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Aantal spelers: 3 of meer Leeftijd: vanaf 6 jaar

Inhoud: 1 cijferbord, 20 BINGO-kaarten, 75 steentjes, kartonnen fiches

SPELREGELS
Voordat met het spel wordt begonnen, moet er een spelleider worden 
gekozen. De spelleider is verantwoordelijk voor het cijferbord en de 
genummerde steentjes. Het cijferbord bestaat uit vijf verticale rijen met 
nummers van 1 tot en met 75.

Bovenaan het cijferbord en de BINGO-steentjes staat BINGO
In de rij onder de B staan de cijfers van  1-15
In de rij onder de I staan de cijfers van  16-30
In de rij onder de N staan de cijfers van  31-45
In de rij onder de G staan de cijfers van  46-60
In de rij onder de O staan de cijfers van  61-75

De spelleider verdeelt de BINGO-kaarten onder de spelers. Elke speler 
krijgt ook een aantal fiches om zijn cijfers mee af te dekken. Vervolgens 
husselt de spelleider de genummerde steentjes door elkaar en trekt één 
nummer per keer. De letter en het nummer van het getrokken steentje 
moeten hardop worden voorgelezen. Als de spelleider bijvoorbeeld het 
steentje B12 trekt, dekken alle spelers met nummer 12 op een van hun 
BINGO-kaarten dit nummer af. Nummer 12 zit altijd in de rij onder de B. 
De spelleider legt vervolgens het getrokken nummer op het cijferbord en 
trekt een nieuw nummer.

Het spel duurt net zolang totdat een van de spelers vijf nummers op een 
rij heeft. Dit mag zowel horizontaal, verticaal als diagonaal zijn. Het vrije 
veld in het midden van de BINGO-kaarten wordt voor aanvang van het 
spel met een fiche afgedekt en telt in het spel gewoon mee.

De speler die vijf nummers op een rij heeft, roept "BINGO". De spelleider 
controleert of het klopt door de speler de nummers van de winnende 
BINGO-rij op te laten noemen. Als een speler BINGO heeft geroepen 
zonder dat dit klopt, moet hij opnieuw beginnen met een lege kaart. Als 
twee spelers tegelijkertijd BINGO hebben, is degene die het eerste BINGO 
heeft geroepen de winnaar.

Het spel is afgelopen als iemand BINGO heeft. Maar je kunt ook doorspelen 
om te kijken wie het eerste een hele BINGO-kaart vol kan krijgen.

VEEL PLEZIER!


