Spelregels Snooker
Ballen:
Er wordt met 22 ballen gespeeld:
1 witte bal: speel- of stootbal
15 rode ballen: waarde 1 punt
1 gele bal: waarde 2 punten
1 groene bal: waarde 3 punten
1 bruine bal: waarde 4 punten
1 blauwe bal: waarde 5 punten
1 roze bal: waarde 6 punten
1 zwarte bal: waarde 7 punten
Doel van het spel:
Punten maken door ballen in de gaten te spelen (“potten”) en/of de tegenstander
strafpunten te laten maken.
Aantal spelers:
Meestal 2, soms ook 3. Bij 4 spelers maakt men vaak 2 paren.
Verloop van het spel:
Wie aan de beurt is, moet met de witte stootbal trachten respectievelijk, een rode bal,
een kleur, een rode bal, een kleur etc. te potten. Als dus een rode bal gepot is, mag een
andere kleur worden gekozen om te potten (geel, groen, bruin, blauw, roze of zwart).
Men probeert meestal, een zo hoog mogelijke kleur te potten, bv roze of zwart. Deze
leveren immers de meeste punten op.
De gepotte rode ballen komen niet meer terug in het spel, ze blijven in hun pockets. De
gepotte andere kleuren komen weer terug op hun originele plaats of spot (zie tekening)
Gaat dit niet omdat een andere bal de spot afdekt, dan wordt de bal teruggeplaatst op de
spot met de hoogste waarde die vrij is. Het potten van de rode ballen en de kleuren gaat
door totdat alle rode ballen van de tafel zijn gespeeld. Na het potten van de laatste rode bal,
mag nog één keer een leur worden uitgekozen worden. Daarna moet het potten van de
ballen in de volgorde van waarde gebeuren: geel, groen, bruin, blauw, roze en zwart.
Einde van een beurt.
Men speelt verder zolang men ballen pot. De tegenstander is aan de beurt, als men geen
bal pot of als een fout (foul) wordt gemaakt. Is een fout gemaakt dan heeft de
tegenstander de keuze: of zelf spelen, of de speler die de fout heeft begaan nog eens te
laten spelen.

