Korte toelichting bij het persoonlijk score-overzicht dat je krijgt van STEP.
Het persoonlijk scoreoverzicht van STEP roept nogal wat vragen op bij sommige onervaren bridgers
(en misschien zelfs ook wel bij sommige ervaren bridgers?)
Dat is niet onbegrijpelijk. Als je niet uitkijkt dan raak je vreselijk in de war.
STEP-bridge heeft ervoor gekozen om iedere deelnemer zijn/haar “eigen” overzicht te geven.
Dat is dus (heel) anders dan de “universele” frequentiestaat die je van de club zou krijgen.
Bekijk nog maar eens een frequentiestaat uit die “goeie ouwe tijd”.
Van elk spel zie je daarin alle paren die het gespeeld hebben (hetzij als NZ, hetzij als OW).
Je ziet dan ook goed dat de scores complementair zijn (samen 100%).
Als NZ bv 60% scoort, dan scoort de directe tegenstander OW dús 40%.
In de spelverdeling wordt ZUID ook steeds standaard “onderin” het diagram afgebeeld.
Twee dingen kunnen je nu in verwarring brengen:
1)
Jij staat in jouw overzicht altijd op de traditionele ZUID-positie (dus onderin het diagram).
Ook al ben je op het betreffende spel WEST, NOORD of OOST!
Gelukkig staat jouw feitelijke windrichting wél aangegeven in het diagram, maar verwárrend blijft
het!
2)
In jouw scoreoverzicht zie je alléén de scores van alle overige paren die het spel in jouw
windrichting speelden. In een traditionele frequentiestaat wordt jouw score natuurlijk ook alleen
vergeleken met de paren in jouw windrichting, maar dáárin staan dan ook hun namen bij hun
score plus de namen van de tegenstanderparen (in de andere windrichting) vermeld.
Het verwárrende is nu dat (op STEP) bij de scores van je rechtstreekse concurrenten (=de paren in
jouw windrichting) regelmatig alleen de naam vermeld staat van een tegenstander (van jouw
concurrent) die op dat spel “toevallig” de leider was!
Ik zou graag een concreet voorbeeld geven maar er zijn helaas altijd lieden die daar onnodiglijk
aanstoot aan nemen. (“1 voorbeeld is beter dan 1000 woorden”!)
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