Hoe deelnemen aan een RealBridge toernooi
Om deel te nemen aan een RealBridge toernooi moet je de link (URL) hebben van dit toernooi.
Hiervoor ga je naar de website van K.A. Union Sandeman en klik je op “RealBridge toernooien” of ga
rechtstreeks naar de betreffende pagina: https://bridge.unionsandeman.be/realbridge
Op deze pagina zal je de link vinden voor het toernooi. Via deze link kan je ook, wanneer het toernooi
afgelopen is, de gespeelde giften herbekijken en analyseren. Daarom blijven op die pagina de links
naar eerder gespeelde wedstrijden staan.

Wanneer je op de link naar het Realbridge toernooi (van de juiste datum en uur) klikt, kom je op het
inlogscherm van RealBridge.
Realbridge is beschikbaar in het Engels en het Nederlands. Sommige schermafbeeldingen hierna zijn
die met de Engelse instellingen, sommige met de Nederlandstalige instellingen. Best is om de
Nederlandstalige instellingen te nemen, zeker als je dit ook gewoon bent bij BBO.

De eerste keer wordt gevraagd om toelating te geven dat Realbridge je camera en microfoon
gebruikt. Hier moet je op “toestaan” klikken, zodat je partner en je tegenstanders straks aan tafel je
zullen kunnen zien en horen.

Vervolgens vul je je naam in in het tekstveld “Full Name”. Dit is je eigen naam, geen gebruikersnaam
zoals bij BBO. Normaal onthoudt Realbridge deze gegevens en moet je dus de 2de keer dit niet
opnieuw ingeven.
Links bovenaan kan je via het dropdown menu de taal selecteren. Kies hier “Nederlands”.

ID number mag blanco gelaten worden. Andere zaken moeten hier niet aangepast worden. Het
volstaat om vervolgens op “Login” te klikken, en je gaat door naar “de zaal”.

Daar zie je rechts de details van het toernooi (Paren (Mitchell), 8 tafels, 14 spellen) en op het grote
zwarte scherm zie je de zaal met de tafels. Je zoekt daar naar je partner en als die reeds aanwezig is,
ga je tegenover hem/haar gaan zitten door te klikken in het vak Zit N/Z/O/W.
Heeft je partner nog geen plaats ingenomen, dan kan je zelf een vrije plaats kiezen – natuurlijk één
waar ook de windrichting tegenover je nog vrij is, zodat straks daar je partner kan gaan zitten.
Dus veronderstel dat ik afgesproken had om met Marleen De Keukelaere te spelen, dan zou ik Oost
aan tafel 2 gaan zitten (= klikken op “Zit O” bij tafel 2).

Opmerking: voor een viertallenwedstrijd, ga je eerst gaan zitten aan de tafel van je team (dus de 4
spelers van hetzelfde team zitten voor de wedstrijd aan dezelfde tafel). Voor een parenwedstrijd ga je
zitten aan de tafel waar je de eerste ronde aan zal spelen. De toernooileider kan dit wel aanpassen als
hij dit nodig vindt.
Rechts onderaan zie je in de Lobby de personen die reeds ingelogd zijn in RealBridge, maar zich nog
niet aan een tafel gezet hebben.
Eenmaal je een stoel gekozen hebt, zie je diegene die reeds aan je tafel zitten en kan je hen
welkomen (als ze hun camera en microfoon aangezet hebben).

Links bovenaan zie je de toernooileider (Tom). Je ziet die enkel wanneer die aan je tafel “komt
kijken”. Dit kan hij spontaan doen, of wanneer er iemand hem roept via de “Arbiter” (of “Director” in
Engelstalige versie) knop onderaan.
Als een actie/toets niet toegankelijk is, zit die achter zo’n grijze overlaag. Dus momenteel kan ik enkel
de tafel verlaten via “Verlaat tafel” [Leave]. De andere acties zoals “Laatste slag” [Last trick] (het zien
van de laatste slag), “Ongedaan maken” [Undo], “Bieding” [Auction] (het herzien van de bieding
wanneer de bieding afgelopen is), “Arbiter” [Director] en “Alert” zijn dus nu nog niet beschikbaar.
Links bovenaan zie je ook welke gift je aan het spelen bent (hier 1), hoeveel tijd er nog over is voor
deze ronde, welke windrichting je bent (Marleen is bovenaan en is dus Oost = “E”), en wie aan zet is
(hier Noord, aangeduid met het blauwe randje rond de windrichting). Je ziet ook wie kwetsbaar is of
niet (niet-kwetsbaar = windrichting is wit, kwetsbaar = windrichting is rood).
Via het wieltje kan je – indien gewenst – je instellingen aanpassen, zoals hoe wil ik dat de kaarten
worden weergegeven (zie ook verder).

Naast je naam zie je 4 symbolen.

Links voor het aan/afzetten van je camera en microfoon. Rechts het “oogje” voor het aan/afzetten
van alle camera’s (enkel voor jou, de andere mensen zullen in hun browser nog steeds de andere
spelers zien) en de 2 pijltjes voor het resetten van alle camera’s in je browser (om een bevroren
beeld te verhelpen).
Andere gegevens lijken me vanzelfsprekend.

Het bieden
Realbridge tracht het “live spelen” zo goed mogelijk te benaderen. De biedkaartjes zien er
gelijkaardig uit en hoe je een bod doet ook:

Als een sprongbod gedaan wordt, verschijnt er automatisch een stopkaartje en kan de volgende
speler voor enkele seconden niets doen.

Alerteren: het is de partner van de speler die een conventioneel bod doet, die moet alerteren (zoals
bij live bridge). Hieronder bijvoorbeeld alerteert Sylvie het 1-klaveren bod van haar partner Sven.
Zoals live kan de tegenstander, wanneer het zijn/haar beurt is om te bieden, uitleg vragen over het
gealerteerde bod, maar hoeft dit niet te doen. De uitleg wordt gegeven door diegene die heeft
gealtereerd en daar de uitleg mondeling gedaan wordt, hoort iedereen de uitleg, dus hier hoort Sven
ook Sylvies uitleg.

Wanneer een verkeerd bod gedaan werd, kan je via de “Ongedaan maken” [Undo] knop vragen om
dit te mogen hernemen:

Indien een tegenstander onzeker is of dit in dit geval wel toegelaten is, kunnen ze de wedstrijdleider
erbij roepen via “Arbiter” [Director] (aangewezen actie). Maar je kan ook beslissen om zelf te
oordelen of je dit aanvaardt (Accept) of niet (Refuse) op basis van de uitleg die je hoort van diegene
die er om vraagt.

Het spelen
Via instellingen kan je kiezen hoe de kaarten van dummy te zien zijn: in jouw richting, of in de
richting van de leider. Ook kan je kiezen om met “eenvoudige” kaartafbeeldingen te werken of met
meer “echte” kaarten.

Je ziet tijdens het spelen ook het contract (hierboven 4NT) wie leider is (hier Zuid) en wie reeds
hoeveel slagen gewonnen heeft (hier heeft nog niemand een slag gewonnen).
Als je de laatste slag nog eens wilt inzien, klik je op “Last trick” en dan zie je deze onderaan:

Wanneer je wenst te claimen, druk je op “Claim” en wordt je gevraagd hoeveel slagen je wenst te
claimen:

De tegenstanders moeten je claim aanvaarden of weigeren:

Wanneer de gift gespeeld is, verschijnen de 4 handen voor enkele seconden. Als je wilt, kan je hier
op “pauze” drukken om deze wat langer te bekijken of om een pauze in te bouwen. De rondetijd
loopt natuurlijk ondertussen wel verder.

Op het einde van de ronde verschijnt dan het resultaat behaald op deze ronde. Daar onze
oefenwedstrijd een viertallenwedstrijd is, kregen we volgend resultaat te zien:

Giften kunnen herbekeken worden indien gewenst. Hoe dit moet wordt in een ander document
toegelicht.

