
Spelregels en algemene voorwaarden ‘Waar schijt de koe?’ 
 
De koe wordt op zondag 15 juli rond de klok van 13:00 uur los gelaten op het grasveld voor de Elfterborgh. 
120 minuten later, of zoveel eerder als de koe schijt, stopt het spel. Op dat moment zijn er maar liefst 18 
prijswinnaars! 
 
Hieronder vindt u de spelregels en algemene voorwaarden. Onderaan de pagina ziet u welke prijzen er 
beschikbaar zijn voor de winnende kavels. Kijk voor meer (actuele) informatie op www.hellehondsdagen.nl of 
op onze Facebook-pagina. 
 

 Het veld waarop het spel ‘Waar schijt de koe?’ plaats gaat vinden is 26 x 35 meter groot. 
De afmeting van de kavels is 1 x 1 meter. In totaal zijn er 910 kavels beschikbaar. 

 De leerlingen van de St. Plechelmusschool gaan de loten verkopen voor € 5,- per stuk. Op deze loten 
staat (anders dan in 2017) het kavelnummer al aangegeven. 

 Alleen de buitenkant van het speelveld wordt op het grasveld uitgezet om te voorkomen dat de koe met 
zijn poten in de linten blijft hangen. De verschillende kavels worden alleen ‘digitaal’ uitgezet. 

 De koe wordt rond de klok van 13:00 uur losgelaten. Als de koe schijt, stopt het spel.  

 Nadat de koe heeft gepoept, wordt er een vlag in het midden van de koeienvlaai gestoken. vervolgens 
wordt er door de Schijtsrechter vanaf de buitenkant van het speelveld uitgemeten om welke kavel dit 
gaat. 

 Mocht de koe vaker dan één keer schijten, dan geldt alleen de eerste keer. 

 Schijt de koe niet binnen twee uur dan wint de kavel of kavels waar de koe na exact 120 minuten staat 
met zijn rechter achterbeen. De organisatie houdt hiervoor de tijd exact bij. 

 Indien een toeschouwer de wil van de koe zal proberen te beïnvloeden, op welke wijze dan ook, dient hij 
het terrein te verlaten. Zijn / haar kavel zal zijn geldigheid verliezen. Als de koe op het / de betreffende 
kavel(s) zal schijten dan gaat het prijzengeld naar de St. Plechelmusschool. 

 Het is verboden voor de toeschouwers om het veld te betreden en het is verboden de koe te voeren. 

 Als er een prijs valt op een kavel die niet verkocht is, wordt het prijzengeld voor de betreffende kavels 
uitgekeerd aan de St. Plechelmusschool.  

 De Schijtsrechter zal zo eerlijk mogelijk handelen. Er is geen mogelijkheid voor discussie. De organisatie 
heeft altijd het laatste woord. 

 De prijzen worden direct na afloop van het spel uitgereikt aan de 18 winnaars als zij aanwezig zijn.      
De winnaar hoeft niet per se aanwezig te zijn om aanspraak te maken op zijn prijs.  

 Als het verkopende kind niet heeft doorgegeven aan wie hij zijn of haar loten verkocht heeft, kan de 
organisatie de eigenaar niet meer achterhalen. In dat geval zullen wij de winnende kavelnummers op 
onze Facebook-pagina publiceren met het verzoek aan de winnaar(s) om zich te melden. De winnaar 
dient zich binnen 3 maanden na de Hellehondsdagen te melden om aanspraak te maken op zijn prijs. 
Daarna wordt deze prijs overgedragen aan de St. Plechelmusschool. Het is dus belangrijk dat u het lot 
met kavelnummer bewaart. En dat u zich binnen 3 maanden meldt! 

Verdeling prijzengeld ‘Waar schijt de koe?’ 

In totaal wordt er € 1.000,- aan prijzengeld uitgekeerd. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld over de winnende 
kavel en de acht aangrenzende kavels: 
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          De plek van de koeienvlaai 
 
  

1e prijs:    kaveleigenaar  (1x)    € 500,- (contant) 
    verkopende kind (1x)    € 50,- (contant) 
 
2e prijs:    kaveleigenaar  (4x)    € 50,- (bon Spar) 
    verkopende kind (4x)    € 25,- (bon IJssalon) 
 
3e prijs:    kaveleigenaar  (4x)    € 25,- (bon Spar) 
    verkopende kind (4x)    € 12,50 (bon IJssalon) 

 
 

  ijssalon La Venezia     

http://www.hellehondsdagen.nl/

