
  

 

 

Booray  
Het Verdelen  
Voor elke verdeling, moeten de spelers een inzet in de pot leggen. Vijf kaarten worden aan elke 
speler verdeeld, één voor één, met voorkanten naar beneden, te beginnen met de speler links van de 
verdeler. De verdeler draait dan devolgende kaart om, die aangeduid wordt als troefkleur, en hij 
kondigt deze kleur (pip) aan.  
 

Het Spel  
Elke speler, nadat hij of zij zijn kaarten heeft bekeken, mag zijn kaarten neerleggen met voorkanten 
naar beneden en zijn of haar inzet als pand geven.  
Anders mag een speler inblijven en een kans hebben om de pot te winnen, of misschien bijkomend 
verlies te doorstaan.  Elke actieve speler, te beginnen langs links van de verdeler, gooit één tot vier 
kaarten weg en vervangt deze door kaarten van het deck, of hij klopt af. 
Als de trekking gebeurd is, dan leidt de speler links van de verdeler en worden de kaarten 
uitgespeeld in slagen (een kaart per speler om de beurt). De leider moet zijn hoogste troef leiden, als 
hij een Aas, Heer of Dame heeft. Bij elke slag, moet een speler op zijn of haar beurt: 

1. De kleur (pip) volgen, indien mogelijk. 
2. Een hogere kaart spelen dan de vorige die gespeeld werd, indien mogelijk. 
3. Een troef spelen, indien hij de kleur (pip) niet kan volgen. 
4. Een kaart spelen, als hij de kleur of de troef niet kan volgen. 

Een slag wordt gewonnen door de hoogste kaart van de kaartkleur, tenzij een troef gespeeld wordt, 
in dat geval wint de hoogste troef. De winnaar van een slag, is devolgende leider. De speler mag 
eender welke kaart leiden, tenzij hij of zij een Aas, Heer of Dame van de troef in handen heeft; in dat 
geval moet één van deze drie kaarten geleid worden. De speler die de meeste slagen haalt, wint de 
pot. 
 


