
Vega Bingo 

 
Het Bingospel met typische argumenten, opmerkingen en reacties van vleeseters.  
 

“Ik eet maar weinig 

vlees en altijd 

biologisch” 

“Ik zou echt niet 

zonder vlees kunnen” 

Vertelt over de eigen 

poging om 

vegetarisch te leven 

en waarom dat niet is 

gelukt 

“Wat eet je dan nog 

wel?“ 

“Ik heb me niet naar 

de top van de 

voedselketen 

geworsteld om 

planten te eten“ 

“Hoe kom je dan aan 

genoeg ijzer?” (of 

proteïne, calcium, 

zink) 

Werpt tegen dat 

mensen zich van 

dieren onderscheiden 

en daarom het recht 

hebben om dieren te 

eten 

Werpt tegen dat 

mensen zich niet van 

dieren onderscheiden. 

Leeuwen eten toch 

ook zebra‘s 

Dat dier (in de 

supermarkt) is toch al 

dood. Het is zonde 

het niet te eten. 

Begint over het leed, 

de pijn of het lot van 

planten 

Zeurt dat al die 

vegetariërs altijd over 

het vegetarisch zijn 

zeuren. 

Begint over de 

gevolgen als iedereen 

van de een op andere 

dag vegetariër zou 

worden 

  

Echte mannen eten 

vlees en vrouwen 

vallen op echte 

mannen. 

Houd je fictief 

scenario voor waarin 

je gedwongen vlees 

moet eten om te 

overleven 

Legt uit de je 

individuele invloed op 

de vleesproductie 

maar zeer klein is 

“Maar Adolf Hitler en 

Volkert van der G. 

waren toch ook 

vegetariërs?” 

Wijst op je schoenen 

en vraagt waarom je 

dan wel leer draagt. 

Zegt dat mensen niet 

voor niets snijtanden 

hebben 

Grijnst: “Vegetariërs 

eten het eten van 

mijn eten op.“ 

Begint over een blij 

dier dat hij of zij in de 

wei heeft zien staan 

Begint over arme 

boeren die toch ook 

een inkomen moeten 

hebben. 

Zegt dat we altijd al 

vlees hebben 

gegeten. Dat is 

normaal. 

Maar je ziet helemaal 

niet bleek zoals een 

echte vegetariër. 

Begint over de 

nadelen van soja en 

de regenwouden die 

daarbij gekapt 

worden 

 

Speluitleg: 
Print deze kaart een aantal keer uit en verdeel ze onder je (vegetarische of vleesminderende) vrienden. Nu kun je de reacties 
van mensen aankruizen. Wie als eerste een rij van 5 kruizen heeft, heeft gewonnen. Download de bingo op 
http://bit.ly/vegabingo of verspreid hem via facebook en twitter. 
 
Antwoorden of reacties op veel vragen vind je op http://www.vegetariers.nl/gezond en http://www.vegetariers.nl/bewust  
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