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DE KAVELS 

 

Het hoofdterrein van Sporting Vremde (58*100m) wordt opgedeeld in kavels van 1m².  

In totaal zijn dat er 5800. In de kantine wordt hiervan een overzicht uitgehangen.  

Op dit overzicht worden op regelmatige tijdstippen de reeds verkochte kavels aangeduid om de voortgang 

van de verkoop te kunnen opvolgen.  

Voor de meting van de kavels wordt de doellijn aan de kant van de kantine als X-as genomen en de zijlijn 

langs de kant van het oefenveld als Y-as. Vanaf dit knooppunt, de cornervlag, start de meting. 

 

 

DE KOEPONS 

 

Door het kopen van een koepon heeft u zich akkoord verklaard met dit algemeen reglement. 

De koepons, genummerd van 1 tot 5800, worden door de leden van Sporting Vremde verkocht aan €2,5 per 

stuk. Elke koepon vertegenwoordigt dus 1 kavel. De kavels kunnen niet zelf gekozen worden en zijn 

afhankelijk van het aanbod van de verkoper. 

 

De verkoper houdt deel B van de koepon, die bezorgt hij/zij terug aan zijn/haar trainer, samen met het 

opgehaalde bedrag. Deel A wordt bewaard door de koper.  

Op beide delen worden de  gegevens van verkoper én koper duidelijk vermeld, in functie van de 

prijsuitreiking. 

 

DE KOE OP HET PLEIN 

 

Deze actie heeft plaats op zondag 22 mei 2016 op het hoofdterrein van Sporting Vremde. 

Om 13u50 zal de koe het afgebakende veld op komen. Na 10 minuten wordt het startsein gegeven. 

De actie zal max. 3u duren en wordt dus ten laatste beëindigd om 17u, of op het moment dat de koe kakt. 

Indien de koe NIET kakt voor 17u, wordt de winnaar bepaald d.m.v. lottrekking. (zie ‘WAT ALS’) 

 

DE WINNENDE VLAAI 

 

Hiervoor wordt het middelpunt van de eerst gelegde VLAAI als oriëntatiepunt genomen.  

Een plassende koe is dus geen prijs waard. 

De exacte plaats van de vlaai wordt ter plaatse door een landmeter uitgemeten, om de uiteindelijke winnaar 

te kunnen aanduiden. Deze wordt hierbij ondersteund door een notaris om de beslissing te officialiseren.  

De plaatsaanduiding die door deze twee personen wordt bepaald, kan niet betwist worden.  

 

DE WINNAAR 

 

De organisatie zal via koepondeel B op de hoogte zijn van de identiteit van de winnaar en deze hiervan op 

de hoogte brengen. De prijs dient voor 1 juli 2016 te worden opgehaald. Indien dit niet gebeurt, wordt het 

bedrag geïnvesteerd tvv de jeugdwerking van Sporting Vremde. 
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DE PRIJZEN 
 

De verdeling van het prijzengeld (€1100 in totaal) gebeurt volgens volgende verdeelsleutel, waarbij het vak 

X als vak genomen wordt waarin het middelpunt van de eerst gelegde vlaai zich bevindt. 

 

Z 
 

Y Z 

Y X Y 

Z Y Z 

 

De eigenaar van de koepon met het kengetal overeenstemmend met vak X, het vak waarop zich het 

middelpunt van de vlaai bevindt, wint €500.  

Eigenaars van een koepon met kengetal overeenkomend met een vak Y, d.w.z. een vak rechtstreeks 

grenzend aan het vak waarop zich het middelpunt van de eerst gelegde vlaai bevindt, winnen elk €100. 

Eigenaars van een koepon met kengetal overeenkomend met een vak Z, d.w.z. een vak diagonaal grenzend 

aan het vak waarop zich het middelpunt van de eerst gelegde vlaai bevindt, winnen elk €50. 

 

De winnaars ontvangen hun prijs op dag van de wedstrijd, in cash, na controle van de echtheid van hun 

koepondeel en verificatie van hun identiteit.  

 

Eigenaars van een winnend vak, die niet in persoon aanwezig zijn op de dag van de wedstrijd, hebben recht 

op slechts de helft van hun prijzengeld. De andere helft van hun ‘prijs’ wordt onverwijld toegekend aan een 

aanwezige eigenaar van een ander kavel dat door lottrekking bepaald zal worden. 

Je prijs achteraf ophalen kan tot 1 juli 2016 na contact met de organisator, Sporting Vremde. 

De VERKOPER van de winnende koepon, zal eveneens beloond worden. 

 

WAT ALS? 

  

Indien na het kakken van de koe en het bepalen van de winnende kavels, 1 of meer van deze  kavels niet 

verkocht blijken, wordt door lottrekking het bijhorende prijzengeld toegekend aan eigenaars van wel 

verkochte kavels.  

 

Indien de eerste vlaai valt op een niet-verkochte kavel, zal eerst nagegaan worden of er aangrenzende 

vakken prijsgerechtigd zijn op basis van de verdeelsleutel. Het overige prijzengeld, wordt  toegekend aan 

per kavel door lottrekking bepaalde, aanwezige eigenaars van een ander kavel.  

Dit gebeurt steeds volgens de verdeelsleutel. 

 

Indien binnen de wedstrijdtermijn (22 mei 2016 14u-17u) door de koe geen vlaai gelegd wordt, zullen de 

winnende kavels allen per lottrekking bepaald worden, eveneens onder toezicht van de notaris.  

Hierbij zullen eerst de Z- daarna de Y- en uiteindelijke het X-kavel bepaald worden. 

 

Belangrijk! 

Eigenaars van een reeds winnend kavel worden niet opgenomen in de verdere lottrekkingen. 

Om kans te maken op een prijs ‘door lottrekking’ dient u in persoon aanwezig te zijn op het moment van de 

lottrekking! Indien de eigenaar van het door lottrekking bepaalde winnende kavel niet aanwezig is op de 

lottrekking, wordt er onverwijld een nieuwe trekking uitgevoerd, teneinde een winnaar te kunnen aanduiden 

en prijzengeld te kunnen toekennen. 
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GEDRAGSREGELS 

 

De organisatie, bijgestaan door landmeter en notaris, zal erop toezien dat alles eerlijk verloopt.  

Het is de deelnemers en toeschouwers ten strengste verboden om; 

 Het veld te betreden 

 Voorwerpen op het veld te plaatsen/gooien 

 De koe aan te raken 

 De koe op te jagen 

 De koe te voederen 

 De gedragingen van de koe op welke manier dan ook te beïnvloeden 

 

 

OPGELET;  

De organisatie behoudt zich het recht toe personen die de wedstrijd beïnvloeden te verwijderen en 

hun eventueel aangekochte kavels terug in beslag te nemen, zonder teruggave van het 

inschrijvingsgeld. Indien deze situatie zich voordoet en het in beslag genomen kavel tot de winnende 

kavels behoort, wordt het bijhorende prijzengeld door lottrekking aan een andere kaveleigenaar 

toegekend. 

 

 

WE DANKEN U VOOR UW STEUN EN WENSEN U VEEL GELUK EN PLEZIER! 


