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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Een beetje bridgetheorie: 

Wat zijn winnaars en verliezers (Winners & Loosers) in bridge? 

We zullen beginnen met de verliezers. Stel we hebben in een troefcontract van 4 Harten de volgende 
hand in Ruiten (wij zijn Noord-Zuid) : 

 

Als de tegenpartij uitkomt met een hoge Ruiten dan verliezen we deze slag.  Dit is een verliezer en 
een directe verliezer omdat we de slag onmiddellijk verliezen. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Analoog hebben we (Noord-Zuid) met volgende hand twee verliezers, en dat zijn directe verliezers 
als de tegenpartij tweemaal een hoge Ruiten speelt. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Maar bekijk eens de volgende hand: 

 

 

In Ruiten hebben we een verliezer, maar dat is pas nadat Ruitenaas er uit is gejaagd. Dat is geen 
directe verliezer maar een …. mogelijke of trage verliezer (en kan soms weggewerkt worden) 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Wat zijn nu winnaars? Een winnaar is de hoogste kaart van een kleur. 

Wat zijn extra winnaars? Een extra winnaar is de hoogste kaart van een kleur waarop we aan de andere 
kant een verliezer kunnen weggooien, omdat daar minder kaarten van die kleur zijn. 

Bekijk de volgende hand bij een troefcontract van 4 Harten (Noord-Zuid) : 

 

We hebben 1 trage verliezer in Ruiten, maar die kunnen we wegwerken. We nemen de Ruitenstart 
met Ruiten Aas en spelen direct Schoppen Aas en Schoppen Heer en in Zuid moeten we bekennen met 
Schoppen 10 en Schoppen 2. Op Schoppen Vrouw gooien we Ruiten 2 weg in Zuid en daarmee zijn 
we onze verliezer kwijt. Als de tegenpartij nog eens Ruiten speelt kunnen we in Zuid troeven. De kaart 
waarop we onze verliezer kunnen weggooien (hier Schoppen Vrouw) noemen we een extra winnaar. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Creëren van extra winnaars: door de honneurs van je tegenstanders er uit te jagen: 

De kleur waarom het gaat moet ongelijk verdeeld zijn (dus niet even veel kaarten van die kleur in beide 
handen) en de kaarten moeten op een zeker moment de hoogste worden van een kleur, terwijl er in 
de andere hand geen kaarten meer van zijn. 

 

In Schoppen hebben we niet evenveel kaarten in Noord als in Zuid. Pas nadat we via Schoppen Heer 
Schoppen Aas er uit gejaagd hebben kunnen we op Schoppenvrouw en Schoppenboer een verliezer 
weggooien en zijn beiden extra winnaars geworden. 

 

  



  

 Tips & Trucs   
 

TIPS & TRUCS  14 WINNAARS-VERLIEZERS MAART 2019     CLEMENT WITTERS 

PAGE 6 OF 11  

 

 

Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Extra winnaars incasseren alvorens je troef gaat trekken: 

Als je zoveel directe verliezers hebt, dat je contract down kan gaan, maar als je wel extra winnaars 
hebt,  dan moet je die onmiddellijk benutten voordat je in de troefkleur van slag gaat: 

 

 

 

Noord-Zuid spelen 4 Schoppen en moeten 10 slagen maken. West komt uit met Ruiten Heer. Als Ruiten 
Aas er uit is, zijn er 4 directe verliezers: Ruiten Vrouw en Ruiten Boer en Klaveren Aas en Schoppen 
Aas. (voor Oost-West zijn dat 4 winnaars) 

Als we nu troef gaan spelen, komen Oost-West aan slag met Schoppen Aas en kunnen zij hun 3 
resterende hoge kaarten (winnaars) spelen.  

Daarom mogen we nu geen troef spelen maar moeten we eerst onze extra winnaar verzilveren voordat 
het te laat is : We zien dat we in Harten een extra winnaar hebben: Als Harten Aas en Harten Heer er 
uit zijn, kunnen we op Harten Vrouw een verliezende Ruiten weggooien in Zuid. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Troeftrekken voordat je extra winnaars gaat incasseren. 

Dit lijkt in tegenspraak met het vorige blad. 

Als je je directe verliezers hebt geteld, en je ziet dat je genoeg  winnaars hebt om je contract te maken, 
dan moet je eerst troeftrekken en pas daarna je extra winnaars maken. Daarmee vermijd je dat je 
tegenstanders je extra winnaar gaan aftroeven. 

 

Noord-Zuid spelen 4 Schoppen en West komt uit met Harten Aas. In Harten hebben Noord-Zuid drie 
directe verliezers en in Ruiten 1 mogelijke verliezer. Je ziet wel dat je een extra winnaar hebt in 
Klaveren. Op Klaveren Vrouw kan je een verliezende Ruiten weggooien. Maar dan mag je niet het risico 
lopen dat die slag afgetroefd wordt door West.  

De eerste drie slagen zijn voor West, en daar is niets aan te doen. Dan speelt West een kleine Ruiten, 
die Noord met Ruiten Aas moet nemen, anders is hij al down. Op dat moment wordt Ruiten Vrouw 
voor Oost een winnaar. Om te vermijden dat Oost die slag gaat maken moeten we de troeven eruit 
jagen en dan pas de Klaveren spelen: Na Klaveren Aas en Klaveren Heer wordt de extra winnaar 
Klaveren Vrouw gespeeld, waarop de Ruitenverliezer Ruiten 2 in Zuid wordt weggegooid. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

Creëren van extra winnaars kan ook door te snijden, maar dat lukt maar in zowat de helft van de 
gevallen: 

 

 

Na het spelen van Harten Aas, kun je op Harten Heer een verliezer weggooien en heb je dus een extra 
winnaar. Maar als je vanuit Zuid Harten 4 speelt, en in Noord de Boer legt als West de Vrouw niet legt 
(je snijdt dus op Harten Vrouw), dan heb je hier twee extra winnaars in plaats van 1 extra winnaar. Je 
kunt dan op Harten Aas en op Harten Heer een verliezer weggooien. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Voorbeeld: Noord speelt 4 Schoppen en Oost komt uit met Ruiten Heer. 

Dat is vervelend want hiermee verdwijnt Ruiten Aas en krijgen we een directe verliezer in Ruiten. 

We spelen onmiddellijk Schoppen Aas en Heer, en laten Schoppen Dame, die op dat moment de 
hoogste is, zitten. Dan spelen we onze vier hoogste Klaveren: de vierde wordt door Oost getroefd met 
Schoppen Dame, maar op die vierde Klaveren gooien we in Noord onze verliezer Ruiten Boer weg. 

Het contract wordt zo gemaakt met 1 overslag. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

 

Oost komt uit met Harten 8 tegen 4 Schoppen. Omdat we in Zuid Harten Aas hebben en we in Noord 
geen Harten hebben kunnen we de slag in Zuid nemen met het Aas en in Noord een verliezer  
(Klaveren) weggooien. Harten Aas is zodoende een Winnaar. Om dezelfde reden zou Harten Heer ook 
een winnaar zijn maar omdat de combinatie Klaveren Heer en Vrouw zo goed als altijd een slag 
oplevert als men ze niet samen in dezelfde slag legt, hebben we maar 1 verliezer verwijderd. Als in 
Noord en Zuid kleine Klaveren hadden gelegen, dan hadden we twee verliezers opgeruimd. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Hier was het volledige spel: In Schoppen verliezen we een slag als we eerst het Aas spelen en niet 
snijden zoals de regel voorschrijft bij 9 of meer kaarten. Verder zijn er verliezers in Klaveren en Ruiten. 
De verliezer in Klaveren kan vermeden worden door zowel op Harten Aas en Harten Heer een Klaveren 
weg te doen. 

 

 


