SPELREGELS
DOEL VAN HET SPEL
•

Eerder dan de tegenstander alle ballen van jouw kleur wegspelen en tot slot de zwarte bal scoren.

HET SPEL
•

De startende speler begint door de witte bal tegen de gekleurde ballen aan te spelen. De witte bal
mag vanuit iedere positie achter of in lijn met de witte stip neergelegd worden. Er moet minimaal
één bal geraakt worden.
• De eerste bal die in een netje gepot wordt, is de kleur die de speler moet blijven spelen. Zolang er
geen ballen gepot zijn mag er op elke bal gespeeld worden (met uitzondering van de zwarte bal).
• Wordt bij de start van het spel de zwarte bal gepot, dan start het spel opnieuw zonder gevolgen.
• Gaat een van jouw ballen erin, dan mag je nog een keer! Tenzij je daarbij een overtreding maakt (zie
gevolg overtreding).
• Blijf jouw kleur spelen tot alleen zwart overblijft. Deze moet in de (schuin) tegenoverliggende pocket
van de laatst gescoord bal om het spel te WINNEN!

OVERTREDINGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De witte bal gepot of uit het speelveld gespeeld.
De kleur van de tegenstander eerst raken, voordat jouw eigen kleur geraakt wordt.
Geen enkele bal raken.
De zwarte bal raken voordat al jouw ballen gepot zijn.
Als een speler met zijn voet of kleding een andere bal raakt.
Het spelen voor zijn/haar beurt.
Het spelen voordat de bal tot stilstand is gekomen.
De witte bal meer dan één keer raken.
Als een gekleurde bal het speelveld verlaat. Deze wordt dan zo dicht mogelijk bij de zwarte stip
teruggeplaatst.

GEVOLG VAN EEN OVERTREDING
•

De tegenstander mag de witte bal op iedere willekeurige positie op het speelveld neerleggen.

VERLIES VAN HET SPEL
•
•

Als een speler de zwarte bal pot voordat de eigen kleur volledig weggespeeld is.
Als de zwarte bal (als laatste) gepot wordt en de witte bal rolt erachteraan.
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