
1 Er wordt eenmaal geloot. 

 

2 Het wisselen van tafelloten is niet toegestaan. 

 

3 Aanvang van elke nieuwe boom(ronde), wordt door de wedstrijdcommissie gegeven. 

 

4 De eerste gever zit naast de schrijver. 

 

5 Bij de eerste beurt mag U niet op tafel. 

  Om op tafel te kunnen moet men minimaal 40 punten kunnen leggen. 

  Wanneer er meer dan 40 punten wordt gelegd, mag dit alleen als: 

a.   7-8-9-10-Boer = 44  punten van dezelfde kleur.    goed 

 5-6-7-8-9-10  = 45  punten van dezelfde kleur.    goed 

       6-7-8-9-10  = 40  punten van dezelfde kleur     goed 

 5-6-7 + 8-9-10 = 45  punten twee series van verschillende kleur. goed 

b.   10-10-10 + 9-9-9 = 57  punten       goed 

       Bij de 10 en 9 moeten dit wel 3 soorten zijn, b.v. 1 harten, 1 ruiten, 1 schoppen. 

  

 Er mogen nooit twee jokers naast elkaar liggen. 

 De joker telt voor de kaart waarvoor deze wordt gelegd. 

 

6 Aansluiten mag pas bij de volgende beurt. 

 

7 Als er iemand uitlegt, dan worden de kaarten geteld die de andere spelers nog in de hand hebben. 

  Jokers tellen voor 5, mocht blijken dat U met de joker(s) niet op tafel kon dan tellen ze voor 1. 

 

8 Een ieder is mede verantwoordelijk voor de juiste telling (dus ter controle van   de schrijver). 

 

9 Bij de inschrijftafel heeft U een formulier gekregen voor het zelf bijhouden van Uw punten. 

  Dit moet U gelijktijdig met de allerlaatste boom inleveren bij de inschrijftafel. 

  Bij het niet inleveren van dit formulier vervalt elk recht op een eventueel gewonnen prijs. 

 

10 Prijsverdeling is minimaal 1 op 4. 

  (bij, oneven 5, 6, 7 deelnemers = 2 prijzen  of 9, 10, 11 deelnemers = 3 prijzen enz. 

Bij gelijk aantal punten zal de tafel met de minste punten de doorslag geven als dan nog geen 

beslissing  valt dan tellen de meeste nullen daarna wie de eerste nul(len) 

Poedelprijs wordt  geloot uit de deelnemers die niet in de prijzen vallen. 

 

11 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de kaartcommissie. 

 

12  Wanneer een deelnemer weigert verder te spelen, om wat voor reden dan ook, dan wordt deze van 

  verdere deelname aan onze wedstrijden  uitgesloten . 

 

13 Wij wensen U een prettige- en vooral sportieve kaartmiddag(avond)! 


