
 

 

REGLEMENT BINGO: 
 

Bingo maart 2019: 

Er worden 6 rondes gespeeld deelname = 10euro. 

Elke ronde is er een kleine prijs een hoofdprijs en twee troostprijzen. 

Eerst wordt er gespeeld voor een volle lijn = kleine prijs. 

Daarna voor een vol rooster = hoofdprijs + 2 troostprijzen. 

 

Er wordt ook een extra ronde gespeeld deelname = 5euro. 

Eerst spelen we voor de vier hoeken = kleine prijs + 2 troostprijzen. 

Daarna voor kruis in X vorm = kleine prijs + 2 troostprijzen. 

En als laatste voor een vol rooster = hoofdprijs + 2 extra troostprijzen 1ste links en 1ste 

rechts + 2 troostprijzen 2de links en 2de rechts. 

 

Wanneer meerdere deelnemers tegelijkertijd bingo hebben zullen zij in alfabetische 

volgorde met de dobbelsteen gooien, wie de meeste ogen gooit is winnaar, als 

meerdere evenveel ogen gooien zullen deze opnieuw gooien tot er een winnaar is. 

De indeling en uitreiking van de prijzen wordt voor aanvang uitgelegd. 

Wie aan dezelfde tafel naast een hoofdprijs winnaar zit krijgt een troostprijs en in de 

extra ronde hebben ook zij die naast de kleineprijs winnaar zitten een troostprijs. 

 

Prijzen worden overhandigd na controle van de getallen. 

 

Opgelet!!! 

De uitgekraste of gestempelde getallen moeten nog leesbaar zijn voor controle!!  

Indien onleesbaar zal de prijs niet toegekend worden en wordt er verder gespeeld tot 

er een nieuwe winnaar is. 

 

 

 

De Raad van Bestuur  
       

            

 

 

 



 

 

Prijsverdeling en volgorde: 

 

1ste ronde (geel rooster). 

 Volle lijn = voetenwarmer. 

Volle kaart = stoomreiniger en troost links en rechts. 

 

2de ronde (rood rooster). 

 Volle lijn = ramenwasser. 

Volle kaart = staande lamp en troost links en rechts. 

 

3de ronde (paars rooster). 

 Volle lijn = vacuüm verpakker. 

 Volle kaart = airfryer en troost links en rechts. 

 

Pauze 15min. 

 

4de ronde (extra ronde). 

4 hoeken = mixer en troost links en rechts. 

Diagonaal kruis = airfryer en troost links en rechts. 

Volle kaart = stofzuiger en extra troost 1ste links en 1ste rechts een 

keukenweegschaal en troost 2de links en 2de rechts. 

 

5de ronde (bruin rooster). 

 Volle lijn = mixer. 

 Volle kaart = schuurmachine en troost links en rechts. 

 

Pauze 15min. 

 

6de ronde (roze rooster). 

 Volle lijn = grill. 

 Volle kaart = stoomreiniger en troost links en rechts. 

 

7de ronde (groen rooster). 

 Volle lijn = kruimeldief. 

 Volle kaart = as stofzuiger en troost links en recht. 

 

      Troost = fles allesreiniger. 


