
Schijt je rijk 

 
Als hulpmiddel om het bedrag voor het NRB reddingsplan te genereren is het idee opgevat om het Gebako op te delen in vakken  van 
1m3. Het gebako is ongeveer 40 x 20 meter en zodoende kunnen we daarop 800 vakken maken. Deze vakken verkopen we per deel voor 
€25,- en voor 5 vakken vragen we € 100,-, dus €20,- per stuk, dat is dan 20% korting per vak. 
 
Indien alle vakken worden verkocht gaat dat maximaal €20.000,- opleveren en minimaal €16.000,-. 
Hierbij gaan we er dan wel van uit dat alle vakken worden verkocht. Dit kunnen we eventueel combineren met een toernooi dag en ook 
verkoop via de website misschien. 
 
De koe wordt ter beschikking gesteld door Emma Laan en zij zorgt ervoor dat de koe op de gewenste datum bij RC Waterland komt, dit 
uiteraard in overleg met Emma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reglement 
Met ingang van april 2015 zijn er Schijt-Je-Rijk" coupon /kavels te koop à € 25,= per coupon en  coupons voor maar €100,- euro. Hoe en 
waar je deze kunt kopen zal zo snel mogelijk op de site bekent worden gemaakt. 

 De coupons/kavels zijn te koop via de website per stuk of per vijf. 
 Op zondag avond 10 mei sluit de verkoop via de website en zijn de kavels alleen nog op de dag zelf te koop 
 Op de toernooi dag van 14 mei 2015 kunnen nog beschikbare coupons/kavels gekocht worden. 
 Kavels aangekocht via de website kunnen tot woensdag betaald worden, zo niet dan vervalt het recht op dat kavel en komt de kavel 

weer in de vrije verkoop.  
 Iedere coupon /kavel, dat nog beschikbaar is, mag willekeurig gekozen worden door de koper. 
 De koper houdt één deel van het coupon/kavelnummer en het andere deel gaat naar de actiecommissie. 
 Verkochte kavels worden op Schijt-Je-Rijk overzicht gemarkeerd, deze zal elke week op deze website (http://www.rcwaterland.nl) 

worden geplaatst. 
 Op de Toernooi dag van RC Waterland wordt om 15:00 uur het gehele hoofdveld Gebako afgezet en wordt de koe losgelaten, de koe 

heeft 1 uur de tijd om wat afval te produceren op één of meer van de 800 virtuele kavels. 
 Als de koe schijt stopt het spel, dit kavel is tevens de winnaar. 
 In het midden van de koeienvlaai wordt een stok gestoken. 
 Vanuit die positie wordt naar buitenkant (afgezet door krijtlijnen) van het veld gemeten en wordt de kavel bepaald op het virtuele 

kaveloverzicht, waardoor de winnaar(s) bekend word(en/t). 
 Schijt de koe niet binnen 1 uur, dan bepaalt men door middel van een trekking de winnende kavel. 
 Indien een toeschouwer de wil van de koe zal proberen te beïnvloeden, door middel van voeren, duwen, trekken, versieren of iets 

dergelijks zal hij of zij direct van het evenement verwijderd worden en wordt zijn/haar coupon in beslag genomen. Mocht er een prijs 
op deze coupon vallen dan zal dit bedrag naar de actiecommissie gaan. 

 De niet verkochte coupons blijven in het bezit van de actiecommissie. 
 De schijtsrechter zal zo eerlijk mogelijk handelen bij consternatie, er is echter geen mogelijkheid voor een discussie. De boer heeft 

hierin het laatste woord. 
 Een ieder die een of meerder coupons heeft gekocht zal zich moeten houden aan dit reglement. Dit geldt ook voor toeschouwers die 

geen lot gekocht hebben. 
 Dit reglement kan ten alle tijden eenzijdig aangepast worden zonder enige verantwoording. Het gehele reglement inclusief 

wijzigingen wordt donderdag 14 mei 2015 omstreeks 15:00 uur voorgelezen. 
 De prijs uitreiking aan de winnaars van "Schijt Je Rijk" zal gedurende de Toernooi dag op plaatsvinden. De winnaars krijgen een 

voucher die men kan verzilveren. Het geld zal NIET direct op de dag zelf worden uitgekeerd. 
 Mocht de koe schijten op een vak dat niet is verkocht, dan valt de hoofdprijs op het dichtstbijzijnde vak of vakken. 



 

 

Prijzengeld 
Het prijzengeld zal afhangen van het totaal aantal verkochte kavels/coupons. Ook hangt het prijzengeld af van het feit of alle winnende 
kavels wel of niet zijn verkocht. Niet verkochte kavels winnen geen prijs. Verder hangt het prijzengeld af van de situatie of de winnende 
vlaai precies op één kavel is terecht is gekomen of dat de vlaai op de grens van meerdere kavels terecht is gekomen. De volgende 
mogelijkheden zijn er: 

1. De vlaai ligt geheel op één kavel 
2. De vlaai ligt op de scheidslijn tussen twee kavels 
3. De vlaai ligt op de kruising van vier kavels 

De prijzen zijn in deze situaties als volgt: 
 

Op 1 kavel 

Ligt de vlaai precies op 1 kavel dan: 

 Krijgt het winnende kavel de hoofdprijs. 
 Krijgen de direct aangrenzende kavels allemaal 30% van de hoofdprijs. 
 Krijgen de schuin aangrenzende kavels allemaal 20% van de hoofdprijs. 

Prijzen in €'s 
aantal loten verkocht 

95% of meer 75% of meer 50% of meer 25% of meer 
Winnende kavel 500 375 250 125 
Direct aangrenzende kavels (4x) 150 112,50 75 37,50 
Schuin aangrenzende kavels (4x) 100 75 50 25 

Maximale uitkering 1500 1125 750 325 



 

 

Voorbeeld bij 95% of meer verkochte loten (de vlaai ligt in onderstaande situatie volledig op het groene kavel): 

          

  100150 100   

  150500 150   

  100150 100   

          

Op 2 kavels 

Ligt de vlaai op een scheidingslijn van 2 kavels, dan: 
 Delen beide kavels de hoofdprijs (50%). 
 Krijgen de direct en schuin aangrenzende kavels allemaal 10% van die hoofdprijs. 

Prijzen in €'s 
aantal loten verkocht 

95% of meer 75% of meer 50% of meer 25% of meer 
Winnende kavels (2x) 250 187,50 125 67,50 
Direct aangrenzende kavels (6x) 50 37,50 25 12,50 
Schuin aangrenzende kavels (4x) 50 37,50 25 12,50 

Maximale uitkering 1000 750 500 260 

Voorbeeld bij 95% of meer verkochte loten (de vlaai ligt in onderstaande situatie op de grens tussen de twee groene kavels): 

            

  50 50 50 50   



  50 250250 50   

  50 50 50 50   

            

Op 4 kavels 

Ligt de vlaai op een kruispunt van 4 kavels, dan: 

 krijgen de 4 kavels 50% van de hoofdprijs. 
 krijgen de direct en schuin aangrenzende kavels niets. 

Prijzen in €'s 
aantal loten verkocht 

95% of meer 75% of meer 50% of meer 25% of meer 
Winnende kavels (4x) 250 187,50 125 67,50 
Direct aangrenzende kavels (8x) 0 0 0 0 
Schuin aangrenzende kavels (4x) 0 0 0 0 

Maximale uitkering 1000 750 500 270 

Voorbeeld bij 95% of meer verkochte loten (de vlaai ligt in onderstaande situatie op de kruising van alle vier de groene kavels): 

            

  0 0 0 0   

  0 250250 0   

  0 250250 0   

  0 0 0 0   

            

 


