BOOMKE WIES
ZATERDAG 7 MAART 2015
OM 14.15U
ZAAL KRANSKE – TOEKOMSTRAAT- MUIZEN
- DEELNAME: 2€
- PRIJS PER TAFEL: pensen met appelmoes
- SPELREGELS: U dient zich te houden aan de spelregels opgesteld
door de organisatie. U kan ze ter plaatse raadplegen of
vooraf op onze website.
- Graag vooraf inschrijven via: roland.gooris@gmail.com
Spelregels:
1. Iedere betalende aanwezige mag deelnemen aan het kaartspel. Door zijn deelname
kent elke speler het reglement. Eerlijk spel is een strikte voorwaarde voor deelname.
2. Er wordt uitsluitend individueel gespeeld voor het aantal slagen.
Iedere slag levert 1 punt op.
3. Een der vier spelers noteert de punten, dit na onderling akkoord. (officieel
wedstrijdblad). De andere spelers dienen er op te letten dat zulks gebeurt zoals het
hoort.
4. Na ondersteken en afnemen (minstens 6 kaarten) geeft men 4-4-4-1. De laatste kaart
wordt troef.
5. De voorhand speelt uit wat hij wil.
6. Men moet steeds volgen als men kan. Bij niet volgen is de overtreder alle slagen kwijt
voor deze gift.
7. Indien men niet kan volgen moet men kopen en bovenkopen. Men mag niet
onderkopen zolang men andere kaarten heeft buiten troef. Bij verzuim is de overtreder
alle slagen kwijt voor de gift.
8. Iedere speler is vrij boven of onder te blijven, ook als er troef uitgespeeld wordt.
Tenzij je als laatste (4de speler) de slag kan inpakken moet je dit doen
Dit is ook
van toepassing op iedere ander kleur.
9. Bij misgeven moet men hergeven. Eens de gift bezig en men stelt vast dat men geen
13 kaarten heeft : slagen kwijt voor deze gift.
10. Na iedere gift moet iedere speler zijn behaalde slagen bijhouden, tot de schrijver zijn
slagen heeft genoteerd en het totaal 13 is.
11. . De eindrangschikking gebeurt na 32 giften. Bij hetzelfde puntenaantal geldt het totaal
na 16 giften als bijkomende rangschikking. Vervolgens het aantal punten na de eerste
vier beurten en indien dan nog gelijk telt de eerste gift
12. Bij betwisting zullen de organisatoren een onherroepelijke uitspraak doen.
13. Vrijwillig slagen toegeven of niet behoorlijk zijn kans verdedigen kan gestraft worden
met uitsluiting. Indien bedrog wordt vastgesteld zal de volledige tafel worden
uitgesloten.

