
 

REGLEMENT WK Manillen zaterdag 10 november 2018. 
 
♣ De computer bepaalt aan welke tafel je kaart en wie zal schrijven (de eerste van elke 

tafel). Er kan echter wel onderling beslist worden een andere schrijver aan te stellen. 
♣ Er worden reservespelers voorzien door de organisatie zodat iedereen kan spelen. 
♣ De speler die schrijft blijft zitten en begint iedere partij met delen. 
♣ Er wordt gespeeld met Franse kaarten ( RDV ) , dubbel. 
♣ De deler schudt de kaarten en doortrekt minstens 1 keer. De rechterbuur moet ten 

minste 3 kaarten afnemen en er ten minste 3 laten liggen. Er wordt ingedeeld 3 – 2 – 
3. Bij misdelen deelt de deler opnieuw. Zonder troef – met de mul – mag niet meer. 

♣ Na een 2de keer misdelen gaat de deel naar de tegenpartij. Er worden geen 
strafpunten aangerekend maar de beurt is voorbij en telt als gedeeld en wordt 
genoteerd als plat (30/30). 

♣ De kaarten worden niet opgenomen voor de deler troef heeft gemaakt. 
♣ De deler maakt troef: kloppen mag (=punten x2), tegenkloppen mag ook (=punten 

x4). De deler maakt geen troef – met de mul (=ptenx2) : kloppen mag (=ptenx4) , 
tegenkloppen mag niet. 

♣ Na gelijkspel 30/30 (2 streepjes op blad zetten) telt de volgende deel niet dubbel. 
♣ Een speler is altijd verplicht boven te gaan, behalve op een kaart van een 

medespeler. Een speler moet een slag kopen als hij niet kan volgen, behalve als de 
slag aan zijn medespeler is. Ondertroeven mag niet, tenzij die speler geen andere 
kaarten meer heeft. 

♣ Indien een speler loochent of opzettelijk vals speelt, vervalt die deel (30/30) en wordt 
bij deze persoon op het einde van de partij 30 punten in mindering gebracht. De 
volgende deel gaat naar de groep die NIET geloochend heeft. De partij blijft beperkt 
tot 12 delen. De groep die op het einde van de partij de meeste punten heeft, blijft de 
partij winnen. Enkel achteraf worden de 30 punten afgetrokken. 

♣ Elke partij wordt tot het einde gespeeld – de kaarten worden niet ingegooid. 
♣ Bij gelijke stand zijn de punten van de eerste partij doorslaggevend. 
♣ Bij onenigheid beslist de jury. Er is geen verhaal tegen hun beslissing. 
♣ De eindstand per tafel wordt opgemaakt na 3 partijen. Eerst komt het aantal 

gewonnen partijen in aanmerking, in 2de orde het aantal punten. 
♣ Na de eerste ronde (voorronde) wordt de rangschikking opgemaakt. De helft gaat 

door naar de 2de ronde. Dit aantal wordt aangepast naar het eerstvolgend veelvoud 
van 4; 

♣ In ronde 2 (kwartfinale) start iedereen opnieuw met 0 punten. De uitslagen van vorige 
ronde vervallen (maar worden bijgehouden). 

♣ Na de 2de ronde wordt de rangschikking opgemaakt. We spelen door met 12 tafels. 
♣ In ronde 3 (halve finale) start iedereen opnieuw met 0 punten. De uitslagen van 

vorige ronde vervallen (maar worden bijgehouden). 
♣ Na de 3de ronde wordt de rangschikking opgemaakt en wordt de finaletafel 

samengesteld. 
♣ In ronde 4 (finale) start iedereen met 0 punten en wordt de wninnaar bekroond met de 

titel van wereldkampioen WK Manillen 2018. 
♣ Per rond worden 3 partis gespeeld en elke parti bestaat uit 12 delen. 

  



 

♣ Wedstrijdverloop: 
o - Effectieve Start 10.15 uur  
o - Ronde 1 – voorronde (100 tafels) : 10.15 – 11.45 uur 
o - Na tellen, invoeren en nieuwe spelverdeling : 11.45 – 12.15 uur 
o - Ronde 2 – kwartfinale (50 tafels) : 12.15 – 13.45 uur 
o - Tellen, invoeren en nieuwe spelverdeling: 13.45 -14.15 uur 
o - Ronde 3: halve finale (12 tafels) : 14.15 – 15.45 uur 
o - Tellen, invoeren en nieuwe spelverdeling: 15.45 – 16.15 uur 
o - Ronde 4: Finale (1 tafel) : 16.15 – 17.45 uur 


