
Beste Spartaan! 
 
Welkom bij De online BINGO XL, speciaal voor S.V. Spartanen, super leuk dat je mee speelt! Vrijdag 16 
april 2021, is het zover, dé enige echte officiële online BINGO XL live op YouTube! 
 
Lees hieronder de broodnodige informatie omtrent de spelregels. Wat heb je nodig? 
 

• Een BINGO XL boekje 
• Jouw eigen BINGO XL stift 
• Deze spelregel uitleg 
• Een gelukslootje 

 
De LIVE stream start om 19:00 uur via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=YYGTsifsxtY  met 
een live optreden van zanger Glenn Palm, aansluitend gaan we BINGO spelen! 
 
Vanaf 19:20 uur gaan wij beginnen met De online BINGO XL. Zorg dat je er klaar voor zit, want de prijzen 
vliegen je om de oren! We hebben gemerkt, dat de stream het beste werkt via een tablet of computer. 
 
Wij spelen deze online BINGO XL 3 rondes bingo, inclusief XXL ronde. Wij starten elke ronde met de 
beroemde loterij. Uiteraard spelen we daarna BINGO. We spelen per ronde, voor maar liefst 3 prachtige 
prijzen. De eerste twee prijzen geven we weg als je óf een bovenste rij vol hebt, óf een onderste rij. De 
hoofdprijs van elke ronde wordt weggegeven wanneer de 'hele' kaart vol is. De hele kaart is één van 
de drie blokken, helemaal vol. Bekijk hieronder de visuele uitleg. Dit wordt aan het begin van De BINGO 
XL nogmaals uitgelegd. 
 
 
Wanneer heb ik BINGO? 
 
Je hebt BINGO wanneer er een bovenste óf onderste rij vol is, het maakt niet uit welke je eerst vol hebt. 
Een bovenste of onderste rij. Hieronder zie je de 3 blokken die op jouw bingo kaart staan, met 3 
bovenste rijen en 3 onderste rijen. Als je één van de bovenste of één van de onderste rijen vol hebt, 
heb jij BINGO! Het maakt niet uit welke rij je al eerste vol hebt, onder of boven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na de bovenste en onderste rij, spelen we voor de ‘hele’ kaart. Dat is op onderstaande kaart, één van 
de drie blokken helemaal vol. Het gaat bij een hele kaart, om 1 blok helemaal vol. Zie hieronder: 
 
 

 
 
 
Ik heb BINGO! Wat nu? 
 
Yes, je hebt BINGOOOO! Normaal gesproken schreeuw je dan keihard, BINGO! Wij raden je aan om 
dat nu ook gewoon te doen, je buren kunnen wel wat hebben. Uiteraard moeten wij ook weten dat je 
bingo hebt, dus het is zaak om ons z.s.m te contacten. We hebben een speciaal WhatsApp nummer in 
het leven geroepen, stuur het woord BINGO en app direct een foto van je winnende bingo blaadje. Wij 
controleren jouw bingo en als deze goed is WIN jij de prijs! Zodoende raden wij aan, om de live stream 
via een ander apparaat te bekijken, zodat je telefoon klaar staat om ons te appen. Het unieke 
WhatsApp telefoonnummer is: 
 

06-46967615 
 
Voeg dit nummer alvast toe aan je contacten, onder bijvoorbeeld de naam De BINGO XL. Zodoende 
kan jij ons zo snel mogelijk contacten. Bij een dubbele bingo hanteren wij de stokoude regel: dobbelen. 
Jeff en Tim zullen de dobbelstenen rollen, het hoogste getal wint de prijs. Uiteraard hebben wij voor 
degene die lager gooit, ook een leuke prijs.  
 
 
Wat heb ik nodig om mee te spelen? 

• Zorg voor een stabiele en goede internetverbinding. 
• Klik hier https://www.youtube.com/watch?v=YYGTsifsxtY om de stream te bekijken! 
• Bekijk de live stream het liefst via een ander scherm, bijvoorbeeld tablet of computer, zodat je 

met je telefoon kunt appen als je bingo hebt. 
• Een apparaat met internet (mobiele telefoon, tablet, computer) waarmee je een foto kunt 

maken van je bingo kaart en deze kunt opsturen naar 06-46967615 
• Een goed humeur en vooral zin in een leuke, gezellige avond op gepaste afstand! 

 

  



Hoe en wat? 
 
Het is en blijft een digitale bingo, wij zijn afhankelijk van meerdere factoren. Een goede verbinding, 
minimale vertraging op de lijn, geen storingen, geen hackers, enzovoorts. Wij hebben meerdere 
technische specialisten ingehuurd om alles live te kunnen gaan streamen. Dit alles om De BINGO XL zo 
soepel mogelijk te laten verlopen en jullie de echte BINGO XL sfeer mee te geven. 
 
Bij het testen van deze online bingo, hebben wij gemerkt dat er een vertraging van ongeveer 5 
seconden op de lijn zit. Zodoende zal presentator Kevin, zodra er een reële kans op bingo is, per 10 
seconden een balletje voorlezen. Als er iemand BINGO heeft, appt diegene BINGO en nemen wij 20 
seconden de tijd, om de foto via WhatsApp te laten sturen naar 06-46967615. Zodoende zorgen we 
ervoor dat iedereen, een eerlijke kans heeft op die prachtige prijzen! 
 
Zo, dat is even lekker veel informatie! Maar, het is voor een goed doel. Wij willen dit zo goed mogelijk 
voorbereiden. Het is voor ons ook elke keer spannend, een online BINGO XL organiseren, maar juist in 
deze bizarre tijd willen wij er samen met jou, een gezellige avond van maken. 
 
 
Heel veel plezier en succes! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
De BINGO XL. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Heb je BINGO tijdens het spelen? Stuur BINGO + een afbeelding van je winnende boekje naar: 
 
 

06-46967615 
 

 
 

  


