
Met zijn vieren, elk thuis,  bridgespelen op BridgeBaseOnline (BBO) 

Hierbij voor de minder gevorderde ICT-er een handleiding hoe je met zijn viertjes op BBO kunt gaan 
bridgen, met een tussenruimte van wel een 1000 km. 

Je hebt elk een computer, laptop, Ipad of tablet nodig. 

Stap 1 
Tablet of Ipad 

Ga naar Google Play of de Applestore en installeer de BridgeBaseOnline- app; 

Je kunt nu de app openen en krijgt een scherm waarin je je kunt aanmelden 

PC of laptop 

Ga via een zoekmachine (Google) naar de homepage van Bridge Base Online 

Klik in de rechterbovenhoek op Login/Register 

Stap 2 
Eerst moet je je registreren: 

 figuur 2 

Klik/druk op ‘Wordt lid (gratis) 



 figuur 3 

Kies een Gebruikersnaam. Met die naam kom je op BBO te staan. Eerst zal BBO controleren of de 
naam beschikbaar is. Zo nodig kies je een andere naam. 

Vervolgens kies je een wachtwoord (en onthoud dat). Je bevestigt je wachtwoord en geeft ook je 
echte naam in. 

Vervolgens schuif je met het spelniveau tot de plek die bij jouw niveau past en schijf rechts naar 
Netherlands. 

Tenslotte vink je aan dat je met de Gebruiksvoorwaarden akkoord bent aan. 

Nu ben je lid van BBO.  

De volgende keer dat dezelfde persoon op BBO inlogt (rechtsboven, weet je nog) zullen de 
inloggegevens op het inlogformulier (formulier 2) al ingevuld zijn. Zo niet, omdat iemand anders met 
jouw apparaat op BBO zat, moet de gegevens zelf ingeven. 

Klik nu op ‘Log in’. 

Stap 3 
Eén van de vier spelers wordt de tafelbeheerder. Als hij is ingelogd kiest hij op het volgende scherm: 

 
‘Ontspannen’.                                                                                                                                               figuur 4 



Op het volgende scherm kies je onder het blauwe hoofd ‘VIND ZELF EEN TAFEL:’ 

 figuur 5 

‘Start een tafel’. 

In het navolgende scherm schuif je de knoppen 

 figuur 6 

‘Toestemming nodig om te kijken’ en  ‘Toestemming nodig om te spelen’ naar rechts (worden 
ook geel). Daarna druk je onder op, naar keuze, de blauwe ‘Begin een tafel – Ontspannen spelen’ 
of ‘Begin een tafel – Competitief spelen’. De competitieve tafels zullen iets moeilijker spellen 
(dwz extremere verdelingen) krijgen. 

Nu is de tafels aangemaakt en kan de tafelbeheerder gaan zitten: 

 figuur 7 

Klik op (bijv.) Zuid – Zit! En dan op de popup ‘Zit’. 



Stap 4 
Nu de tafel is gemaakt en de overige plaatsen zijn gereserveerd kunnen ook de ander drie spelers 
naar de tafel komen. Zorg dat elk van de BBO-namen bij elkaar bekend zijn. Zeker ook de beheerder 
moet zorgen dat hij de namen van zijn maatjes ken. Je hebt kans dat voordat die zitten andere BBO-
gebruikers aan tafel willen komen zitten. Dat moet de beheerder dan niet toestaan, door op de 
knop ‘Weigeren’ te drukken. 

Medespelers loggen in zoals beschreven aan het einde van stap 2. 

Ook zij kiezen in figuur 4: ‘Ontspannen’. 

In figuur 5 kiezen zij onder ‘VIND ZELF EEN TAFEL’ voor ‘Hoofd Bridegclub’ of  ‘Ontspannen 
Bridgeclub’, afhankelijk welke keuze de tafelbeheerder in stap 3 heeft gemaakt. 

Je komt nu in de club met een scherm als figuur 8. 

 figuur 8 

Rechtsboven in het zoekscherm druk/type je de naam van je tafelbeheerder (hier: PeerMaas) 

 figuur 9 

Nu kun je kiezen op welke plaats je wilt gaan zitten. 

De tafelbeheerder wordt gevraagd je toestemming te geven. Als hij dat heeft gedaan zit je aan tafel. 

Als er vier spelers aan tafel zitten wordt er automatisch het eerste spel getoond en kun je gaan 
spelen! 

Elk paar wordt nu vergeleken met vele andere paren en de puntenverdeling voor NZ en OW wordt op 
‘Butlerbasis’ (zeg maar op vergelijking van de matchpunten die een paar voor een spel haalt) 
toegekend. Heb je veel verschil met de datumscore (een soort gemiddelde) dan krijg je veel 
pluspunten of minpunten.

Een ander keer zal ik graag eens over deze methode van puntentellen uitweiden. 




