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KAVD CLUBREGLEMENT KLEURENWIEZEN 

We spelen kleurenwies volgens het reglement dat gebaseerd is op de IWWA-regels. Die regels zijn van 
toepassing op het Wereldkampioenschap Kleurenwiezen in 2019. Het reglement is uitgebreid met enkele 
mogelijkheden die de aantrekkelijkheid en de variatie van het spel verhogen. Dit betreft onder andere de 
mogelijkheid om ook zonder troef (Sans Atout) te spelen, wat boven harten gaat, en de opwaardering van 
piccolo in de biedingen. 

Daarnaast wijkt de puntentelling af van die gebruikt bij IWWA omdat we risico’s bij het bieden hoger willen 
belonen en ook de balans tussen winst en verlies bewaren in elke spelronde, m.a.w. het totaal van alle spelers 
moet op elk moment NUL zijn. Dat vergemakkelijkt de controle. 

Elke deelnemer wordt geacht zich sportief en constructief te gedragen zodat kleine misverstanden/foutjes 
onderling kunnen geregeld worden.  
 

1. Algemeen 

Loten van de plaatsen 
De plaatsen worden geloot aan de hand van de 4 kleuren, waarbij in wijzerzin schoppen, klaveren, ruiten en 
harten plaatsnemen. Schoppen begint te delen en harten doet de puntentelling. Daarvoor beschikt die laatste 
over voorgedrukte formulieren waarop hij zowel de spelscore als de cumulatieve score noteert. Op elke lijn 
moet het totaal 0 zijn. In de marge noteert diezelfde persoon welk spel gespeeld werd en hoeveel slagen er 
gehaald werden in geval van kleurcontract, of gewonnen of verloren bij andere biedingen (miserie, piccolo, 
abondance,…) 
 
 
Schudden van de kaarten  
De volgende deler neemt de kaarten samen en haalt ze minstens 1 maal door elkaar en biedt ze dan aan de 
vorige deler aan. Die vorige deler moet de kaarten afpakken. Het afpakken gebeurt door het spel in 2 stapels 
te splitsen. Elke stapel moet minstens 4 kaarten bevatten. De deler zet vervolgens de 2 stapels op elkaar zodat 
het bovenste gedeelte onderaan komt, en deelt de kaarten. Elke verdere gift gebeurt door alle kaarten uit het 
spel op elkaar te stapelen, minstens eenmaal te schudden en opnieuw af te nemen.  

Kleurenwiezen wordt gespeeld met twee spellen kaarten, de speler links van de deler schudt tijdens het delen 
de kaarten en laat afnemen links, daarna legt de speler dat spel aan zijn rechterkant neer op tafel klaar voor 
het volgende spel. 

 
Delen  
De gift start door het verdelen van de 52 kaarten aan de spelers. Er wordt als volgt gedeeld: een serie kaarten 
van boven naar beneden het deck in wijzerzin: 4-4-5 of 4-5-4. De deler deelt de kaarten zo dat de beeldzijde 
niet zichtbaar is voor de spelers. 

Wanneer de deler verkeerd deelt, is de bijhorende sanctie -9 voor de deler en de andere spelers krijgen elk 
+3. De deler behoudt het recht om te delen. Afhankelijk van de situatie kunnen de spelers samen beslissen 
om gewoon opnieuw te delen zonder sanctie, bijvoorbeeld als de schuld duidelijk niet bij de deler ligt. 

Wanneer een gift wordt “rondgepast”, deelt de deler opnieuw. Men zegt dat een gift wordt “rondgepast” 
wanneer iedereen uiteindelijk past, ook al heeft een speler aanvankelijk gevraagd.  
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Bij opnieuw delen na algemeen akkoord met ‘ronde pas’ worden de punten verdubbeld. Zo ook na ‘carte 
blanche’ of na bieden van het vierde kleur of bij afpassen na bieden.  

 
 
Belangrijk! Na het delen 
De laatste kaart wordt bij kleurenwiezen NOOIT omgedraaid! 

De biedingen beginnen nadat eerst iedereen “pas troel” heeft gezegd. Let op: 4 azen is geen troel! 

Na alle pas troels zegt elke speler die volgt op de deler in wijzerzin wat hij van plan is te doen. Hij kan vragen 
in een kleur, meegaan in een kleur of een speciaal spel annonceren. De eerste speler kan ook ‘ronde pas’ 
voorstellen. Dat betekent herdelen of ‘wachten’.  De ‘wachter’ kan daarna enkel nog meegaan in een kleur. 

Wanneer in de pas troelronde iemand “troel” roept, dan roepen de anderen “pas grote miserie”, tenzij 
iemand grote miserie wil spelen of abondance 10, 11, grote miserie op tafel, kleine of grote soloslim. Die 
speler moet dat nu ook aankondigen. 

Behalve bij troel, kan een speler die geen enkel prentje op zijn hand heeft ook ‘carte blanche’ annonceren, 
wat wil zeggen dat er niet gespeeld wordt en opnieuw gedeeld wordt voor dubbele punten. 

 

2. Biedingen  

Wanneer een speler het woord krijgt, dan kan hij :  

• Ofwel een kleur voorstellen. Hij ‘vraagt’ een kleur.De volgorde van de kleuren van hoog naar laag is: 
harten, ruiten, klaveren, schoppen. Er kan ook ‘zonder troef’ geboden worden en dat gaat boven 
harten! 

• Ofwel ‘meegaan’ met iemand die een kleur heeft voorgesteld en nog niet gebonden is voor minstens 
8 slagen. Indien je vroeg in een lage kleur in de eerste ronde zonder dat er iemand meeging, mag je 
in de volgende ronde nog altijd op je beurt meegaan met een hogere kleur of alleen gaan in een 
hogere kleur. Zakken in kleur mag niet. Meegaan in een hogere kleur mag alleen als je daarvoor nog 
niet de kans had gekregen bij de vorige biedingsronde! 

• Ofwel een speciaal spel voorstellen (vanaf kleine miserie). Opgelet! Je kan in de eerste ronde nooit 
onmiddellijk een solo (naar 6, 7 of 8 slagen) aankondingen, tenzij er niemand nog met jou kan 
meegaan. 

• Ofwel passen. Wie eenmaal gepast heeft, zwijgt voor de rest van de biedronde. 
• Om een kleur te kunnen voorstellen, moet de speler nog met een andere speler kunnen samenspelen. 

Bovendien mag er intussen geen piccolo of grote miserie zijn voorgesteld, want die gaan boven 13 
slagen met twee. Behalve in het geval van piccolo of grote miserie, kan de speler wel in dat geval 
direct een solo van minstens 6 slagen aankondigen. 

De speler die meegaat in een kleur moet over ten minste e ́e ́n kaart van die kleur beschikken. Enkel de 
meegaande speler kan hoger bieden voor beiden of passen. Géén ‘passe-parole! Indien geen enkele speler 
meegaat of indien kleine miserie werd voorgesteld, kan de vragende speler solo bieden. Wanneer een speler 
die een kleur had voorgesteld maar niemand met hem meegaat, opnieuw het woord krijgt, kan hij zijn kleur 
behouden voor zover er nog iemand met hem kan meegaan. Met andere woorden, als er ng een speler in 
kleur kan stijgen. 

Een speler die zijn kleur behoudt, kan niet meer deelnemen aan het bieden en enkel nog hopen dat iemand 
in zijn kleur meegaat.  
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In eenzelfde spel kan een speler nog van kleur veranderen indien de kleur hoger is dan zijn eerst voorgestelde 
kleur. Hij kan dit niet zolang er iemand met hem meegaat. Als een speler die na de eerste biedronde solo kan 
gaan, kan dat in gelijk welke kleur, ook in een lagere dan die van zijn eerste bod! 

Kleine miserie, grote miserie, grote miserie op tafel en piccolo kunnen door meerdere spelers gespeeld 
worden. Ze spelen dan elk afzonderlijk hun spel. Er kan geen mix gespeeld worden van verschillende van de 
genoemde voorstellen.  
 
• Als in de eerste biedronde al 3 kleuren geboden werden, kan de laatste speler die minstens één kaart 

in de 4e kleur heeft beslissen om niet mee te gaan met de anderen en ofwel: 
- Afpassen en laten herspelen door een kaart in de 4e kleur op tafel te gooien 
- Beslissen om de 4e kleur of zonder troef te bieden voor minstens 6 slagen, waarna er enkel 

nog solo kan gespeeld worden door de rest van de andere spelers. 
- Beslissen om een miserie (klein, groot of op tafel) of piccolo te spelen. 

 
• Doubleren en redoubleren (kloppen en tegenkloppen) 

Een tegenspeler kan bij het spelen van de eerste kaart van een contract beslissen om te doubleren 
(dwz: er wordt voor dubbele punten gespeeld). Daarop mag de vrager van het contract voor het 
omdraaien van de eerste slag redoubleren (= punten x 3) 
 

• Opeenvolgend dubbels 
Worden door opeenvolgende regels punten verdubbeld, dan gaat dat niet volgens een meetkundige 
reeks (2,4,8,...) maar volgens een rekenkundige reeks (2,3,4,5...) 
 

• De tarieven voor troel tellen niet als een verdubbeling en worden als zodanig verrekend. Zie 
puntentelling. 
 

• Mogelijkheden ter verdubbeling: 
- na een afgepast spel 
- na een doublering 
- na een redoublering 
- bij rond spelen 
- bij miserie op tafel na troel 

 
3. Contracten  

Samen 
Samen het aantal slagen halen dat aangekondigd werd, van 8 tot 13. De gekozen kleur is troef. Er kan ook 
‘zonder troef’ geboden worden. 
 

Solo 
Met dat bod moet de spele in zijn eentje het aantal geboden slagen halen, gaande van 6 tot en met 8. De 
gekozen kleur is troef, tenzij men ‘zonder troef’ gaat.  
 

Kleine Miserie 
Een bod om geen enkele slag te halen. Er is geen troef. Elke speler legt vo ́o ́r de eerste kaart gespeeld wordt 
1 kaart weg zonder dat de andere spelers die kunnen zien. Er is geen troef.  
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Abondance 
Een bod van 9 tot 11 slagen die een speler alleen moet halen in de gekozen kleur. Abondance moet 
onmiddellijk bij de eerste biedingsronde (dus na de “pas troel” ronde) aangekondigd worden. De gekozen 
kleur is troef en de speler moet als eerste uitkomen. Uitkomen in de troefkleur is niet noodzakelijk. Als meer 
dan één speler abondance annonceert, primeert de hogere kleur maar kan er nog opgeboden worden. In 
tegenstelling tot een solo komt de abondancespeler altijd uit en kunnen er geen overslagen gemaakt worden. 

 
Piccolo 
De bieder moet één slag halen, niet meer of niet minder. Er is geen troef. 
 

Troel 
Een speler met 3 azen op zijn hand annonceert meeen ‘troel’. Voor de speler met het 4e aas zich bekend 
maakt, moet iedereen ‘pas grote miserie’ gezegd hebben als teken dat ze geen spel hebben dat boven troel 
gaat. Nadien pas mag de 4e speler zich bekend maken en de troef benoemen (of ‘zonder troef’ spelen) vóór 
het uitkomen. De speler met het 4e aas komt uit maar niet noodzakelijk in troef. Er wordt altijd naar 9 slagen 
gespeeld. Opgelet: 4 azen op één hand is géén troel! 
 

Grote Miserie 
Een bod om geen enkele slag te halen. Er worden geen kaarten weggedaan. Er is geen troef.  
 

Grote miserie op tafel 
Zoals grote miserie maar na het uitkomen van de 1e kaart van de 2e slag legt de speler zijn kaarten open op 
tafel. Er mag niet gepraat of gewezen worden. Er is geen troef. 
 
Kleine slem of soloslim 
Een solo naar 12 slagen in troefkleur of zonder troef. De speler mag uitkomen. Geen overslagen. 
 

Grote slem of soloslim 
Een solo naar 13 slagen in troefkleur of zonder troef. De speler mag uitkomen. 
 

Voor de rangorde van de biedingen 
Zie de puntenverdeling. Bij contracten met twee geldt de volgorde van de kleuren en moet in een lagere 
kleur altijd 1 slag hoger geboden worden. Bij een solo tegen een contract met twee telt de volgorde van de 
kleuren niet. Wel bij een bod van solo tegen solo. 

 

4. Uitkomen  

In de regel komt de speler die links zit van de deler als eerste uit. Bij de volgende slagen komt de speler die 
de vorige slag won als eerste uit. 

Bij abondance, kleine en grote slem/soloslim komt de speler die zo’n contract bood als eerste uit.  

Bij troel komt de speler met het 4e aas als eerste uit. Hij kiest welke kaart hij uitkomt en noemt de troefkleur. 

De spelers spelen een kaart in wijzerzin op de eerst gespeelde kaart. Zij volgen of ‘bekennen’ in de gespeelde 
kleur, tenzij ze die niet (meer) in hun hand houden. Daarop mogen ze beslissen om een andere kaart bij te 
gooien of te ‘kopen’ met troef. Kopen is nooit verplicht! 

De uitgekomen soort van de kaart moet verplicht gevolgd worden. De slag komt toe aan de speler die de 
hoogste kaart speelde van de uitgekomen soort. Indien een speler niet kan volgen, kan hij met troef de slag 
kopen en zo de slag winnen. Indien meerdere troefkaarten gespeeld werden, wint de hoogste troefkaart.  
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In het geval dat een duo alle slagen haalt, dan spelen die twee zogezegd ‘rond’ en tellen de punten dubbel. 
Ook wie alleen speelt en alle slagen haalt.  

Enkel de laatst weggelegde (omgekeerde) slag mag altijd herbekeken worden.  
 

5. Regels bij foutief uitkomen of bijspelen  

Tafel plakt  
Wanneer tijdens het spel een kaart door een speler op de tafel wordt gelegd, “plakt” de tafel. Met andere 
woorden, de kaart kan niet meer worden teruggenomen, tenzij de speler foutief niet gevolgd heeft of voor 
zijn beurt is uitgekomen. In geval van een foutieve kaart moet hij een juiste kaart bijspelen maar de foutief of 
voortijdig gespeelde kaart blijft op tafel liggen en de tegenspelers beslissen over het spelen van die kaart in 
de verdere loop van het spel. 
 

Foutief niet volgen 
Wanneer dat wordt opgemerkt in dezelfde slag, corrigeert de speler zijn slag en wordt er verder gespeeld 
maar de foutief gespeelde kaart blijft op tafel liggen. De tegenspelers bepalen wanneer die kaart mag/moet 
gespeeld worden, rekening houdend met de plicht tot volgen. 
 
Wordt het foutief niet volgen pas opgemerkt in een van de volgende slagen, dan volgt een zwaardere sanctie: 
-15 voor de speler in kwestie en +5 voor de anderen. Bij onenigheid beslist de jury over het verdere 
spelverloop. De jury kan “gewonnen” of “verloren” spel toekennen. 
 

Twee kaarten 
Wanneer een speler per ongeluk twee kaarten speelt en dat een invloed heeft op het spelverloop, dan kan de 
speler door de jury bestraft worden. De jury beslist. De maximale straf is -3 voor de speler en +1 voor de 
anderen. De speler mag kiezen welke van de twee kaarten hij vevolgens speelt maar de andere kaart blijft op 
tafel liggen tot de tegenspelers bepalen wanneer die gespeeld wordt (cfr supra). 

Vroegtijdig afleggen 
Als een speler op het einde van het spel twee of meer kaarten tegelijk afgooit in de overtuiging dat alle 
slagen voor hem zijn, wordt er gekeken of er theoretisch nog slagen mogelijk zijn voor de tegenpartij. Indien 
dat zo is, worden die toegekend aan de tegenspelers. 

 

6. Telling 
 
Een geslaagd contract brengt punten op volgens de overeengekomen puntentabel (zie puntentabel) 

Gewoon 
Bij een gewoon kleurcontract krijg je nog punten voor een overslag: 1 punt per overslag. 
 

Rond 
Bij rond spelen, alle 13 slagen halen, wordt het behaalde puntenaantal (contract + overslagen) verdubbeld. 
 

Solo 
Bij solo tellen maximaal 2 overslagen, dus tot en met 8. Een onwaarschijnlijke ronde solo wordt niet beloond.  
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Troel rond  
Bij troel rond krijg je 30 punten. 
 

Geen overslagen 
Bij een abondance, solo en kleine soloslim tellen geen overslagen. 
 

Miserie en piccolo 
Bij de miseriecontracten en piccolo is het alles of niets. Van zodra je het contract niet meer kan maken, stopt 
het spel. 

Miserie op tafel bij troel 
Bij miserie op tafel bij troel verdien je dubbele punten. 

Binnenspelen of down gaan 
Als het contract niet gemaakt wordt, word je ‘binnengespeeld’ of ‘ga je down’. 
In een kleurcontract kun je meer dan één slag down gaan. 
De speler in kwestie krijgt er strafpunten voor aan zijn broek: de waarde van het contract + voor elke slag 
‘binnen’ of ‘down’ het dubbele van het aantal punten per overslag. 

 
SCORETABEL KAVD KLEURENWIEZEN 

RANGORDE PUNTEN +/- pp OPMERKINGEN 
samen 8 4  

samen 9 6  

solo 6 4 max 2 overslagen 

samen 10 9  

solo 7 6 max 1 overslag 

kleine miserie 8  

samen 11 15  

solo 8 9 geen overslagen mogelijk 

samen 12 20  

abondance 9 17 geen overslagen mogelijk 

samen 13 50  

piccolo 18 troel (altijd 9) = 8 

abondance 10 20 overslag troel = 2 

(grote) miserie 24 ronde troel = 30 

abondance 11 27  

miserie op tafel 36 troel = dubbel 

kleine soloslim 40  

grote soloslim 55  


