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PERSBERICHT
ONDER EMBARGO TOT 19 NOVEMBER 2020

De Nationale Loterij start op 19 november 2020
met de Belgische versie van het Europese trekkingsspel Vikinglotto
Op donderdag 19 november 2020, introduceert de Nationale Loterij de Belgische versie van het Europese trekkingsspel
Vikinglotto.
Het trekkingsspel Vikinglotto bestaat al sinds 1993 en is een gecoördineerde organisatie van de loterijen van negen
Europese landen: Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland, Denemarken, Litouwen, Letland, Estland en Slovenië. Vanaf
vandaag vervoegt België de lijst van deze landen en kan je meedoen voor de eerste trekking van 25 november 2020.
“Vikinglotto heeft ons gevraagd of wij lid wilden worden van hun consortium. Ik ben er trots op, dat de Belgische Nationale
Loterij een dergelijk voorstel heeft gekregen, want dat bewijst dat onze buitenlandse collega’s ons werk en onze degelijkheid
weten te waarderen.”, zegt gedelegeerd bestuurder Jannie Haek.
“Wij hebben het voorstel positief beantwoord want het Vikinglotto spel vormt een mooie aanvulling op ons aanbod van
trekkingsspelen: Vikinglotto situeert zich tussen onze traditionele Lotto en het intussen alom bekende EuroMillions, zowel
wat betreft de speldynamiek als de aangeboden jackpot”, besluit de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij.
De trekking van Vikinglotto wordt iedere woensdagavond om 19 uur gehouden in Noorwegen. De jackpot kan gewonnen
worden door de 6 nummers uit een set van 1 tot 48 genummerde trekkingsballen en één zogeheten ‘Viking’ uit een reeks
van 1 tot 8 genummerde trekkingsballen juist te hebben. De spelmechaniek is zeer gelijkaardig aan Lotto of EuroMillions:
de juiste combinatie levert jackpotwinst.
Wat uniek is aan deze internationale loterij is dat ieder deelnemend land haar persoonlijke toets aan het trekkingsspel
kan toevoegen en de vrijheid heeft om het lotenplan onder rang 1 (i.e. de jackpot) aan te passen. De Nationale Loterij heeft
ervoor gekozen om de winstkansen van de spelers te verhogen door, per spelrooster, alle 8 ‘Vikings’ automatisch aan
te kruisen. De winnende ‘Viking’ heb je dus altijd! Daarbovenop kan je uit die 8 nog eens één ‘Super Viking’ kiezen en je
winst verdubbelen als deze uit de trommel valt.
Eén spelrooster kost 10 euro en er kan gespeeld voor één of meerdere spelcombinaties, met een maximum van tien
spelcombinaties per trekking. De globale winstkans voor de Belgische versie van Vikinglotto is, per inzetbedrag van 10 euro,
1 op 6,39.
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Men kan ook spelen voor verschillende opeenvolgende trekkingen en net zoals met Lotto en EuroMillions, is het mogelijk
om, samen met het trekkingsspel “Joker+” te spelen.
Een deelname aan Vikinglotto is uitsluitend online mogelijk, namelijk op e-lotto.be, het digitale speelplatform van de
Nationale Loterij.
De Belgische versie van Vikinglotto kort in cijfers:
basisjackpot van 3 miljoen euro die kan klimmen tot een plafond dat momenteel vastgelegd is op 35 miljoen euro
de globale winstkans, per inzetbedrag van 10 euro is 1op 6,39
er zijn 48 genummerde trekkingsballen en 8 zogeheten ‘Vikings’
de jackpot kan gewonnen worden door de 6 juiste nummers en 1 ‘Viking’ juist te hebben
er zijn 9 winstrangen in de Belgische versie

Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met
Joke Vermoere
Hoofd Communicatie van de Nationale Loterij
0477/21.24.36
joke.vermoere@nationale-loterij.be
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