zijn de knoppen
aan de rechterkant, getiteld: ‘Berichten’ , ‘Personen’ , ‘Historie’ , ‘Account’ en ‘wedstrijdleider’ (die
zal bij velen niet op het scherm staat).
ACCOUNT
Klik je deze knop ‘Account’ aan dan krijg je eigen account te zien. Hier kun je nog een aantal
vermeldingen aanpassen, zoals een korte omschrijving van je biedsysteem. In te vullen onder
‘Overige’. De overige knoppen naast ‘Profiel’ kun je een keer rustig bekijken en bestuderen.

Daarnaast kun de instellingen van je scherm wijzigen. Kijk rustig naar de mogelijkheden onder de
knop ‘Settings’ .
De knop ‘Systeemkaarten’ geeft je de mogelijkheid geprefabriceerde systeemkaarten te maken. Iets
om rustig te bestuderen.
PERSONEN
Hierachter vind je een aantal mogelijkheden om medespelers te benoemen als ‘Vriend’. Je krijgt dan
een signaaltje als hij of zij op BBO binnenkomt of weggaat. En natuurlijk kunt je hier zien of iemand
op BBO aanwezig is.
HISTORIE
Je kunt hier twee dingen vinden.
1. Als je niet aan een toernooi meedoet vind je hier alle toernooien die je de laatste tijd hebt
gespeeld op BBO. En kun je dus ook terugkijken.
2. Tijdens het spelen van een toernooi, vind je hier de tussenstanden, scores, etc.
BERICHTEN
Slechts mededelingen van de website zelf. Voor wie interesse heeft kan ze lezen.
TIPS TIJDENS HET SPELEN
Chatten op de chatbalk kent verschillende mogelijkheden: tafel, toernooi, lobby, en privé. Tijdens het
spelen gebruik voornamelijk de tafel. Hier kun je vragen stellen aan de tegenstanders over

bijvoorbeeld hun afspraken bij signaleren. Gebruik dan geen Toernooi want dan val je andere tafels
mee lastig die er niets mee te maken hebben.
Je kunt de Wedstrijdleider roepen. Daar is een aparte knop voor. Geef daarbij ook graag aan
waarvoor je de Wedstrijdleider nodig hebt.
BOONAPART INTERNET BRIDGE CLUB
We willen graag duidelijk maken dat hier op BBO bridgen bij de BIBC club ook de sfeer van Boon-apart aanwezig is. We bridgen vooral voor de gezelligheid, om de lange dagen thuiszitten te ontlasten,
met vrienden samen een kaartje leggen, dat moet de intentie zijn om mee te doen. Er zijn tal van
andere toernooien waar eveneens gespeeld kan worden, die meer om ‘knikkers’ gaan.
Voor mededelingen over de dagen en tijdsstippen waarop we toernooien op BBO organiseren
raadpleeg de website van Boon-apart, en met name de pagina van BIBC.
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