
Beschikbare schema’s Bridge-It met 

vaste tafels voor Noord-Zuid 

 

Dit document geeft een overzicht van de standaard in Bridge-It aanwezige schema’s waarbij de NZ 

paren zoveel mogelijk aan dezelfde tafel blijven zitten waardoor verplaatsing van spelers 

geminimaliseerd wordt. De schema’s zijn opgedeeld in groepen van schema’s voor 8, 10, 12, 14, 16 

en 18 paren. Vervolgens wordt voor elk aantal paren de mogelijke schema’s voor meerdere aantallen 

ronden weergegeven. U hoeft niet altijd het vertrouwde aantal van zes of zeven ronden te spelen. U 

kunt er ook voor kiezen om meer of minder ronden te spelen waarbij u varieert met het aantal 

spellen per ronde (spellen per spelgroep).  

De schema’s van het type Mitchell Volledig bieden de meest eenvoudige structuur. Met name bij 

oneven tafels is het schema heel eenvoudig. Alle paren beginnen in de basispositie met elk tafel een 

eigen spelset. NZ blijft zitten, OW gaat één tafel hoger, en de spellen gaan één tafel lager. U speelt 

net zoveel ronden als er tafels zijn. Eventueel kunt u ervoor kiezen om één of meerdere ronden op 

het einde niet meer te spelen. Het nadeel hiervan is dat spelers niet alle spellen spelen. Een 

mogelijkheid is ook om het aantal spellen per ronde te verlagen naarmate het aantal ronden 

toeneemt zodat u toch op een geschikt aantal totaal te spelen spellen uitkomt. Houdt u er wel 

rekening mee dat hoe hoger het aantal ronden wordt, hoe meer loopbeweging u krijgt op de 

speelvloer. Bij even tafels is er een kleine afwijking nodig om ervoor te zorgen dat spelers halverwege 

niet opnieuw dezelfde spellen krijgen. Hiervoor wordt vaak een “Relay” Mitchell gebruikt en deze 

schema’s zijn reeds in Bridge-It aanwezig in het Mitchell Volledig systeem. (alle Mitchell schema’s 

voor even aantal tafels in Mitchell Volledig zijn relay Mitchells). 

Welk schema u ook kiest, u doet er verstandig aan om eerst het schema in het schemabeheer te 

analyseren zodat u begrijpt hoe het schema werkt. U kunt uiteraard gidsbriefjes voor de schema’s 

afdrukken, maar als u gebruik maakt van de Bridgemate app, verschijnt daar ook het gidsbriefje voor 

de spelers. 

 Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt u altijd terecht bij de Bridge-It en Bridgemate helpdesk.  



Schema’s voor 8 paren 

4 ronden 

Systeem:   Mitchell 

Onderverdeling:  Volledig 

Schemanaam:  Mitchell 8 

NZ blijven de gehele zitting aan dezelfde tafel in dezelfde richting zitten. Dit schema geeft een NZ-

OW -uitslag. Tafel 4 deelt spellen met tafel 1, of hanteert een apart gedupliceerde set spellen. 

 

 

 

5 ronden 

Systeem:  Howell 

Onderverdeling: Short 

Schemanaam:  Short Howell 8 (het schema met 4 tafels) 

Bij dit schema blijven NZ-paren niet de gehele avond vast op een tafel zitten, maar veel paren blijven 

een aantal ronden achter elkaar op een vaste tafel. Bij dit schema moeten twee sets gedupliceerd 

worden of moeten tafels van elkaar lenen. 

 



 

 

6 ronden 

Systeem:  Howell 

Onderverdeling: Short 

Schemanaam:  Short Howell 8 

Bij dit schema blijven NZ-paren niet de gehele avond vast op een tafel zitten, maar veel paren blijven 

een aantal ronden achter elkaar op een vaste tafel. 

 

 

 

7 ronden 

Bij alle beschikbare schema’s moeten de paren van tafel wisselen.   



Schema’s voor 10 paren 

5 ronden 

Systeem:   Mitchell 

Onderverdeling:  Volledig 

Schemanaam:  Mitchell 10 

Dit schema geeft een NZ-OW uitslag. Bij dit schema gaan de even paren na elke ronde één tafel 

omhoog en de spellen na elke ronde één tafel omlaag. 

 

 

Een alternatief is 

Systeem:   Mitchell 

Onderverdeling:  Draaiend 

Schemanaam:  Draaiend Mitchell 10  

Dit schema geeft geen NZ-OWuitslag. Oneven paren blijven aan dezelfde tafel zitten, maar spelen de 

laatste ronde in NZ-richting. Ook bij dit schema gaan de even paren na elke ronde één tafel omhoog 

en de spellen na elke ronde één tafel omlaag. 

 



 

 

6 ronden 

Bij alle beschikbare schema’s moeten de paren van tafel wisselen.  

 

7 ronden 

Systeem:   Howell 

Onderverdeling:  Short 

Schemanaam:  Short Howell 10 

Bij dit schema moeten alle paren van tafel wisselen en is er geen NZ-OW uitslag mogelijk. Naast de 

spelers moeten de spellen ook verplaatst worden.  

 



Schema’s voor 12 paren 

5 ronden 

Systeem:   Mitchell 

Onderverdeling:  Onvolledig 

Schemanaam:  Onvolledige Mitchel 6+6 

Bij dit schema blijven de spellen vast op tafel liggen en wisselen de paren telkens van tafel. Bij dit 

schema moeten twee sets gedupliceerd worden of moeten tafels van elkaar lenen. 

 

6 ronden 

Systeem:   Mitchell 

Onderverdeling:  Volledig 

Schemanaam:  Mitchell 12 

 

Dit schema geeft een NZ-OW -uitslag. Bij dit schema moeten twee sets gedupliceerd worden of 

moeten tafels van elkaar lenen.1 

7 ronden 

 

Systeem:   Multiplex 

Onderverdeling:  Mutliplex 1988 

Schemanaam:  mpx NBB ‘88 

 
1 Het is theoretisch niet mogelijk om een Mitchell van 12 paren en 6 ronden te maken waarbij slechts één 
spelset nodig is. Dit is al in 1901 aangetoond. Zie onder andere https://plus.maths.org/content/36-officers-
problem#:~:text=Euler%20realised%20that%20a%20solution,problem%20could%20have%20been%20solved. 

https://plus.maths.org/content/36-officers-problem#:~:text=Euler%20realised%20that%20a%20solution,problem%20could%20have%20been%20solved.
https://plus.maths.org/content/36-officers-problem#:~:text=Euler%20realised%20that%20a%20solution,problem%20could%20have%20been%20solved.


Bij dit schema blijven NZ-paren niet de gehele avond vast op een tafel zitten, maar veel paren blijven 

een aantal ronden achter elkaar op een vaste tafel. Bij dit schema moeten twee sets gedupliceerd 

worden of moeten tafels van elkaar lenen. Bij dit schema is er geen NZ-OW uitslag mogelijk. 

 

 

  



Schema’s voor 14 paren 

5 ronden 

Systeem:   Mitchell 

Onderverdeling:  Onvolledig 

Schemanaam:  Onvolledige Mitchel 7+7 

Dit shcma geeft een NZ-OW uitslag. Bij dit schema blijven de spellen vast op tafel liggen en wisselen 

de paren telkens van tafel. Bij dit schema moeten twee sets gedupliceerd worden of moeten tafels 

van elkaar lenen. 

 

 

6 ronden 

Bij alle beschikbare schema’s blijven de spellen vast op tafel liggen. U heeft 2 sets nodig of 1 tafel 

moet lenen.  

Een alternatief is het schema voor 14 paren en 7 ronden te spelen en de laatste ronden niet te 

spelen. 

Het schema Onvolledige Mitchel 7+7 geeft een NZ-OW uitslag, alle overige schema’s niet. 

7 ronden 

Systeem:   Mitchell 

Onderverdeling:  Volledig 

Schemanaam:  Mitchell 14 

Dit schema geeft een NZ-OW-uitslag. De NZ paren blijften zitten en de OW paren gaan elke ronde 1 

tafel omhoog. 



 

 

  



Schema’s voor 16 paren 

5 ronden 

Systeem:   Mitchell 

Onderverdeling:  Onvolledig 

Schemanaam:  Onvolledige Mitchell 8+8 

 

Bij dit schema blijven de spellen vast op tafel liggen en wisselen de paren telkens van tafel. Bij dit 

schema moeten twee sets gedupliceerd worden of moeten tafels van elkaar lenen. 

 

 

 

6 ronden 

Bij alle beschikbare schema’s moeten de paren van tafel wisselen. Een alternatief is een schema voor 

16 paren en 8 ronden te spelen en de laatste twee ronden niet te spelen. Bij deze schema’s moeten 

twee sets gedupliceerd worden of moeten tafels van elkaar lenen. 

Het schema Onvolledige Mitchell 8+8 geeft een NZ-OW uitslag.  

7 ronden 

Bij alle beschikbare schema’s blijven de spellen vast op tafel liggen. Een alternatief is een schema 

voor 16 paren en 8 ronden te spelen en de laatste ronde niet te spelen. Bij deze schema’s moeten 

twee sets gedupliceerd worden of moeten tafels van elkaar lenen. 

8 ronden 

Systeem:   Mitchell 

Onderverdeling:  Volledig 

Schemanaam:  Mitchell 16 

Dit schema geeft een NZ-OW-uitslag 



 

 

  



Schema’s voor 18 paren 

Voor 18 paren en 5 tot en met 8 ronden geldt nagenoeg hetzelfde verhaal als voor 16 paren.  

5 ronden 

Systeem:   Mitchell 

Onderverdeling:  Onvolledig 

Schemanaam:  Onvolledige Mitchel 9+9 

Dit schema geeft een NZ-OW uitslag. Bij dit schema moeten twee sets gedupliceerd worden of 

moeten tafels van elkaar lenen. 

6 tot en met 8 ronden 

Bij alle beschikbare schema’s moeten de paren van tafel wisselen. 

Bij dit schema moeten twee sets gedupliceerd worden of moeten tafels van elkaar lenen. 

Het schema Onvolledige Mitchell 9+9 geeft een NZ-OW uitslag.  

 

9 ronden 

Systeem:   Mitchell 

Onderverdeling:  Volledig 

Schemanaam:  Mitchell 18 

Dit schema geeft een NZ-OW-uitslag.  

 

 


