
Viertallenwedstrijd starten 
 

1. Klik “Wedstrijd” 
 

 
 

2. Klik Viertallenwedstrijden 
 

 
 

3. Klik “Creëer Viertallenwedstrijd 

 
 
 
 



4. Vul in als titel “Sandeman Groep X”, met het nummer van je groep. 
Vul in als benaming van de teams de voornaam van de kapitein van elk team. 

 
 

5. Klik bovenaan op “Opties” 
Vul het aantal spellen in.  

 
 

  



6. Klik bovenaan op “Reserveer stoel” en vul de BBO-namen van de 8 spelers in 
Opgelet, dit is niet per tafel maar per team. Je geeft eerst de 4 spelers in van team 1 en dan de 
spelers van team 2. NZ van team 1 speelt alle giften tegen OW van team 2. Er is geen 
mogelijkheid om te wisselen halfweg de match. Als je dat wilt,  kan je een tweede wedstrijd 
starten waar je NZ en OW van team twee omwisselt. 

 
7. Je klikt onderaan op “Creëer Viertallenwedstrijd” 
Hierna worden uitnodigingen verstuurd naar alle deelnemers om plaats te nemen. Volgende 
mogelijke fouten kunnen optreden:  

• Niet alle spelers zijn online 
Je kan een wedstrijd pas starten als alle deelnemers online zijn. 

• Creëren viertallenwedstrijd is voor nieuwe gebruikers niet toegestaan 
Deze fout is niet oplosbaar. Enkel gebruikers die al lang genoeg op BBO spelen mogen 
viertallenmatchen starten. We weten niet precies hoe vaak dit is, we vermoeden dat je 
ongeveer 150 logins moet hebben.  
Je moet in zo’n geval iemand anders vragen om de match te starten (dat kan ook zonder 
mee te spelen). Als je niemand kent, mail dan naar bridge@unionsandeman.be, wij zoeken 
iemand die de match voor jou kan starten. 

• Te veel tornooien 
Dit betekent dat het te druk is op BBO om een match te starten (meestal ’s avonds na 20u). 
Alle spelers werden uitgenodigd en krijgen ook deze melding. Opnieuw proberen tot het 
lukt. We hebben de indruk dat deze foutmelding meer en meer voorkomt vooral ’s avonds 
na 20u. Daar kunnen we helaas niets aan doen. 

• Persoon x heeft geweigerd 
Dit betekent dat een persoon ofwel geweigerd heeft ofwel te laat heeft aanvaard. 
Deelnemers moeten snel reageren, als ze even niet goed opletten, kunnen ze al te laat zijn. 
Oplossing: contacteer de persoon die geweigerd heeft, of probeer gewoon opnieuw. 

• Geen recht om meerdere tornooien te starten 
Je kan geen 2 viertallenwedstrijden tegelijk starten. Deze melding komst soms als je twee 
maal na elkaar op “Creëer viertallenwedstrijd” hebt geklikt, bijvoorbeeld omdat iemand 
afwezig was. Je moet dan even wachten en opnieuw proberen. Als het nog niet lukt, klikken 
op “Sluiten” en opnieuw beginnen. 
 

mailto:bridge@unionsandeman.be


 
Wat als je een fout gemaakt hebt? 
Stel dat je een verkeerd aantal giften hebt ingegeven, of dat de spelers niet op de juiste plaats zitten.  

• Als je weinig ervaring hebt met het menu “wedstrijdleider” kan je misschien best de wedstrijd 
annuleren en opnieuw starten. Annuleren doe je via het tabje “Wedstrijdleider” (zie “Director” 
hieronder in het Engels). De viertallenwedstrijd moet dan staan onder “Running tournaments”. 
En als je daarop klikt, krijg een een optielijst waar je kan kiezen “annuleer tornooi”. Dan kan je 
opnieuw beginnen. 
 

 
• Sommige instellingen kan je aanpassen via “Edit Tournament”.  

• Je kan eventueel een speler vervangen door een andere via het menu “Wedstrijdleider”, 
“Substitutes” (je kan dan een vervangen uit een lijst onbekenden kiezen, ofwel onderaan zelf 
de naam van de vervanger intypen). 


