
“WIJKVERENIGING “STADSDENNEN” 
 

REGLEMENT VOOR HET KLAVERJASSEN 
 

Deelnemers: allen, die lid zijn van de Wijkvereniging “Stadsdennen” en dit reglement aannemen, kunnen 
deelnemen aan de competitie klaverjassen. Zij zijn de vaste deelnemers en verplichten zich tot betaling van 
het inleggeld voor alle wedstrijdavonden. Deelnemers, die ná 24 oktober of 20 februari starten worden niet in 
de vaste deelnemerslijst opgenomen. Zij komen niet in aanmerking voor een deelnemersprijs.  
 
Er wordt elke dinsdagavond gespeeld, aanvang 19.30 uur. 
 
Inleggeld: het inleggeld bedraagt € 2,50 per week. Niet leden betalen € 4,00 per week.  
 
Er zijn 2 periodes: van september t/m december en januari t/m april. Er is dan voor iedere speler een prijs, de 
speler met de meeste punten mag het eerst kiezen en dan degene die daar opvolgt, vervolgens gaat het zo tot 
de speler met de minste punten. 
 
Bij afwezigheid krijgt men 4000 punten. Deelnemers dienen hun afwezigheid vóór 18.00 uur op dinsdag door 
te geven aan Tonny van Heerde telefoonnummer 416184. Afwezigheid is niet overdraagbaar. 
 
De bezetting van de tafels wordt vooraf d.m.v. loting bepaald. De eventuele reserve wordt a.d.h.v. de 
deelnemerslijst in alfabetische volgorde bepaald. Een reservebeurt is niet overdraagbaar. Men krijgt 1500 
punten voor de reservebeurt. 
 
Er wordt verplicht gespeeld volgens het Amsterdams systeem; er worden drie ronden van 16 partijen 
gespeeld. 
 
Geven: degene, die links van de schrijver zit, begint met geven; volgorde van geven 3 – 2 – 3 kaarten. 
 
Spelen: de speler links van de gever is verplicht het spel te spelen; het spel dient geheel uitgespeeld te 
worden. 
 
Roem: roem op tafel (niet in de hand) moet gemeld worden, ook de roem voor 4 vrouwen, heren en azen 
(100 punten), voor 4 boeren 200 punten en een 4 kaart van 7 t/m 10 is ook 100 roem. 
 
Schrijven; de score wordt bijgehouden door een schrijver per tafel op het uitgereikte scoreformulier. In de 
kolom punten worden alleen de werkelijk vergaarde punten genoteerd. In de kolom marsen alleen de marsen 
noteren. Schrijven als volgt: onder punten 162, onder marsen 100 (roem). Na de 16e partij worden onder aan 
het formulier de punten opgeteld. Het puntentotaal uit beide kolommen moet 2592 zijn. Onder de behaalde 
punten wordt de opgetelde roem geschreven en bij de totalen opgeteld. 
 
Hinderen: De spelers die zijn uitgespeeld, worden verzocht niet achter de rug van de nog spelende 
deelnemers plaats te nemen, noch aanwijzingen te geven, noch commentaar op het spel van de spelers te 
leveren. 
 
In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie. 
De Commissie:   
 
Tonny van Heerde telefoon 416184 06-12157801 
Dineke Hoek   telefoon 414780 06-49988656 
 
1 januari 2017 


