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• Er zijn 160 kavels te koop voor het bedrag van € 10,00 per stuk 

• Totale afmeting veld is    40 meter x 25 meter  (1000m2) 

• 1 kavel heeft de afmeting van   2,5 meter x 2,5 meter (6,25 m2) 

• Het evenement Schijt je Rijk zal aanvangen op zaterdag 16 juni 2018 om 17:00 uur op het 

Sportpark de Uiterdijken aan de Kanaalweg 3 te Blokzijl 

• De duur van het evenement zal 60 minuten zijn vanaf het moment dat de Koe het “Schijt je 

Rijk Terrein” zal betreden. 

 

De nummering van de vakken gebeurt op een willekeurige manier en zal door de schijtrechters voor 

de verkoop van de kavels bepaald zijn. Deze volgorde zal alleen bekend zijn bij de schijtrechters en 

zal op de dag van het evenement overhandigd worden aan de organisatie van SV Blokzijl. 

Wanneer u dus een kavel koopt, mag u een favoriete nummer kiezen van 1 t/m 160. U weet alleen 

niet waar uw kavel zich in het speelveld zal bevinden. U kunt ook het nummer van uw kavel laten 

bepalen door de organisatie van SV Blokzijl. U zult dan in een reactie van de organisatie uw nummer 

toegezonden krijgen. 

 

• U stuurt een e-mail naar schijtjerijk@svblokzijl.nl 

• U kunt bellen naar 06 – 1533 1264 (maandag – zaterdag 15:00 uur – 20:00 uur) 

• U kunt een WhatsApp sturen naar  06 – 1533 1264 

• U kunt zich opgeven op zaterdagen in de kantine van het Sportpark de Uiterdijken wanneer 

deze geopend is. 

Bij alle bovenliggende mogelijkheden geldt het volgende: 

• U geeft een willekeurig nummer door welk vak u wilt kopen (of u laat de organisatie van 

SV Blokzijl u een willekeurig nummer toewijzen.) 

• U kunt meerdere vakken kopen (geef dan meerdere nummers door) 

• Wanneer uw nummer al bezet is, krijgt u zo spoedig mogelijk een antwoord van ons dat 

u een ander nummer moet kiezen. 

• Dagelijks op de website van SV Blokzijl staat aangegeven welke nummers nog 

beschikbaar zijn. 
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€

• overmaken op bankrekeningnummer NL60RABO0301832129 t.n.v. SV Blokzijl onder 

vermelding van Schijt je Rijk Actie + uw naam + kavelnummer. 

• U kunt het bedrag contant betalen aan 1 van onderstaande personen 

• U kunt het bedrag op de zaterdag wanneer de sportkantine geopend is pinnen en/of contant 

betalen bij een bestuurslid van SV Blokzijl. 

Wanneer uw betaling niet binnen is voor zaterdag 16 juni 2018 om 16:00 uur, dan zal uw kavel 

vervallen en toekomen aan SV Blokzijl. 

 

• Het speelveld zal opgedeeld worden in 160 kavels van een afmeting van 2,5 x 2,5 meter 

• Elk kavel wordt verkocht voor € 10,00 per kavel 

• Op zaterdag 16 juni 2018 om 17:00 uur zal het evenement plaatsvinden 

• Het evenement duurt 60 minuten vanaf dat de koe het terrein zal betreden. 

• Op de plaats waar de koe als eerste een koeienvlaai legt valt een prijs te winnen van 30% van 

het totale prijzengeld. Dus wanneer alle kavels verkocht zullen worden dan is de prijs 30% 

van € 1600,00 is € 480,00. 

• De schijtrechters, aangewezen door SV Blokzijl, bepalen of de grote van de uitwerpselen van 

de koe voldoen aan de grote van een koeienvlaai. Is deze niet groot genoeg dan gaat de 

wedstrijd door. De schijtrechters bepalen hier wanneer het een Koeienvlaai is en géén Vlatje. 

Over de beslissing van deze schijtrechters kan niet gediscussieerd worden. Niet met de 

schijtrechters, de organisatie of de besturen van beide organiserende verenigingen. 

• Wanneer de schijtrechters bepalen of de Koeienvlaai voldoet aan hun eisen voor de grootte 

van de vlaai, dan bepalen zij in welk kavel de Koeienvlaai ligt. Ligt de vlaai over meerdere 

kavels verdeeld, dan gaan de schijtsrechters bepalen in welk kavel de meeste vlaai ligt. Aan 

hand van de beoordelingen van de schijtrechters wordt bepaald wie er de winnaar is van het 

“Schijt je Rijk” evenement. Ook hier geldt: Over de beslissing van deze schijtrechters kan niet 

gediscussieerd worden. Niet met de schijtrechters, de organisatie of de besturen van beide 

organiserende verenigingen. 

• De prijs voor de winnende Kavel wordt na afloop uitgereikt aan de winnaar op het Sportpark 

de Uiterdijken aan de Kanaalweg 3 te Blokzijl. Mocht de winnaar van de winnende kavel niet 

aanwezig zijn, dan wordt deze telefonisch of per e-mail op de hoogte gesteld. 
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• Het is ten strengste verboden de koe op wat voor manier dan ook, in haar doen of laten te 

beïnvloeden. Er mag niet: 

o Gevoerd worden 

o Geroepen/Geschreeuwd worden naar de koe 

o Een schrikbeweging worden gemaakt 

o Iets gegooid worden naar de koe 

o Er mag niet op enigerlei wijze met voorwerpen of met lichaam lawaai gemaakt 

worden door op voorwerpen te slaan zodat deze een geluid produceert. 

o Er mag niet worden geduwd, getrokken worden aan de koe 

o Er mag op geen wijze getracht worden om de koe een andere beweging te laten 

begaan. 

• Wanneer er door de schijtrechters wordt bepaald dat één van de deelnemers of 

toeschouwers zich niet houdt aan bovenstaande regels, dan zal deze persoon verwijderd 

worden van het terrein waar het evenement zich bezighoudt. 

• Is deze persoon ook deelnemer, dan vervalt zijn/haar kavel(s). Wanneer deze kavel de 

winnende kavel blijkt te zijn, dan wordt deze kavel verloot onder de overige deelnemers. 

• Graag onder de duur van het evenement uw telefoon op stil te zetten. Graag foto’s en 

filmpjes maken zonder uw flits te gebruiken. Dit om de koe zo min mogelijk af te leiden. 

• Het terrein waar de koe zich bevindt mag uitsluitend worden betreden door de Koe, de boer, 

de schijtrechters. Alle deelnemers, toeschouwers, organisatie en andere personen mogen 

onder géén beding het terrein betreden. Hiervoor zijn speciale hekken geplaatst zodat u 

daarachter het evenement kunt bezichtigen. 

• Wanneer de koe zijn vlaai legt op een kavel wat niet is verkocht, dan zal de prijs verloot 

worden onder de verkochte kavels. 

• Als de koe niet in staat is om binnen 60 minuten een fatsoenlijke vlaai te produceren, dan zal 

de hoofdprijs door loting worden bepaald.  

 

Met stinkende groet, 

 

SV Blokzijl 

Gymnastiekvereniging Blokzijl      Voetbalvereniging Blokzijl 

Geke Ploer        Renah Mekkelholt 

Petra Roubos        Hendria Bakker 

Agrietha van Vulpen       Alien Uffels 

 

 

 


