Frequently Asked Questions
Hoe een korte beschrijving van je systeem invullen?
Zorg ervoor dat u in uw profiel een beknopt overzicht van uw systeem uitgelegd hebt.
Dit kan als volgt.
Helemaal RECHTS staan er een aantal TABs met als vierde keuze “Account” (hier geel gekleurd).

Hier kan je bij “Overige” een korte beschrijving van je systeem ingeven.
Hier kan je ook je echte naam invullen, indien dit niet gebeurd zou zijn bij het creëren van je
BBO account.

Hoe alerteren?
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.
Je mag dus niet via de chat je bod uitleggen want dan ziet je partner dat ook.
Ook dubbels, herdubbels en biedingen boven 3 ZT moeten gealerteerd worden.
Een speler kan ook tijdens het bieden uitleg vragen over een bod van een tegenstrever door
erop te klikken. Dit genereert dezelfde Uitleg pop-up waarin de tegenstrever
dan de uitleg moet typen.
Je mag dus nooit via de chat box de uitleg aan de tafel geven.
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.

Hoe berichten sturen / chatten?
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.

Hoe de tornooileider roepen?
Om de tornooileider te roepen klikt u op het menublokje rechts bovenaan en kiest de optie
‘Roep wedstrijdleider’.

Deze wordt dan aan uw tafel uitgenodigd en kan communiceren via
de chat-box. Desgevallend neemt hij de gepaste actie.

Wat te doen indien een verbinding wegvalt?
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 een aantal 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.
(behalve uw partner). Kies hiervoor de overeenkomstige naam links onderaan en typ het
gewenste bericht.

Welke score krijg je indien een spel niet gespeeld kan worden?
Standaard kent BBO 50-50 toe aan paren die een gift niet spelen.
Verwittig de wedstrijdleider vóór het einde van de ronde als het gevaar bestaat dat het laatste
spel niet op tijd gespeeld kan worden.

