
Wat heb je nodig?


• Kom en Zie bingokaart(en) 

• Pen of stift of potlood of stickers of ander schrijfgerei

• Koffie, thee, fris

• Kerskoekjes, kerstkransjes 

• Een leuke kerstoutfit 

• Telefoon met internet en WhatsApp. Het is het beste om de livestream via een 

ander device te bekijken


Speluitleg:


We spelen één ronde BINGO, zorg dus dat je met al je BINGOkaarten speelt. 

Jullie gastheer en -vrouw van deze bingoavond noemen voor de start van het BINGOspel 
de mogelijkheden op waarmee je kunt winnen. Eerst kan men spelen om een horizontale 
rij, bijvoorbeeld de bovenste rij. Dit kan ook de middelste rij of de onderste rij zijn, dus let 
goed op wat de winst in die ronde inhoudt. Daarna volgt de volle kaart. 

De nummers van de getrokken ballen worden genoemd. Het nummer kan tussen de 1 t/m 
75 liggen. 

De spelers controleren of het getrokken nummer op de eigen BINGOkaarten voor komt. 
Als dat het geval is, dan zal de speler hetzelfde nummer op de BINGOkaart(en) 
doorkrassen of strepen. De speler die als eerste met de getrokken getallen de betreffende 
rij doorkrast, mag BINGO roepen en direct een foto van zijn/haar BINGOkaart appen naar 
ons Kom en Zie WhatsApp nummer 06-48234641. 

De spelleiders controleren of het een geldige BINGO is. Bij een geldige BINGO speelt 
men verder voor de volle kaart. 

De speler die als eerste met de getrokken getallen de volle kaart doorkrast mag BINGO 
roepen en direct een foto doorsturen naar het Whats App nummer 06-48234641. 

De spelleiders controleren of het een geldige BINGO is. Dit doen zij door de getrokken 
nummers te vergelijken met de 24 cijfers van de BINGOkaart. Bij een geldige BINGO is dit 
de winnaar van de ronde. 

Als twee of meerdere spelers tegelijk bingo hebben, is degene die het eerst BINGO heeft 
geappt de winnaar. 

En je weet het, een valse BINGO betekent een liedje zingen! 



