BINGO TENNISBALLEN.
KLEEDJE/AANBRENG
Grijze pruik, debardeurke, wandelstok, een vals gebit, een dikke bril en een breekbaar stemmetje; de oudjes
zijn daar! Al een heel jaar zitten de oudjes van het rusthuis te wachten op hun dag van het jaar, heiliger dan
kerstmis, plezanter dan een wafelbak. Het is tijd voor de BINGO-AVOND!

MATERIAAL

Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be

Tennisballen, een (bij voorkeur) ronde bak of kooi (dan gaan de ballen makkelijker rond), een microfoon,
bingo-bladen, tafels en stoelen (hoewel niet noodzakelijk), een podium of opstapje voor "de ballentrekker" en
prijzen zot.

SPEELIMPULSEN
Stap 0: het nummeren van tennisballen
Zorg voor een veertigtal tennisballen. Op elke tennisbal schrijf je in alcohol-stift (permanent marker) in het
groot telkens een nummer op voor- en achterzijde. Ok, je bezoedelt de tennisballen maar erg veel kwaad doet
dit niet: ja kan nog tennissen, ze rollen nog enz. Niet twijfelen dus, het brengt veel extra spelplezier mee...
Stap 1: wie heeft de eerste 'BINGO'
Maak voor elke deelnemer een blad met willekeurig nummers op. Op dit blad staat niet elk nummer van 1 tot
40. Het blad bevat slechts 25 nummers, gerangschikt in een raster van 5 op 5. Om een bingobal te trekken duid
je telkens een andere onschuldige hand aan. De getrokken nummer vink je af op je blad. Vroeg of laat heeft
iemand vijf nummers op een rij die al getrokken zijn. Deze persoon scoort een bingo. Hij moet dan rechtstaan
en 'BINGO' roepen.
Stap 2: spanning opbouwen
Het wordt al iets interessanter als je per persoon meerdere bladen hebt, waarop je de verschillende cijfers
moet wegvinken. Je winstkansen verhogen aanzienlijk! Misschien kunnen ze een extra kaart afkopen bij de
bank met breistukjes of krijgen ze gratis een extra kaart bij het bestellen van een stukje taart... uw
creativiteit doet het misschien beter.
Stap 3: the ultimate Bingo-boy (of girls)
Wie het eerst tien (of minder) bingo's scoort, mag zich The Ultimate Bingo-Boy noemen. Hij of zij mag als eerst
een prijs gaan uitkiezen op de tombola tafel. Mogen wij als eerste prijs een bingoballen-massage voorstellen:
Je legt alle bingo-ballen (inderdaad dit zijn de tennisballen ;-) op de grond bij elkaar. Leg The Ultimate BingoBoy op de ballen, neem met vier mensen respectievelijk zijn armen en benen vast en wiegel hem zachtjes over
de ballen, dit geeft een leuke sensatie op de rug...
Variaties:
Nu je toch genummerde tennisballen hebt, kan je ook hier heel wat spelletjes mee verzinnen, zoals
puntentennis (de bal die je mist), puntenpetanque of sudoku spelen in de zandbak.

BEGELEIDERSTIPS
Zet tafel allemaal richting het podium, zodat het lijkt op een examen. Maak de sfeer sereen en serieus, dat
maakt het geheel grappig maar ook spannend. Met een echt mooie prijs wordt de betrokkenheid groter!
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

