
BUITENBINGO: 
 
Je speelt dit speel buiten, dat is het leukste met 2 of meer spelers. Print voor iedereen een 
bingokaart uit of teken hem na. Ga naar buiten en vergeet niet om je bingokaart, een pen 
en 2 dobbelstenen mee te nemen.  
 
Het spel: Speler 1 gooit de 2 dobbelstenen. Stel je gooit een 4 en een 6, dan mag je zelf kiezen of je de vier 
voor de linker rij gebruikt of de bovenste rij. Als je de vier van de linker rij kies, dan is de 6 automatisch voor 
de bovenste rij. Waar de cijfers bij elkaar komen is het spel wat je gaat doen. Op de kaart zou dat het vakje 
zijn waarin staat dat je 2 lantaarnpalen moet kiezen en daartussen 4 keer op en neer moet hinkelen. Stel dat 
je de 6 van de linker rij kiest, dan is vier voor de bovenste rij en dan kom je uit bij het vakje waar je een 
handstand op je eigen manier mag maken. Je mag dus zelf bepalen welke combinatie het wordt. Heb je de 
opdracht goed gedaan? Kruis het vakje dan af en geef de dobbelsteen aan speler 2. Als je in de loop van het 
spel vaker 4 en 6 gooit en beide vakjes al afgekruist zijn, dan kan je die ronde niets doen en gaat de beurt 
meteen naar de volgende speler. Wie als eerste een rij vol heeft heeft BINGO! Wie zijn of haar hele kaart vol 
heeft heeft SUPERBINGO! De winnaar maakt een vreugdedansje en bedankt de ander voor het spelen. 
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 Vraag je vader 
of moeder of 
je na het spel 
een klusje kan 

doen 

Raap 3 stuks 
zwerfvuil op 

en gooi het in 
de afvalbak 

Ren 10 
rondjes om 
een boom 

Ren 10 meter 
heen en terug 

Zet 2 handen 
tegen een 

boom en druk 
je 20 x op 

Trek onkruid 
uit de tuin tot 
je 2 handen 

vol hebt 

 Tik 10 bomen 
en/of 

lantaarnpalen 
aan, doe dit 

rennend 

Maak op je 
eigen manier 
een radslag 

Gebruik de 
stoeptegels en 
hinkel 20 x op 
links en 20x 

op rechts 

Loop 10 meter 
als een krab 

Doe 10 
jumping jacks 
(spreid-sluit) 

Probeer in 
een 

lantaarnpaal 
te klimmen 

 Pluk een 
bloem en geef 

die aan de 
andere speler 

Huppel 5 x  
heen en weer 

tussen 2 
lantaarnpalen 

Ren een 
rondje om je 

huis 

Trek onkruid 
uit de tuin tot 
je 2 handen 

vol hebt  

Ren 10 
rondjes om 

een 
lantaarnpaal 

Maak 10 
kangaroe-
sprongen 

 Zet 2 handen 
tegen een 

boom en druk 
je 10 x op 

Maak 5 
boksprongen 

over de 
andere speler 

Maak bij de 
stoeprand 30 

wissel-
sprongen 

Raap 4 stuks 
zwerfvuil op 

en gooi het in 
de afvalbak 

Maak 10 
kikker-

sprongen 

Hinkel 4 x  
heen en weer 

tussen 2 
lantaarnpalen 

 

Loop 5 meter 
als een krab 

Loop door de 
straat en geef 

5 tuinen en 
cijfer. Welke is 

het leukst? 

Ren 20 meter 
heen en terug 

Tik 10 bomen 
en/of 

lantaarnpalen 
aan, doe dit 

rennend 

Doe 10 
jumping jacks 
(spreid-sluit) 

Pluk een 
bloem en geef 

die aan de 
andere speler 

 Raap 5 stuks 
zwerfvuil op 

en gooi het in 
de afvalbak 

Trek onkruid 
uit de tuin tot 
je 2 handen 

vol hebt 

Maak 10 
kikker-

sprongen 

Maak op je 
eigen manier 

een 
handstand 

Maak 10 
boksprongen 

over de 
andere speler 

Vraag je vader 
of moeder of 
je na het spel 
een klusje kan 

doen 
 


