DICTATORBING0
KORTE OMSCHRIJVING
Alle deelnemers krijgen een unieke bingokaart. Op deze kaart staan 9 vakjes met antwoorden. Jij
leest één voor één de “vragen” voor. Degene die als eerste alle vakjes heeft aangekruist, roept
‘BINGO’. Na controle wint deze persoon een prijsje.
DUUR
10 minuten
BENODIGDHEDEN
-

Een unieke bingokaart per deelnemer
Een pen/potlood per deelnemer
Prijsjes

STAPPENPLAN
1. Geef de deelnemers allemaal een unieke bingokaart. Leg uit dat op hun kaart antwoorden
staan op vragen die je gaat stellen, en dat iedereen een andere bingokaart krijgt. Er zijn meer
dan 9 vragen, dus het kan zijn dat het juiste antwoord niet altijd op de kaart staat!
2. Geef aan wanneer iemand BINGO kan roepen. Waarschijnlijk is gelijk spelen voor de volle
kaart het handigste. Mocht je nog een “tussenronde” doen (bijvoorbeeld voor 3 op een rij),
dan kun je die persoon een kleiner prijsje geven.
3. Zeg dat de prijs gaat naar degene die als eerste terecht BINGO roept, zodat je niet opeens 5
mensen hebt die een prijs claimen.
4. Lees de vragen voor en houd de snelheid er in.
5. Wanneer een deelnemer BINGO roept, controleer je of dit een juiste BINGO is. Geef de
winnaar een prijsje.
6. Optioneel: Loop na afloop van de bingo kort alle vragen en antwoorden langs.

VRAGEN EN ANTWOORDEN
1. In juni 2019 zette president Trump als eerste Amerikaanse president voet in dit land.
Noord-Korea
2. Deze Romeinse politicus, generaal en dictatuur werd in 44 v. Chr. in de Senaat neergestoken
en gedood.
Caesar
3. In deze film geef Charlie Chaplin een satirische kijk op de toenmalige dictator Adolf Hitler.
The Great Dictator
4. Onder leiding van deze president is Venezuela in een diepe crisis terecht gekomen, waarbij
tegenstanders vinden dat hij te veel macht naar zich toetrekt.
Nicolás Maduro
5. Mao Zedong was schrijver van deze tekst.
Het Rode Boekje
6. In Saudi-Arabië mogen sinds 2018 vrouwen deze activiteit zelf doen.
Autorijden
7. Deze generaal regeerde in Spanje van 1939 tot aan zijn dood in 1975.
Francisco Franco
8. De leden van deze Russische, feministische punkrockband protesteren geregeld tegen de
Russische machthebbers.
Pussy Riot
9. Deze dictatuur staat bekend om haar goede sigaren en unieke oldtimers.
Cuba
10. Zij kwam als activiste in Myanmar in opstand tegen het militaire regime en ontving in 1991
de Nobelprijs voor de Vrede. Ze is nu hoofd van de regering in Myanmar.
Aung San Suu Kyi
11. Deze Afrikaanse politicus was 30 jaar aan de macht in Zimbabwe en was één van de
bekendste Afrikaanse dictators.
Robert Mugabe
12. In dit oliestaatje in het Midden-Oosten zal in 2022 het WK voetbal plaatsvinden.
Qatar
13. In het tv-programma ‘Onze man in Teheran’ gaf NOS-journalist Thomas Erdbrink ons een
kijkje in de werking van dit land in het Midden-Oosten.
Iran
14. Dit gebied ziet de Dalai Lama als haar geestelijk en politiek leider, maar wordt met harde
hand onderdrukt door China.
Tibet
15. Deze Franse dictator regeerde begin 19e eeuw enkele jaren als keizer over Nederland.
Napoleon

