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 WHISTEN:

Er wordt gespeeld met 52 kaarten; iedere speler ontvangt 13 kaarten. (delen : 4 – 4 – 5)
De deler laat de allerlaatste kaart op zij liggen. Iedere speler spreekt troel of pastroel.
Indien troel:
- de troefkaart wordt ongezien weggestopt.
- als het vierde aas troef is,  dit eerst uitkomen; dan naar acht slagen spelen.
- als het vierde aas niet uitgekomen wordt moeten er 9 slagen behaald worden.
- bij vier azen is harten heer troef en dient ook eerst uitgekomen te worden.
Indien geen troel:
- de deler deelt de troefsoort mee.
- als hij zelf misère gaat mag hij de troefkaart ongezien wegstoppen.
- als hij geen misère speelt is hij verplicht de troefkaart te tonen.
Misère op tafel wordt als volgt gespeeld:

Hij/zij die misère op tafel speelt komt zelf uit en na het maken van de eerste slag 
moet hij/zij alle kaarten op tafel leggen.

Opmerking: Misère op tafel gaat boven troel!
De volgende speler vraagt of past; het is echter verboden te passen met minstens vijf 
troefkaarten; het zelfde geldt voor mee te gaan.
Indien hij echter noch past, noch vraagt kan hij: ofwel alleen gaan voor zes slagen of 
abondance, pico, misère, misère op tafel, solo en soloslim.
Indien iedereen past, mag de laatste speler voor vijf slagen spelen, indien hij echter ook 
past speelt hij voor de dames.
Solo is alle slagen met keuze van troef. Soloslim is alle slagen met verplichte troefsoort.
Indien voor de dames gespeeld wordt : vier dames wordt gerekend als drie dames.
Puntenverdeling:
- aanwezigheid : 10 punten
- juisten : twee punten + één punt per overslag - troel : dubbele punten
- abondance : vijf punten per speler
- pico : zes punten per speler
- misère : zeven punten per speler
- misère op tafel : tien punten per speler ( kaarten van de speler bloot op tafel )
- solo : vijftien punten per speler
- soloslim : twintig punten per speler
- dames : vier punten per dame
- onderdoor : geeft tweemaal de punten bij een niet troelspel

: geeft driemaal de punten bij een troelspel
Inbreuken tegen het reglement worden bestraft met 5 strafpunten per speler (enkel de 
schuldige)
Vals spelen, of loochenen wordt bestraft met  de te verdienen punten; bij alleen spelen is 
dit 15 punten
Bij misdelen dient de deler opnieuw te delen.


