
Marathons 

  

BRIDGE-MARATHONS FOR DUMMIES 

  

PROBLEEMSTELLING 

Bij een parentoernooi is de meest logische beweging die waarbij alle paren aan het einde van de rit 

mekaar ontmoet hebben. Dat zou dan betekenen dat bij een wedstrijd met 16 paren 15 ronden 

betwist worden. Aan 3 of 4 giften per ronde duurt die wedstrijd dan al gauw 6 tot 8 uren wat veel te 

lang is om in één ruk uit te spelen. 

Dus moet er een break ingebouwd worden.  Bijvoorbeeld een voormiddagsessie van 9.30 u. tot 13.00 

u. gevolgd door een middagpauze en een namiddagsessie van 14.00 u. tot 18.30 u. 

Het probleem dat zich dan stelt is dat tijdens de onderbreking bepaalde paren een giftgroep al 

gespeeld hebben terwijl anderen die nog moeten ontdekken in de namiddag. En probeer bridgers 

maar eens hun mond te snoeren tijdens de lunch…. 

  

Daarom werden marathon bewegingen bedacht. In het voorgaande geval met 16 paren speelt men 

bvb tijdens de voormiddag een (extended) mitchell over 7 ronden; in de namiddag spelen de NZ 

paren onderling een Howell over 7 ronden en zo ook de OW paren. 

  

Elk deeltoernooi (zitting) is een toernooi op zich met een eigen uitslag (voor de rapportering van de 

Masterpoints aan de VBL moet elk deeltoernooi doorgegeven worden). Aan het einde van de dag 

worden de resultaten van de deeltoernooien aan elkaar toegevoegd en bekomt men een 

totaaluitslag (waarvan de masterpoints niet worden doorgegeven tenzij anders gestipuleerd zoals 

voor grote kampioenschappen als de Belgian Pairs).   

  

  

  

TYPISCHE BEWEGINGEN 

Bij het opstellen van een marathonbeweging worden de deelnemende paren meestal opgesplitst in 

reeksen van gelijke grootte. Het aantal reeksen bepaald doorgaans het aantal zittingen die mogelijks 

kunnen betwist worden.  

In het voorbeeld hierboven werden de paren in 2 reeksen ingedeeld. In een eerste zitting speelden 

de reeksen tegen elkaar in een Mitchell beweging. Tijdens de 2de zitting speelden ze onderling een 

Howell. 

  

De klassieker onder de marathon bewegingen is die voor 22 paren. De paren worden ingedeeld in 3 

reeksen (A, B en C) van 7 paren en 1 "overschot" paar(x). Er worden 3 zittingen betwist van elk 7 



ronden. In elke zitting spelen 2 reeksen een Mitchell van 7 ronden terwijl de 3de reeks samen met 

het overschot paar een Howell van 7 ronden betwisten. Het schema zit er dan zo uit: 

Zitting 1: Mitchell A<=>B + Howell C+x 

Zitting 2: Mitchell B<=>C + Howell A+x 

Zitting 3: Mitchell C<=>A = Howell B+x 

  

Wanneer men overweegt een marathon te organiseren moet men het volgende in overweging 

nemen: 

hoeveel paren (ongeveer) worden verwacht 

hoeveel tijd wil men er aan besteden in totaal (aantal bordjes = product van totaal aantal ronden en 

bordjes per ronde) 

hoeveel onderbrekingen wil men inlassen 

In functie daarvan wordt dan een gepast schema geselecteerd (of uitgewerkt), al kan het altijd zijn 

dat men het enige schema neemt dat beschikbaar is.  

  

BESTAANDE OPLOSSINGEN 

Al zijn er moeilijker dingen dan een schema uit te werken voor een marathon toch zullen de meeste 

clubs voor hun organisaties graag terugvallen op bestaande oplossingen in Messerbridge. 

Diverse oplossingen voor kleine clubdrives: 

" 6 tafels: 2 zittingen; 1 van 6 ronden (Mitchell) en 1 van 5 ronden (Howell) 

" 7 tafels: 2 zittingen van 7 ronden; tijdens de 2de zitting (de Howell tussen de 7 paren in elke reeks) 

wordt het vrije paar in elke reeks een 2de maal uitgespeeld tegen zijn wederhelft uit de andere reeks 

" 8 tafels: 2 zittingen van 7 ronden; de Mitchell zitting is een extended Mitchell zoals hij wekelijks in 

vele clubs betwist wordt 

" 8 tafels: 3 zittingen van 5 ronden; de paren zijn opgedeeld in 3 reeksen van 5 

" 9 tafels: 2 zittingen van 7 ronden 

" 9 tafels: 3 zittingen van 5 ronden 

De schemaklasse voor de Belgian Pairs: 

" 14 tot 30 tafels; 3 zittingen van 9 ronden (bij de Belgian Pairs speelt men 2 bordjes per ronde) 

De schemaklasse voor de Vlaamse kampioenschappen 

" 7 tot 22 tafels; 7 ronden per zitting; vanaf 11 tafels zijn er 3 zittingen mogelijk 

  

AANPAK IN MESSERBRIDGE 

Opmerkingen vooraf:  



" met de Messerbridge schema's is het zo dat een paar zijn zelfde paarnummer behoudt over alle 

zittingen 

" in Messerbridge moeten alle zittingen hetzelfde aantal bordjes per ronde hanteren 

Sla de te gebruiken loopkaartfiles op in de map loopkaarten onder de Messerbridge hoofdmap. 

Open een nieuw toernooi met de loopkaartklasse "Open voor alle type A loopkaarten" 

Vul de namen van de deelnemende paren in of selecteer het totaal aantal tafels (fixed). Corrigeer 

eventueel het tellertje dat het aantal bordjes per ronde aangeeft. 

Bij Save+initialisatie (+bridgemates) moet de file met de beweging van de eerste zitting worden 

geselecteerd. Voeg een indicatie van de zitting in kwestie toe aan de suffix van het toernooi (bvb 

121101Zit1). 

Het toernooi kan nu betwist worden als een doordeweekse drive en aan het einde heeft men een 

uitslag voor deze eerste zitting. 

Op dezelfde wijze kan zo ook de 2de en eventueel 3de zitting afgewerkt worden. Als bij de eerste 

zitting de namen van de deelnemers in het deelnemersformulier werden ingevuld dan kunnen voor 

de 2de en 3de zitting deze namen terug opgeroepen worden bij het openen van het 

deelnemersformulier met de knop "Herneem laatste namen". 

Om fouten te vermijden is het aangeraden het Messerbridge programma (en zeker ook BMPro) af te 

sluiten na elke zitting om zo elke nieuwe zitting met een blanco lei te kunnen aanvatten.  

Van zodra de 2de zitting is afgewerkt kan een totaalstand berekend worden. 

Daartoe opent men in Messerbridge een nieuwe sectie met File … Groepeer marathon. Bij de meeste 

marathon-schema's (alle hierboven vermeld) is het zo dat elke zitting voorziet dat de bordjes vanaf 

bordje 1 worden gebruikt.  Stel dat een zitting uit 7 ronden van 4 bestond dan wordt het eerste 

bordje van zitting 2 in de samengestelde uitslag bordje 29, enz. Aangezien bordje 29 niet dezelfde 

kwetsbaarheid heeft als bordje 1 moet Messerbridge daarvan op de hoogte zijn en moet de 

desbetreffende vraag bij het opstellen van een samengestelde uitslag correct worden beantwoord 

("iedere zitting begonnen met bordje 1?").  

Vervolgens komt men terecht in een formulier dat toelaat de toernooifiles van de opeenvolgende 

zittingen te selecteren (knop "Voeg nog een file toe"). Als die selectie is gebeurd moet men nog op 

de knop "controleer" drukken en vervolgens de knop "Opslaan en doorgaan" drukken. De 

samengevoegde uitslag komt dan op het scherm.  

  

OPMERKINGEN 

Zoals hoger reeds vermeld worden clubpunten (masterpoints) toegekend voor elke zitting maar niet 

voor het samengesteld resultaat. 

  

  



Marathon 

  

Menu: file ... Marathon 

  

Met deze optie kunnen de resultaten van verscheidene toernooien, gespeeld door dezelfde paren 

over 2 of meer sessies (zittingen), tot 1 algemeen resultaat verwerkt worden (bijvoorbeeld in geval 

van een toernooi dat over 3 speeldagen loopt maar telkens met dezelfde paren). Elke speeldag wordt 

uitgerekend als een afzonderlijk toernooi. De paren moeten wel dezelfde nummers behouden!  

Indien de bewegingen genomen worden uit de Movements database moet in het invoerveld voor de 

deelnemers (bij opstarten van een nieuw toernooi) het vlaggetje marathon aangevinkt worden  

  

De volgorde in de welke de deeltoernooien gepresenteerd worden in de globale uitslag is die welke 

men ziet als men de selectie doet van de files in het veld bestandsnaam. Om de toernooien in de 

volgorde 1, 2, 3 te krijgen moet men eerst de 3de file dan de 2de file en ten slotte de eerste file 

selecteren terwijl de Ctrl toets ingedrukt blijft. 

Dat is zo voor XP maar in Vista en Windows 7 is de volgorde die van de aangeboden filelijst. 

Eventueel moet die file nog in een andere volgorde gezet worden (wellicht alfabetisch omdat in het 

eindresultaat de zitting A voor de zitting B en de zitting C moet komen) 

  

In een recente versie (sinds 6611) van messerbridge wordt een apart formulier geopend om de 

toernooifiles van de verschillende zittingen te selecteren en in de juiste volgorde te plaatsen. 

  

In elke zitting zijn de bordjes meestal genummerd startend met 1. In het samengesteld resultaat 

worden de giftgroepen na mekaar geschreven en krijgen de giften vanaf zitting 2 een nieuw nummer. 

Indien na samenstellen van verscheidene zittingen tot 1 resultaat nog een score moet worden 

aangepast kan dat aanleiding geven tot eigenaardige resultaten. 

Best verbeterd met de score in de zitting in kwestie vooraleer die definitief op te slaan; dan is er geen 

probleem.  

Verbetert men toch in de globale uitslag en men laat messerbridge de score berekenen op basis van 

het contract dan kan het gebeuren dat die score niet klopt omdat de kwetsbaarheid van de 

hernummerde gift niet overeenstemt met het origineel in de zitting.  

Sinds versie 632 is daar een oplossing voor: bij opstarten van een marathon samenstelling krijgt men 

een vraag om in het samengesteld resultaat de bordjes telkens vanaf 1 te nummeren. 

  

Een marathon met een barometer verloop 

Indien de bewegingen van de opeenvolgende zittingen in barometer verlopen (elke ronde dezelfde 

bordjes op alle tafels) is het meestal gewenst om tussenresultaten te geven tijdens de zitting en 



bijgevolg vanaf zitting 2 tussenstanden die ook rekening houden met de resultaten van de reeds 

gespeelde zitting(en). 

Hoe gaat men dan te werk met bridgemates vanaf de 2de zitting? 

1. Opstarten van de 2de en volgende zittingen als een gewoon enkelvoudig toernooi (in lijn A)  

2. Opstarten van de bridgemates voor dit toernooi 

3. Inladen van een marathon oplossing in lijn A die in volgorde bevat zitting 1, zitting 2 enz  

4. Van dan af kan in het formulier Bridgemate van messerbridge de scores ingelezen worden met de 

knop "Lees volgende scores" of "Lees scores vanaf begin" 

5. Aan het einde van de zitting kan in lijn A opnieuw de oorspronkelijke toernooifile van de zitting 

ingelezen worden 

6. In het Bridgemate formulier kan dan met de knop "Lees scores vanaf begin" de scores van deze 

zitting aangevuld worden; indien na punt 4 een scorecorrectie in messerbridge plaatsvond moet die 

nu overgedaan worden 

7. Opslaan van de zitting file 

  

 

 


