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Wedstrijd reglement rikconcours RAPIDO. 
 
Art. 1) Men neemt plaats aan de tafel die door loting wordt bepaald. Zowel de spelers als de tafels worden door 

het lot bepaald. Er worden 10 ronden gespeeld. Na de vijfde ronde wordt er gewisseld: dus in totaal 2 x 
20 maal ( indien er 5 spelers aan een tafel zitten 2 x 25 maal)  Na de vijfde ronde is er een korte pauze 
waarna er zowel van tafel als van spelers gewisseld wordt. Bij het wisselen en het einde worden de pun-
tenlijsten bij de wedstrijdleiding ingeleverd. 

 
Art. 2) Één speler per tafel (zelf te bepalen) houd de scorelijst bij, waarbij de medespelers toezien op de juiste 

invulling volgens de puntenwaarderinglijst. De scorelijst moet door iedere speler worden ondertekend, 
daar later geen beroep meer mogelijk is, waarna hij bij de wedstrijdleiding wordt ingeleverd. Indien de 
lijsten niet volledig zijn ingevuld komen deze niet in aanmerking voor het eindklassement. 

 
Art. 3) Het RIKSPEL bestaat uit: 
 1 rikken (8 slagen of beter rikken) 6 solo 11 
 2 solo 8 # 7 open misère 
 3 solo 9 of piek 8 solo 12 
 4 misère 9 open misère met een praatje 
 5 solo 10 10 solo tout 

Troela moet gemeld worden, misère gaat boven troela, (bij troela de 4 de aas bepaald wat troef wordt). 
# Solo 8 kan alleen geboden worden na rik of beter rik, de regels zijn gelijk aan die van rik. 
Alle andere spellen mogen direct geboden worden. Harten zijn zowel bij rik als bij solo de betere troef. 
Piek, misère, open of een praatje, mag ten hoogste met 2 personen per spel gespeeld worden. 

 
Art. 4) De kaarten worden als volgt gegeven 1 x 6 en 1 x 7, De speler welke de achterhand heeft is verplicht af 

te nemen. 
 
Art. 5) Een omgedraaide slag mag niet meer terug gedraaid worden. Een geschoven of omgedraaide kaart is 

gespeeld. De speler na de gever speelt altijd uit behalve bij solo tout; dan komt de speler zelf uit. 
 
Art. 6) Aftroeven mag alleen indien men de gevraagde soort niet kan bekennen. 
 
Art. 7) De gevraagde aas moet op tafel komen zodra de soort gespeeld wordt, deze mag geen troef zijn maar 

hij mag wel afgetroefd worden. De rikker mag een aas ook blind vragen, dit mag echter alleen als de rik-
ker de soort niet bezit en geen andere aas mee kan vragen (blind is een omgekeerde kaart op tafel leg-
gen bij het aanvragen van de meegaande aas, geschoven kaart). Heeft de rikker 4 azen in dat geval 
wordt er een koning meegevraagd, niet troefkoning. 

 
Art. 8) Het spel “piek” eindigt zodra de piekspelers twee slagen hebben, dus alle overslagen tellen niet mee. 
 
Art. 9) Het spel “misère” eindigt zodra de misèrespelers een slag hebben. 
 
Art. 10) Bij open misère legt de speler zijn kaarten open op tafel nadat de vijfde kaart uitgespeeld is niet praten. 

Bij open misère met een praatje leggen alle spelers de kaarten open op tafel na het uitspelen van de 
eerste kaart. Het spel eindigt zodra de speler een slag heeft. 

 
Art. 11) Bij solo tout hoeft men geen troef te maken, behalve wanneer men beter geboden heeft. Men mag wel 

zelf uitkomen ook al zit er iemand anders op de voorhand. Het spel eindigt, zodra de tegenpartij een slag 
heeft. 

 
Art. 12) Indien alle spelers passen kan voor de volgende speltypes gekozen worden,   1) nood-rik.   2) 1; 3 of 5 

slagen, iedere speler mag zelf het aantal te behalen slagen bepalen (1;3 of 5) dit moet voor het spelen 
vermeld worden.   3) schoppenvrouw en laatste slag.   4) verplicht pieken. De speler op de voorhand 
bepaald welk speltype er gespeeld gaat worden. 

 
Art. 13) Indien een speler verzaakt geldt het volgende: 

A) Met een verzaakte kaart kan nooit een slag gewonnen worden. 
B) De verzaker krijgt altijd 15 strafpunten . 
C) Men komt onderling overeen; nieuwe kaarten geven of de verzaakte kaart omwisselen. 
D) Als de verzaker een der misères of solo’s speelt, krijgt hij niet alleen de strafpunten maar ook nog 

minpunten, als bij het er inspelen. 
 
Art. 14) De puntentelling: zie tabel puntenwaardering. 
 
Alg. Winnaar is degene met het hoogste aantal punten over beide rondes. Bij gelijk aantal punten is de win-

naar: hij of zij die de hoogste persoonlijke score heeft. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet be-
slist de wedstrijdleiding. 

 voorhand = speler links van de gever. achterhand = speler rechts van de gever. 


