
Spelregels
3 tot 6 spelers, vanaf 16 jaar

Inhoud
100 boomeruitspraken, 400 millennial-antwoordkaarten, 6 bingokaarten, 100 fiches.

Doel van het spel
Probeer als eerste bingo te krĳgen (4 fiches op een rĳ) door het best passende (of 
grappigste) millennial-antwoord te geven op typische boomeruitspraken.

Voorbereiding
•   Iedere speler krĳgt een bingokaart.
•   Iedere speler krĳgt 4 millennialkaarten.
•   Leg de overige millennialkaarten op een stapel met de tekst naar beneden.
•   Leg de boomerkaarten op een stapel met de tekst naar beneden.
•   Leg de fiches zo neer dat iedereen er goed bĳ kan.

Spelverloop
•   De oudste speler mag beginnen!
•   Hĳ/zĳ pakt een boomerkaart van de stapel en leest deze hardop voor.
•   De andere spelers kĳken op hun millennialkaarten en kiezen hier het beste 
      antwoord uit. Geef je gekozen antwoord aan de lezer, met de tekst naar beneden.



• WAARSCHUWING ! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. 
Bevat kleine onderdelen die afgebroken en ingeslikt kunnen worden. 
Deze adviezen bewaren voor eventuele correspondentie. Afbeelding niet 
contractueel verbonden. De kleuren en vormen van het product kunnen 
afwijken van de afbeelding op de verpakking. Geproduceerd in Europa.
• ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits 
éléments. Danger d'étouffement. Nous vous conseillons de conserver cet 
emballage pour référence ultérieure. Photos non contractuelles. Les 
couleurs et les formes de ce produit peuvent différer de celles 
représentées sur l'emballage. Fabriqué en UE.
• ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. 
Erstickungsgefahr durch Kleinteile. Bewahren Sie die Verpackung auf, um 
die Anleitungen jederzeit einsehen zu können. Unverbindliche Fotos. 
Hergestellt in Europa. 
©2021 MEGARIGHTS. BABY BOOMER BINGO is een handelsmerk.
Alle rechten voorbehouden.
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•   Wanneer iedereen een millennialkaart heeft ingeleverd, schudt de lezer 
      deze kaarten door elkaar (zodat hĳ/zĳ niet weet welk antwoord van wie kwam).
      De lezer leest de boomerkaart opnieuw hardop voor en daarna alle millennial-
      antwoorden.
•   De lezer kiest welk antwoord hĳ/zĳ het grappigst of het meest passend vindt.
•   De combinatie van de boomerkaart en het millennial-antwoord geeft aan op welke 
      boomer op de bingokaart een fiche gelegd mag worden:
          •   Alle spelers (behalve de lezer) bekĳken of ze een fiche op hun bingokaart 
                kunnen leggen.
          •   De kleur van het kader van de winnende millennialkaart geeft aan in welke 
                kolom je moet kĳken.
          •   De boomerkaart geeft aan op welke boomer je een fiche mag leggen.
          •   Bonusfiche: als de speler die de winnende millennialkaart heeft ingeleverd, 
                geen fiche op een boomer mag leggen, krĳgt hĳ/zĳ wel de boomerkaart van     
                die ronde. Wie op deze manier 3 boomerkaarten verzamelt,  mag deze 
                inruilen voor 1 bonusfiche die op elk moment in het spel op een vakje naar 
                keuze op de bingokaart gelegd mag worden.
•   Alle spelers (behalve de lezer) pakken een nieuwe millennialkaart, zodat iedereen 
      weer 4 antwoordkaarten heeft.
•   De speler links van de lezer is nu aan de beurt om voor te lezen en pakt een nieuwe 
      boomerkaart. En zo gaat het spel verder!

De winnaar
De eerste speler die bingo heeft (4 fiches horizontaal, verticaal of diagonaal naast 
elkaar) is de winnaar! 


