
Eigen reglement H.S.V. "DE RUISVOORN" 
Klaverjassen 

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. Een  ieder is mede verantwoordelijk voor de volgorde van 

geven, mocht er echter toch verkeerd zijn gegeven en de troef is reeds gemaakt dan moet deze pot 

worden uitgespeeld en de volgorde vanaf het begin weer worden aangenomen. 

  De verkeerd gespeelde boom wordt dan bij zijn volgende vraagbeurt overgeslagen. 

5 Afnemen verplicht, dit mag door de gever zelf, in het zicht van ieder aan tafel, worden uitgevoerd. 

6 Er wordt volgens Rotterdams systeem gespeeld, dat wil zeggen dat U altijd moet overtroeven. 

  Ook de slag die aan Uw maat ligt moet worden afgetroefd. 

7 Verplicht vragen. 

8 Kaarten mogen als eerste door de vrager worden bekeken. 

Wanneer de vrager zijn troef bekend heeft gemaakt dan mogen de anderen hun kaarten bekijken. 

Zit nooit te treuzelen bij het troef maken, hiermee kunt U Uw kaarten verraden. 

9 Om droog te spelen moet men, inclusief de roem, 2 punten meer hebben dan de tegenstanders. 

10 Verzaken: De kaarten mogen nimmer open op tafel worden gegooid. 

  Heeft men verzaakt, dan mag men voor de slag gedekt is deze fout herstellen. 

Ook wanneer de pot al verder in het spel is, en het is redelijkerwijs nog mogelijk de slag te  

   herstellen, dan wordt dit zeer op prijs gesteld. 

Wees sportief:  Als men toch nat zou spelen, schrijf dan nat  en speel deze pot niet over. 

   Of als U dik droog zou spelen, dan kan U daarna wel nat spelen. 

   Het overspelen van de pot is toegestaan maar wordt niet aangemoedigd. 

Mocht dit echter geen oplossing geven dan: 

Als de vragende partij verzaakt: 162 punten en de op dat moment gevallen roem voor de 

        niet vragende partij. 

Als de niet vragende partij verzaakt:  162 punten en de op dat moment gevallen roem voor de 

vragende partij. Is er een PIT in het geding, dan + 100 

punten. 

      Discussieer nooit wel of niet een pit, is er een twijfel schrijf 

dan altijd + 100 punten extra. 

Voor beide gevallen telt dat de maat van de verzaker 100 punten krijgt. 

11 Roem: 

VROUW - KONING van troef (stuk)  20 roem. 

3 op eenvolgende kaarten   20 roem. 

4 op eenvolgende kaarten   50 roem. 

4 op eenvolgende kaarten en stuk  70 roem. 

4 gelijke kaarten (vrouw, heer, aas)  100 roem. 

4 gelijke kaarten (boer)    200 roem. 

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

13 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. 

14 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 hoogste punten de doorslag geven als dan nog geen 

beslissing valt dan tellen de meeste pitten daarna de hoogste pot.  

De poedelprijs wordt, na de prijsuitreiking, geloot uit de deelnemers die niet in de prijzen vallen. 

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

  verdere deelname aan onze wedstrijden uitgesloten.  

De gedupeerde spelers krijgen dan de op dat moment gespeelde punten met een minimum       

van1600 punten. 

 16 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en in gevallen waar onderling geen oplossing 

  gevonden kan worden, beslist de kaartcommissie. 

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

           De kaartcommissie. 

  
 P.S.: Er wordt eenmaal met loten rond gegaan. Elke serie heeft 2 vleesprijzen en 
  1 poedelprijs. Koopt U dus 10 series à f1- dan heeft U kans op 30 prijzen (3x10). 


