
 
Wedstrijdreglement van de “SCHIJT JE RIJK” actie 

verbouwing accommodatie VV Kuinre 
 

 
Inleiding 

 Het veld wordt opgedeeld in een aantal kavels, afhankelijk van het aantal verkochte 
loten. (minimaal 1500 – maximaal 3000) 

 Iedereen kan een kavel d.m.v. een lot kopen, voor het bedrag van € 2,00 
 Op zondagmiddag 15 mei 2016 na de finale van het mixtoernooi wordt op het 

hoofdveld een koe losgelaten in de middencirkel. Zodra de koe in de middencirkel is 
los gelaten is de wedstrijd begonnen. 

 Op de plaats waar de koe, als eerste, een koeienvlaai legt valt een prijs te winnen van 
netto € 500,00. 

 Het bestuur van VV Kuinre zal een persoon aanwijzen welke toezicht houdt op het 
verloop van de “SCHIJT JE RIJK” actie. (hierna toezichthouder) 

 Indien de koe na 120 minuten niet aan een de prijswinnende voorwaarden heeft 
voldaan zal de prijs door loting door de toezichthouder worden bepaald. 

 Het prijzengeld zal evenredig naar beneden worden aangepast indien er minder dan 
het minimale aantal van 1500 loten wordt verkocht. 

 Sluitingsdatum verkoop loten is 10 mei 2016 om 24:00 uur. 
 
Verkoop en aanduiding van de kavels 
Iedereen kan kavels kopen via loten welke aangeboden worden door de teams van VV 
Kuinre, het bestuur of u kunt loten bestellen via vvkuinre.penningmeester@hotmail.com. Op 
ieder lot staat een nummer gaande van VVK  1 t/m VVK 3000. Het is niet mogelijk om op 
voorhand een kavel uit te kiezen. De kavels worden door middel van lating gekoppeld aan 
een lot.  
Na de sluitingsdatum wordt het veld in het aantal verkochte kavels verdeeld. Het aantal 
kavels is gelijk aan het aantal verkochte loten. 
De kavelkaart wordt tijdens de wedstrijd op de locatie neergehangen zodat van te voren te 
zien is welke kavels waar liggen, hierop zal tevens het 0-punt worden aangeduid. 
 
Plaatsbepaling 
De plaats waar de koe, als eerste, haar vlaai legt wordt door de toezichthouder vastgesteld. 
Eerst wordt in het midden van de vlaai een vlag gestoken. Vervolgens worden de horizontale 
en verticale coördinaten gemeten vanuit het 0-punt en zal het winnende lotnummer bekend 
worden gemaakt door de toezichthouder. Indien de koeienvlaai exact op een scheidslijn van 
verschillende vakken neer wordt gelegd door de koe zal het prijzengeld evenredig aan de 
vakken worden verdeeld. 
 
De koeienvlaai 
Kleine behoeftes tellen niet mee voor de hoofdprijs. Enkel wanneer er een koeienvlaai ligt is 
er een winnaar. De wedstrijdleiding mag enkel op het veld want de koe mag niet gestoord 
worden. Als de toezichthouder de vlaai niet goedkeurt (dit gaat op zicht en niet op de geur) 
gaat de wedstrijd door. 
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Wat mag NIET als de koe er is totdat de koe haar vlaai gelegd heeft? 
 Buiten de wedstrijdleiding mag er niemand het veld betreden. 
 Schrikbewegingen naar de koe mogen niet. 
 Er mag niet op de afrastering van het veld geslagen of geschopt worden. 
 De koe mag niet door wat dan ook gelokt worden. 
 Er mag niets naar de koe of het veld geworpen worden. 

 
Bij overtreding zal de persoon in kwestie gediskwalificeerd worden en zal VV Kuinre eigenaar 
worden van de kavels van de persoon. Of te wel laat de koe rustig zijn behoefte doen, u 
wordt hier toch liever ook niet bij gestoord… 
 
Het bestuur van VV Kuinre beslist wanneer het reglement in iets niet heeft voorzien. 
 
Wat gaan we doen met de opbrengst van deze wedstrijd? 
De netto opbrengst zal geheel ten bate komen voor de verbouwing van de accommodatie 
van VV Kuinre. 
 
Kavel kopen? 
De loten (kavels) zijn te koop bij het bestuur, de teams van VV Kuinre en via 
vvkuinre.penningmeester@hotmail.com. 
 
Wanneer is de prijsuitrijking? 
Zodra de koe haar vlaai heeft laten vallen wordt er berekend welk lotnummer gewonnen 
heeft. 
Direct daarna volgt de prijsuitreiking. Indien de prijswinnaar(s) aanwezig zijn, worden de 
prijzen ook direct uitgekeerd. Mochten de prijswinnaar(s) niet aanwezig zijn dan wordt 
(worden) deze bekend gemaakt via de website van VV Kuinre www.vvkuinre.nl. 
 

VV Kuinre bedankt u alvast hartelijk voor uw steun! 
 
Bestuur VV Kuinre 
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