
Dit is de tweeëntwintigste bruggenbouwwedstrijd en de eerste Bridge Construction Set/Pontifex 
II wedstrijd waar iedereen gratis aan mee kan doen. Chronic Logic heeft hiervoor een speciale 
demo gemaakt. 

Deze wedstrijd is gesponsord door  en . 

Het doel 

Het doel is om de goedkoopste, origineelste, mooiste of gekste brug te maken die de voertuigen 
aan de overkant brengt, terwijl je je aan de volgende regels houdt. 

De regels 

In deze wedstrijd zijn er 2 algemene categorieën voor regels, 'clean' en 'dirty'. 

Voor 'clean' bruggen: 

Een clean brug moet realistisch zijn: 
• De brug moet werken zonder dat er een enkele link breekt. 
• De brug moet werken ("test passed" moet verschijnen) met de volgende vertragingen (je 

kunt de tijd rechtsonder vinden): 0:30, 1:00, 2:00. 
• Links mogen de grond niet raken. 
• Treinen en vrachtwagens mogen het water niet raken. 
• De weg en rails moeten perfect horizontaal zijn, dus bijvoorbeeld niet in een boog. 
• De brug mag geen gaten hebben. 
• Treinen, vrachtwagens en schepen mogen niet door de brug heen gaan, ook niet door 

crossbeams. 
Voor 'dirty' en artistieke bruggen: 

Voor dirty en artistieke bruggen is alles toegestaan. Er is maar één regel: 
• De brug moet werken ("test passed" moet verschijnen) met de door de maker bepaalde 

vertraging (als de brug alleen betrouwbaar werkt na 17 seconden wachten is dat OK, maar 
moet dat vermeldt worden). 

Voor alle bruggen: 
Het level aanpassen is streng verboden. 
Je mag geen bugs of zwakke plekken van het spel gebruiken. 

Bruggen insturen 

Als je de demo gebruikt: Het bestand van de brug heet "contest22.pfb" en zit in de map "Bridge 
Construction Set\profile\default\demo". Wanneer je brug af is, noem je het bestand: 
• "C-[Je naam].pfb" voor een clean brug. 
• "D-[Je naam].pfb" voor een dirty brug. 
• "A-[Je naam].pfb" voor een artistieke brug. 
Waarschuwing: Je kunt geen bestanden met een andere naam laden in de demo, dus als je de 
naam hebt aangepast moet je het weer terug veranderen naar "contest22.pfb" om de brug aan 
te passen. Dit maakt werken aan clean, dirty én artistic bruggen moeilijk. Met de volledige 
versie kun je bestanden met elke naam laden en bewaren. Gebruik ZIP of RAR en attach het 
aan een e-mail (zie hieronder). 

Als je de volledige versie gebruikt zitten de bestanden in je "profile" map. Verander de naam 
zoals hierboven beschreven en gebruik dan ZIP of RAR. 

http://www.chroniclogic.com/demo/bcscondemo.exe
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Het onderwerp van de e-mail moet "[CLEAN/DIRTY/ARTIST] Cost: xxx Name: yyy" zijn. 
Gebruik deze e-mail links om er zeker van te zijn dat het goed is: 
• Clean 
• Dirty 
• Artistic 
De wedstrijd eindigt om 18:00 GMT op zondag 31 oktober. Ik neem geen aansprakelijkheid 
voor e-mail servers die me niet op tijd bereiken, etc. 

Ik zal een lijst van ontvangen bruggen bijhouden op het forum tijdens de wedstrijd. 

Je mag maximaal 3 bruggen per categorie insturen. De goedkoopste telt (voor artistieke 
bruggen tellen ze allemaal). 

Discussies over de prijs van bruggen worden in dit speciale sub-forum gehouden. Voor je eigen 
bestwil heb je een wachtwoord nodig. Lees dit als je het wachtwoord wilt. 

Algemeen commentaar op het level en de wedstrijd is altijd welkom en moet hier geplaatst 
worden. Dat forum is ook om over de regels te praten. Als je niet zeker bent of je brug voldoet 
aan alle regels, neem contact met mij op voor verheldering voordat je je brug instuurt. 

Als je een of meer van de bovenstaande regels breekt, wordt je brug gediskwalificeerd. 

In geval van gelijkspel krijgt de eerder ontvangen brug een hogere plaats. 

De prijzen 

Deze keer (echt alleen deze keer) hebben we speciale prijzen: Een ATI Radeon 9800 PRO en 
een ATI Radeon 9600 videokaart! Ze worden weggegeven aan de goedkoopste werkende 
clean en dirty bruggen (zier hieronder). Daarnaast kun je ook nog eens 3 volledige versies 
van Bridge Construction Set winnen, waar iedereen die een werkende brug heeft ingestuurd 
evenveel kans op maakt. Dat betekent dus dat zelfs als je nog nooit eerder aan een wedstrijd 
mee hebt gedaan, je een goede kans hebt om een prijs te winnen! Dus wees niet verlegen! 
Stuur je bruggen in! 

Voor de goedkoopste werkende clean bruggen: 
Winnaar: Eeuwige glorie en bewondering, de titel "Bridge General", en een ATI Radeon 9800 
PRO 256 MB videokaart dankzij ATI! 
2e: Tijdelijke glorie en bewondering, en de titel "Bridge Major". 
3e: Korte glorie en bewondering, en de titel "Bridge Captain". 
Voor de goedkoopste werkende dirty bruggen: 
Winnaar: Eeuwige respect en eer, de titel "Bridge Don",  en een ATI Radeon 9600 videokaart 
dankzij ATI! 
2e: Tijdelijke respect en eer, en de titel "Bridge Mafioso". 
3e: Korte respect en eer, en de titel "Bridge Bandit". 
Overige titels: "Bridge Artist" voor de mooiste brug.  "Bridge Inventor" voor de meest creatieve 
brug.  Misschien meer speciale titels als ik die erbij vind passen. :) 
Bedankt voor de prijzen, ATI en Chronic Logic!  De winnaars zullen bekend worden gemaakt 
snel nadat de wedstrijd is geïndigd. Hun namen zullen verschijnen in de Hall Of Fame. 

Het level 
De BCS wedstrijd-demo (met het level) is er voor Windows, Linux en OS X:  Windows: 
http://www.chroniclogic.com/demo/bcscondemo.exe  Linux: 
http://www.chroniclogic.com/pontifex2/contest22/bcscondemo.tar.gz  OS X: 
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http://www.chroniclogic.com/pontifex2/contest22/bcscondemo.dmg
Als je alleen het level nodig hebt (je hebt al de volledige versie) kun je die hier downloaden: 
http://www.chroniclogic.com/pontifex2/contest22.zip  Unzip het bestand in de "files" map en 
laad 'm via "Load Level" in het hoofdmenu. 

Hints 

Ik raad je aan om de handleiding te lezen, de recordbruggen op de DWN-site te bekijken en om 
het forum regelmatig te bezoeken als je de veelgebruikte bruggenbouwtechnieken niet goed 
kent. 

Veel geluk! 

De volledige versie van BCS kost $19,95 (momenteel €16,71) en kan direct van Chronic Logic 
worden gekocht: http://www.chroniclogic.com/pontifex2order.htm

Many thanks to Jonathan for translating these rules! 
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