Beer Pong regels
Beer pong wordt gespeeld met twee teams van twee spelers.
Aan elke kant van de tafel worden 6 bekers gezet in de vorm van een driehoek.
Om het beginnende team te bepalen, speelt men “blad-steen-schaar”.
Het team dat mag beginnen, krijgt de twee balletjes en gooit rechtstreeks of via een
bots naar de bekers van de tegenstander. De ellenboog moet hierbij achter de tafel
blijven. Wanneer het balletje via een rechtstreekse worp er ingaat, moet de
tegenpartij die beker leegdrinken.
Wanneer het balletje via een bots in een beker gaat, moet de tegenpartij deze beker
leegdrinken en nog een tweede naar keuze. Bij een worp met een bots mag de
tegenpartij het balletje wegslaan of wegnemen vanaf dat het balletje op de tafel
gebotst is.
Bij een worp waarbij het balletje terug naar de eigen kant van de tafel komt, krijg je
nog een poging, maar je moet dan achter je rug werpen.
Het spel eindigt wanneer je alle bekers van de tegenpartij uit het spel hebt gegooid
en de tegenpartij in de nabeurt die ze dan krijgen niet hetzelfde doen. Al het bier dat
dan nog op tafel staat, moet worden leeggedronken door de verliezers. In de nabeurt
mogen beide spelers een balletje gooien, wanneer een speler scoort, mag deze
blijven gooien tot hij mist.
Er is nog één speciale regel, de death cup. Wanneer je een balletje bij de
tegenstander hebt gescoord en ze de beker niet meteen leegdrinken, mag je ook in
de beker gooien die ze dan vasthouden of op tafel hebben staan. Als dit lukt, is het
meteen game over en moet het verliezende team ook weer al het bier dat op tafel
staat leeg drinken.
Nog enkele speciale regels om discussies te vermijden:
1)Wanneer de tegenstander een beker wegneemt, telt het tegen de handen
gooien niet als gescoord. Wanneer de tegenstander een botsbal wegslaat en
het andere balletje vliegt tegen de handen, telt dit ook niet als gescoord. De
persoon die tegen de handen gooide, mag in dit geval wel opnieuw spelen.
2) Wanneer men tegelijk gooit en de twee balletjes vliegen in dezelfde beker,
telt dit niet als een death cup. Er moet dan één beker worden leeggedronken,
men mag wel beiden opnieuw gooien.
3) Men krijgt altijd een nabeurt, behalve als beide personen van één team
scoren in de beurt dat de laatste beker gescoord wordt.

