
Analyse Super Gambling 

 

Bij de Super Gambling worden de jongens van de mannen gescheiden en de meisjes van de vrouwen. 

Alleen de echte kerels en wijven gaan voor de bonus met het risico alles te verliezen. De watjes 

spelen het safe en gaan voor de kruimels. Maar ja als je gokt dan kan je ook alles verliezen en de 

kruimels zijn toch maar mooi kruimels. Aan het einde is de winnaar de gene die gelijk heeft. 

Laten we kijken hoe het gegaan is: 

 

De Lummels 

Met een absoluut monsterlijke score van 39 punten zien we hier Dexter en Richard de Bruin die ook 

nog eens de bonus naar binnen hengelt o.m.g. 78 punten totaal, daar wordt ik wel even stil van. 

De tweede plaats toch ook weer voor Jingo met Natasja Vos net als bij de Jumping. Met 36 punten 

een aanzienlijke score inclusief de bonus, heldin. 

En de derde plaats wordt ingenomen door Benghi en Sylvia Bommelje-Roels die maar liefst 9! 

toestellen minder dan Dexter red maar wel de bonus haalt en dus toch ook 60 punten. 

In totaal is er bij de lummels maar één die strijdend ten onder gegaan is, helaas Rein maar ook jij 

bent een held. 

 

De ukkies 

Bij de ukkies doet Binkie met Mitchell de Bruin de beste zaken door 32 toestellen te pakken en de 

bonus. 

Wodka met Tia van der Let gaan er vandoor met de tweede plaats door 29 toestelpunten te hebben 

en daarnaast de bonus.  Ze schuift daarmee een plekje op ten opzichte van de Jumping waar ze nog 

derde werd. 

En Babs met Marjolein Snijders wisselt van plek met Tia en doet het dus een stapje minder dit keer 

maar nog steeds 26 punten en de bonus. Ze moet deze podiumplaats wel delen met Cara en Marjo 

Poth die precies de zelfde score heeft. 

Hier zien we twee falende helden Maureen en Frans dit keer, diepe buiging voor jullie. 

 

De ougies 

Bongo met Steven Nieberg doen het weer. Niet een heel hoge score van 29 punten (soms telt de 

leeftijd wel aan) maar met de bonus voldoende om weer de eerste te zijn. 



En wederom tweede D’oro met Ria Verheul op een tweede plaats net als vorige week. 28 puntjes en 

de bonus, keurig. 

Op de derde plek zien we Ray-cee met Diana die op zich niet heel veel puntjes verzameld heeft maar 

meer dan genoeg en de bonus natuurlijk. 

En de eervolle vermelding voor Jeanne die gegokt maar verloren heeft. 

 


