DRAAIBOEK BINGO
Met welke zaken dient u rekening te houden?

Spelregels en uitleg bingo voor spelers
Wat leuk dat u meedoet met de bingo! Hieronder hebben wij een korte uitleg over het beeld
en geluid en het spelen van de bingo. U heeft altijd twee beelden, één bingo-kaart en één
video-uitzending van de presentator. Via de video-uitzending volgt u de bingo en geeft de
presentator aan welke cijfers er getrokken zijn. Zorg er dus voor dat het geluid van uw
apparaat aanstaat en dat het geluid van de video-uitzending het doet. Werkt bijvoorbeeld
geluid in andere programma’s wel, dan heeft u misschien het geluid van de video-uitzending
uitstaan. In dat geval moet u als u een computer gebruikt, even op de video klikken of als u
een telefoon of tablet gebruikt dan kunt u even op de video tikken met uw vinger.
Bent u tussendoor uit de bingo geweest (bijvoorbeeld naar een andere app), dan dient u op
sommige apparaten de pagina te vernieuwen om opnieuw te verbinden met de videouitzending.

Het is natuurlijk erg belangrijk dat u de presentator goed kunt horen! Via de video- uitzending
zal de presentator aangeven bij hoeveel rijen er een bingo mogelijk is en de presentator geeft
aan welke cijfers er getrokken zijn.
Op de bingokaart dient u de nummers die genoemd zijn en op uw kaart staan aan te klikken
of te tikken. Deze vakjes worden dan automatisch ingekleurd. Het middelste vakje is een joker
en deze krijgt u dus gratis. Prijzen wint u alleen met een geldige bingo, druk dus alleen op de
knop “Bingo!” wanneer u het aantal rijen gevuld heeft waar op dat moment voor gespeeld
wordt. Ook kan de presentator aankondigen dat er een nieuwe ronde met een nieuwe kaart
gespeeld gaat worden. U kunt dan met een nieuwe kaart meespelen door op “Nieuwe kaart!”
te klikken.

Voorstel voor de spelregels:
• Rijen tellen horizontaal, diagonaal en verticaal mee voor een bingo
• Het computersysteem ziet of een bingo correct is
• Enkel de eerst gemelde geldige bingo wint een prijs
• Om in aanmerking te komen voor een prijs dient u met uw eigen naam en e-mailadres
mee te spelen
• De organisatie neemt na afloop via de e-mail contact op met prijswinnaars

Voordat de bingo begint – de presentator
Wanneer u kiest voor het Doe-het-zelf pakket is het van belang om van tevoren goed de
camera’s en het geluid te testen en een leuke presentator te regelen.
Om de kijkers te helpen na te gaan of hun beeld en geluid ook goed werkt is een bewezen
handigheid om alvast een leuk of relevant filmpje te streamen vanaf 10 minuten voor het
evenement.
Verder is het verstandig om voordat u werkelijk begint met het trekken van bingo ballen eerst
iedereen welkom te heten en duidelijk de spelregels uit te leggen. Dit geeft daarbij ook
mensen die eventueel verhinderd waren de kans om geen ballen te missen. Als laatste is het
ook belangrijk dat de presentatoren duidelijk spreken en is het ook niet onverstandig een
pauze moment in te plannen halverwege.

Overige zaken ter overweging
Uit ervaring is gebleken dat zeker wanneer er bijna een bingo dreigt te vallen het verstandig is
om niet te vlot te zijn met het trekken van de bingo-ballen. Niet alleen draagt dit bij aan de
anticipatie maar het maakt het ook duidelijker wanneer de bingo valt en draagt bij aan een
eerlijk spelverloop.
Het is mogelijk en ook handig om een e-mailadres in beeld te laten zien waar mensen hun
vragen naartoe kunnen versturen. Op deze manier is het gemakkelijker om op de hoogte te
blijven van wat er eventueel misgaat en daarbij geeft het enige mate van publieksinteractie
voor de presentatoren.
Als laatste is raden wij u aan van tevoren de afronding te scripten, denk hierbij aan het
communiceren van de datum van een eventuele volgende bingo, wanneer de prijzen
verwacht kunnen worden of andere zaken. Dit is handig om vooraf te bepalen omdat de
aandacht van kijkers veelal verslapt wanneer de laatste bingo is gevallen. Het zou daarom
zonde zijn als uw mooie afsluiting hierdoor niet goed overkomt.
Wij hopen dat het met deze uitleg voldoende duidelijk is hoe de bingo verloopt en waar u op
kunt letten om uw evenement tot een succes te maken.

