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Gebruikershandleiding BridgeSlips 

Door Josje Engelen dd 31-07-2020, behorend bij Version 0.3.0 dd 25-07-2020 

Inleiding 
BridgeSlips is ontstaan uit en ten tijde van de coronacrisis. Het programma adresseert 2 onderwerpen: 

 wedstrijdschema’s met minder loopverkeer maar met behoud van balans  

 bridgen zonder gebruik te maken van gemeenschappelijke boards met spellen. 

Installatie 
Het programma wordt geleverd als een zip-bestand. Het zip-bestand bevat: 

 BridgeSlips.exe, het programma bestand 

 Spellen24.pbn, een voorbeeld spellen bestand 

 Schema16p6rS.asc, een voorbeeld schema 

 SchemaThuisgebruik.asc, voorbeeldschema 2 paren 6 rondes. 

Het programma werkt vanuit de folder waar het staat. Er is geen verdere installatie nodig. Het programma 

werkt momenteel alleen op Microsoft Windows 10. 

Functies van het programma 
Het programma biedt 4 onderling onafhankelijke functies (zie ook Appendix A. Context Diagram): 

1. Lock-Down Schema,  

2. Gidsbriefjes op Naam 

3. Gidsbriefjes op Paarnummer 

4. Spelgroepen briefjes 

Ad1: Lock-Down Schema 

De rondewissel tijdens een bridge-avond: De bel gaat, zo’n honderd 75-jarige mensen staan op van hun stoel 

en beginnen aan een rituele schuifelpartij, wringen zich tussen de tafeltjes door, beleefd buik aan rug, met 

excuses voor ieder fysiek contact, links en rechts nog groetend en bijpratend, ieder op zoek naar zijn nieuwe 

zitplaats. Een nachtmerrie voor de viroloog… 

Er zijn twee eenvoudige verbeteringen: 

1. Zaalinrichting: Scheid de A, B en C lijnen: 

in plaats van:             
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Voordelen: 

 minder ontmoetingen,  

 minder lopen en  

 minder drukte in het midden van de zaal 

 

2. Gebruik Lock-Down Schema’s: 

Een Lock-Down schema is een schema waarbij tijdens de rondewisseling de helft van de paren op hun 

stoel blijft zitten. Dat betekent wel dat de spellen iedere ronde naar een andere tafel gaan. Dat wordt 

opgelost door het plaatsen van een zogenaamde wisseltafel. Het paar dat wel moet “verkassen” legt de 

reeds gespeelde spellen op de wisseltafel en neemt de nieuwe spellen daarvan mee naar de nieuwe 

tafel. Het voordeel van een Lock-Down schema is dat maar de helft van de mensen aan het lopen is. 

Een tweede voordeel is mogelijkerwijs een wisseltafel in het midden (bij ruimtegebrek, kun je ook een 

“wisselstoel” nemen) die als rotonde fungeert in het loopverkeer, waardoor je  één-richtingsverkeer 

kunt stimuleren. In een plaatje: 

 
 

Voordeel: Omdat maar de helft van de mensen loopt, is het gemakkelijker en/of sneller je route te 

vinden naar je nieuwe zitplaats zonder al te dicht bij anderen te komen. 

 

Het programma BridgeSlips kan van ieder parenschema een Lock-Down schema maken met behoud 

van balans. Verdere details over Lock-Down schema’s in Appendix B. Lock-Down Schema’s. 

 

Ad2 en Ad3 Gidsbriefjes op Naam of Paarnummer 

De Gidsbriefjes functies ondersteunen een vorm van clubbridge of thuisbridge waarbij iedere speler alleen 

gebruik maakt van zijn eigen privé stok kaarten. De speler krijgt de beschikking over papieren briefjes waarop 

zijn bridgehanden staan afgedrukt. Aan het begin van het spel selecteert hij de kaarten van zijn hand uit zijn 

stok, na afloop stopt hij de kaarten terug in zijn stok die hij op kleur gesorteerd houdt. Dus harten bij harten, 

maar niet perse AHVB… . Als de speler daarnaast gebruik maakt van zijn eigen privé biedbox wordt het contact 

met gemeenschappelijk spelmateriaal geminimaliseerd. Het programma genereert de spelverdelingen in 

geschikte vorm op papier. 
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NB: de biedbox is een prima slipjes-houder tijdens het steken van de kaarten 

Het programma gebruikt computer geschudde spellen (*.pbn-files), zoals bijvoorbeeld gemaakt door  

 BigDeal:  https://jfr.pzbs.pl/bigden.htm of  

 PlayBridge:  http://playbridge.com/pb_generators.php 

De functie Gidsbriefjes op Naam genereert de op naam gestelde loopbriefjes uit een *.csv file die door NBBR na 

het aanmaken van de zitting ge-exporteerd kan worden. De functie produceert tevens een spellen bestand 

(*.pbn) dat in NBBR ingelezen kan worden en dat de spelverdelingen van de zitting beschrijft. De functie 

ondersteunt stilzits en combitafels. Het produceren van een nieuwe *.pbn is nodig omdat de spellengenerators 

geen rekening kunnen houden met de lijnindeling. Als je start met een *.pbn bestand dat exact past op de 

zittingsindeling, zal het gegenereerde *.pbn bestand dezelfde inhoud hebben als het originele. 

De functie Gidsbriefjes op Paarnummer genereert op basis van een wedstrijdschema naar keuze voor iedere 

speler een gidsbriefje met daarop alle informatie die hij nodig heeft. Zie Appendix C. Gidsbriefjes. 

De Gidsbriefjes op Paarnummerfunctie is ook prima te gebruiken als “utility” om briefjes met handen te maken 

voor een avondje thuisbridge, zie Appendix D. Schema voor thuisbridge. 

Ad4 Spelgroepen 

De Spelgroepen functie biedt i.t.t. Gidsbriefjes een schema-onafhankelijke oplossing van handen op papier, 

geschikt voor bijvoorbeeld inloop-avonden of clubs met tolerantie voor niet-komen-opdagen. 

De Spelgroepen functie genereert briefjes die de boards met spellen op tafel kunnen vervangen. 

We vervangen het normale tafelblad door iets als onderstaand  prototype of eventueel 1 board zonder stok 

erin. De spelgroepslips worden in de 4 rijen geknipt voor Noord, West, Oost en Zuid en in de paperclips of de 

vakjes van het board geschoven. Het idee is dat iedere speler bij het begin van een ronde zijn briefje met de 

juiste handen eruit neemt/scheurt en na afloop van de ronde weggooit.  

 

Het programma genereert het gewenste aantal spelgroepbriefjes (inclusief die voor de aanbreitafels) in een 

volgorde die workflow-vriendelijk is voor de voorbereiding van de zitting. Zie Appendix E. Spelgroepen.  

https://jfr.pzbs.pl/bigden.htm
http://playbridge.com/pb_generators.php
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User Interface 

Ad1. Lock-Down Schema 

 

 

De gebruiker kiest een of meer schema’s die hij wil omzetten naar een Lock-Down variant en hij kiest een 

folder waar het resultaat bewaard wordt. Via een druk op de knop worden de schema’s gemaakt en de 

resultaat bestanden worden getoond. De Lock-Down schema’s kunnen desgewenst in Notepad geopend 

worden voor inspectie of het toevoegen van commentaar. 

De schema’s kunnen desgewenst met een additionele name-tag gegenereerd worden ten behoeve van import 

naar het NBBR rekenprogramma. 
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Ad2. Gidsbriefjes op Naam 

 

 

De gebruiker kiest een spellen bestand en een loopbriefjes bestand zoals dat door NBBR ge-exporteerd is.  

De “Genereer”-knop wordt ge-enabled bij valide keuzes van beide parameters. Het resultaat is een .htm 

bestand èn een .pbn bestand, in dezelfde folder en met dezelfde basis naam als het csv-bestand. Het *.pbn 

bestand kan in NBBR in gelezen worden en bevat de spelverdelingen van de zitting. Het programma 

ondersteunt stilzits en combitafels. 

Desgewenst kunnen met de topintegraal optie alle lijnen dezelfde spellen krijgen. 

Zie Appendix F. Afdrukken van Gidsbriefjes of Spelgroepen  
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Ad3. Gidsbriefjes op Paarnummer 

 

 

De gebruiker kiest een spellen bestand, een schema bestand en het aantal spellen per spelgroep. De titel wordt 

op alle gidsbriefjes linksboven afgedrukt ter identificatie. De titel is naar keuze, de default is een combinatie 

van datum en lijn. De “Genereer”-knop wordt ge-enabled bij valide keuzes van genoemde parameters. Het 

resultaat is een .htm bestand, met een naam die afgeleid is uit de titel. De *.htm file wordt in de spellen folder 

geschreven. 

De gebruiker herhaalt dit voor de verschillende lijnen met verschillende spelbestanden, tenzij hij top_integraal 

wil spelen en zonodig verschillende schema’s. Ook de titel verdient dan aanpassing omdat anders het vorige 

bestand overschreven wordt. 

Zie Appendix F. Afdrukken van Gidsbriefjes of Spelgroepen. 
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Ad4. Spelgroepen 

 

De gebruiker kiest een spellen bestand, het aantal spelgroepen en het aantal tafels. Het aantal tafels moet 

groter of gelijk zijn aan het aantal spelgroepen. Verdere invoer parameters zijn natuurlijk weer het aantal 

spellen per ronde en de titel. Er is een extra optie “alternerend printen”. Deze zorgt ervoor dat je bij een 

browser print instelling van “2 pagina’s per A4”, de pagina’s optimaal gesorteerd worden voor verdere 

verwerking. Als je 1 op 1 zou willen printen kun je deze optie beter uit zetten.  

Zie Appendix F. Afdrukken van Gidsbriefjes of Spelgroepen. 

 

Ad5. Over BridgeSlips 

De laatste tab in het programma legt de auteursrechten, gebruiksrechten en aansprakelijkheid vast. 
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Appendix A. Context Diagram 
Onderstaand plaatje toont welke bestanden door BridgeSlips ingelezen en gegenereerd worden en daarmee 

hoe BridgeSlips samenwerkt met andere programma’s als NBBR, een browser en spellen generators als BigDeal 

. 
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Appendix B. Lock-Down Schema’s 
Een Lock-Down schema is een schema waarbij bij rondewisseling de helft van de paren blijft zitten. Dat hoeft 

niet altijd het NZ paar te zijn, en dat hoeft ook niet voor iedere ronde dezelfde kompasrichting te zijn. Het kan 

ook zijn dat een zitten-blijvend paar in de ene ronde OW speelt en in de volgende NZ. Dan wordt 

eenvoudigweg het board 90 graden gedraaid. Het is natuurlijk wel van belang dat de spelers goed kijken welke 

handen ze moeten spelen voor de betreffende spelgroep. 

Ieder paren-schema kun je transformeren tot een lock-down schema door per ronde de tafeltoewijzing te 

permuteren. Anders gezegd, in een schema vind je per rij een aantal “blokjes” ( paarNZ, paarOW, spelgroep), 

en deze blokjes leg je in een andere volgorde neer, gebruik makend van de volgorde in de vorige ronde. Het is 

een beetje hetzelfde schema, maar in een andere verpakking. De zogeheten “balans” van het lock-down 

schema is dus exact hetzelfde als van het originele schema. 

NB: BridgeSlips ondersteunt ook zogenaamde rolstoelschema’s, waarbij 1 paar de hele avond aan dezelfde 

tafel blijft. 

Een voorbeeld: het originele schema, het lock-down schema en het lock-down schema met een indicatie van 

de zittenblijvers. 

 

NB: Voor de schema-liefhebber: 

De NBB heeft zgn. Mitchell schema’s gepubliceerd waar de helft van de paren blijft zitten, en de spellen 1 tafel 

worden doorgegeven. Ter vergelijk: Deze Mitchells leggen een betrekkelijk strakke constraint op aan 

tafeltoewijzing en worden daarna geoptimaliseerd naar balans. De Lock-Down daarentegen kan vertrekken 

vanuit een optimaal balans-geoptimaliseerd schema en zoekt daarna een tafeltoewijzing die de helft van de 

paren laat zittenblijven. 

Omdat de Lock-Down constraint losser is dan de Mitchell constraint kan de balans van de Lock-Down beter zijn 

.  



10 
 

Appendix C. Gidsbriefjes 
Voorbeeld Gidsbriefjes op Naam:
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Een voorbeeld van Gidsbriefjes op Paarnummer: 

 

Appendix D. Schema voor thuisbridge 
Met onderstaand schema voor 2 paren zijn handen te genereren voor een thuisbridge situatie: 
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Appendix E. Spelgroepen 
Voorbeeldslip van spelgroep C: 
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Appendix F. Afdrukken van Gidsbriefjes of Spelgroepen 
 

Het programma BridgeSlips hoeft zelf geen print functionaliteit te bieden. BridgeSlips genereert *.htm 

bestanden die door iedere browser gelezen en van daaruit geprint of naar een *.pdf opgeslagen worden. 

Alle gangbare browsers (Chrome, Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge etc.) hebben uitgebreide 

functionaliteit om de gegenereerde slips op het ideale formaat af te drukken, waarbij de gebruiker het hele 

scala aan afdruk-instellingen kan toepassen. 

De instelling “2 pagina’s per A4”  en 100% scaling werkt voor BridgeSlips uitstekend. 

 

 

 

 

 


