
KOESCHIJTEN KV STORMVOGELS
Het koe-schijten vindt plaats op zondag 28 mei 2017 van 16.30 tot 17.30 uur op het 
korfbalveld van KV Stormvogels aan de  Niesvenstraat 14 in Uitgeest. Op de dag van 
het “schijten” wordt het veld  afgezet en om 16.30 uur wordt de koe  losgelaten op een 
 afgezet korfbalveld. De koe heeft 1 uur de tijd om te  schijten op één of meer van de 
kavels. Schijt de koe niet binnen 1 uur dan wint de kavel of kavels waar de koe op dat 
 moment staat met zijn rechter achterbeen.

WAT IS EEN KAVEL EN WAT KAN IK ER MEE?
‘’afgebakend stuk grond omgeven door een duidelijk herkenbare grens’’
Eén korfbalveld (40 x 20) van KV Stromvogels zal worden opgedeeld in kavels (800) die allemaal exact 
even groot zullen zijn. Iedere kavel heeft zijn eigen nummer. Je kunt nu één of meerdere kavels kopen 
waardoor jij op de grote dag de eigenaar bent van dat stukje veld. Schijt de koe in jouw kavel dan ben jij 
de gelukkige winnaar van de hoofdprijs: €250,-. Schijt de koe op meerdere kavels dan zal de hoofdprijs 
 tussen de eigenaren van deze kavels worden verdeeld. De 8 omliggende kavels winnen ieder €25,-.
 
EN ALS DE KOE OP EEN NIET-VERKOCHTE KAVEL SCHIJT?
Dan wordt het voltallige bedrag van €250,- gedoneerd aan:
de stichting Terre- Rett syndroom fonds . Het Rett syndroom is een 
ernstige neurologische  ontwikkelingsstoornis (kijk ook eens op 
www.stichtingterre.nl). Onze buren van de tennis (www.62uur.nl) 
gaan voor deze stichting een poging wagen het wereld uur record 
 dubbeltennis te verbreken naar maar liefst 62 uur in het weekend 
van 21, 22 en 23 juli 2016 

WAAR KAN IK EEN KAVEL KOPEN?
In de kantine hangt een bord waarop je je kan inschrijven voor 
één of meerdere  kavels. Pas als je betaalt heb krijg je een uniek 
document met daarop een cijfer welke  overeenkomt met een 
kavel. De indeling van de kavels wordt  willekeurig gemaakt 
door de wedstrijdleiding. Hier zal ook bijgehouden 
 worden hoeveel  kavels er  verkocht zijn en hoeveel er 
nog beschikbaar zijn. Kavels zijn enkel te koop bij 
Ruud Schoorl en Mark Haije. 
Wees er snel bij want vol = vol.

WANNEER ZIJN ZIJ OP DE KORFBAL?
We proberen om op donderdag van 20.30 tot 22:00 
uur en op de zondagen tijdens de thuiswedstrijden van 
het eerste van Stormvogels aanwezig te zijn. 
In  principe is zondag de beste dag om te kopen omdat er dan 
 altijd wel één van ons tweeën op de korfbal rondloopt. Digitaal kan 
ook stuur dan een mail naar: infostormvogels@gmail.com met daarin 
het aantal vermelde kavels welke je wil aanschaffen. Je krijgt dan ook 
 verdere informatie hoe e.e.a. zal worden afgehandeld.

WAT KOST EEN KAVEL?
1 kavel = € 3,-
6 kavels = € 15,-
Heb je een voorkeur voor een bepaald kavel (indien beschikbaar) 
dan betaal je € 1,- per kavel extra

VRAGEN?
Heb je nog vragen en/ of opmerkingen mail dan naar infostormvogels@gmail.com

OPGEMAAKT DOOR:



SPELREGELS!
SPELREGELS KOESCHIJTEN KV STORMVOGELS  28 MEI 2017

1.  Het koeschijten vindt plaats op zondag 28 mei 2017 van 16.30 tot 17.30 uur. 

2.  Het kavelnummer staat genoteerd op naam van de koper bij de organisatie.

3.  Op 28 mei 2017 wordt het veld afgezet en om 16.30 uur wordt de koe losgelaten. 
 De koe heeft 1 uur de tijd om te schijten op één of meer van de kavels.

4.  Als de koe schijt stopt het spel. De eigenaar of eigenaren van het/de winnende kavel(s) wint of 
 winnen de (gedeelde) hoofdprijs. Dit wordt uiterlijk een kwartier nadat de koe heeft gescheten 
 bekend gemaakt.

5.  Schijt de koe niet binnen 1 uur dan is het winnende kavel waar de koe dan op dat moment staat met 
 zijn rechter achterbeen.

6. Als de koe binnen 1 uur schijt op een kavel die niet is verkocht is, dan zal de hoofdprijs worden 
 gedoneerd aan het goede doel stichting Terre

7.  Indien een toeschouwer de wil van de koe zal proberen te 
 beïnvloeden, op welke wijze dan ook,  zal hij/zij direct van 
 het evenement verwijderd worden. Zijn/haar kavel zal zijn 
 geldigheid verliezen. Als de koe op het betreffende kavel 
 zal schijten dan treed regel 6 inwerking.

8.  Het is verboden voor de toeschouwers om het veld te 
 betreden en het is verboden de koe te voeren. 
 Gebeurd dit wel dan gaat regel 7 inwerking.

9.  De niet verkochte kavels blijven in het bezit van 
 de organisatie.

10.  De “schijtrechter” zal zo eerlijk mogelijk 
 handelen tijdens de wedstrijd. 
 Er is geen mogelijkheid voor discussie. 
 De organisatie heeft altijd het laatste woord.

11.  Ieder die één of meerdere kavels heeft 
 gekocht zal zich moeten houden aan deze 
 spelregels. Dit geldt ook voor toeschouwers 
 die niet deelnemen aan de wedstrijd.

12.  De spelregels kunnen door de organisatie, ten alle tijden, 
 eenzijdig aangepast worden.

WAAR SCHIJT DE KOE!?

Zondag 28 mei 2017 van 16.30 tot 17.30 uur 
op het korfbalveld van KV Stormvogels 
aan de Niesvenstraat 14 in Uitgeest.

OPGEMAAKT DOOR:


