
Het kurkspel (met dobbelstenen):  
 
Iedere speler speelt met dezelfde bal. Op het middenacquit wordt de 
kurk geplaatst met drie dobbelstenen er bovenop. De rode bal moet 
eerst worden geraakt, altijd. Indien rood wordt gemist dan gaan de 
eventueel behaalde punten naar de tegenpartij(en). Nadat men de rode 
bal heeft geraakt heeft men de keuze om of de andere witte bal te raken 
of de kurk omver te spelen. Indien dit lukt mag men door blijven spelen. 
Wordt echter de kurk om geworpen door een andere bal dan de 
speelbal, dan zijn de behaalde punten voor de tegenpartij(en). Als de 
speler alleen de rode bal raakt en verder niets, dan is de beurt voorbij de 
punten kunnen dan bij worden geschreven. De omgevallen kurk wordt 
indien mogelijk weer recht op gezet op de plaats waar zij is omgevallen, 
lukt dit niet omdat bijvoorbeeld de kurk onder de band ligt of zelfs van het 
biljart af is, dan begint de kurk weer op het middenacquit. – De 
puntentelling: Als de rode en de witte bal zijn geraakt dan telt dit voor 2 
punten. Wanneer de kurk wordt omgeworpen dan tellen de punten van 
de dobbelstenen, waarbij geldt dat de 1 telt voor 10 punten en de rest 
behoudt zijn eigen waarde. Degene die als eerst 100 punten heeft 
gehaalt, is winnaar. Deze regel is natuurlijk ook zo om te buigen dat men 
door speelt tot dat er een verliezer is. Indien een speler de 100 punten 
heeft volgemaakt dat moet de speler de rode bal nog één keer raken, als 
dit niet lukt of er worden meer punten gehaalt dan gaan alle punten van 
die beurt naar de tegenstander(s). Komt een speler boven de 100 punten 
door verkregen strafpunten dan hoeft hij niet meer de rode bal te raken. 
– De strafmaatregelen: Als een speler niets raakt, gaan 2 punten naar de 
tegenpartij(en). Wordt de kurk met de rode of de witte bal omver 
geworpen, dan gaan alle punten van die beurt (inclusief de laatste stoot) 
naar de tegenpartij(en). Wordt door de speler de kurk om ver geworpen 
voordat rood is geraakt, dan gaan weer de punten naar tegenpartij(en). 
Raakt de speelbal eerst de witte bal voordat rood is geraakt dan gaan 2 
punten naar de anderen. Worden de dobbelstenen of kurk van het 
speelvlak af gestoten, dan gaan de punten van de beurt naar de 
tegenpartij(en).	


