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REGLEMENT en INFORMATIE 
“3e Schijt Je Rijk” voor KSCT Menen 

 
Terrein: hoofdterrein KSCT Menen (vóór tribune) op de site Vauban (Waalvest te 
Menen). Dit terrein (van 65*105 m) werd opgedeeld in kavels van 2 m².  

 
Koepons: genummerd tot 3380 en verkoop aan 5 euro/2m². Ieder nummer op 

de koepon komt overeen met een identieke nummer op het virtuele veld. 
(verdeeld in 3380 stukken). Kavelnummers kunnen niet vrij gekozen worden en 
worden verkocht volgens beschikbaarheid van de verkoper. 

De koper houdt deel A van de koepon en deel B gaat naar de verkoper. De  
verkoper werpt dit deel van de koepon in de box (kantine Vauban/Ter Linde) 

 
 

 
Het speelveld met de 3380 vakken wordt in de kantines op de site Vauban en 
site Ter Linde opgehangen.  

 

BELANGRIJKE DATA 

TUSSENTREKKING op 11 maart 2018 KSCT MENEN – MERELBEKE  
 
Tijdens de rust van deze wedstrijd om 15u45 zullen alle verkochte koepons, die 

werden binnengebracht en afgerekend, in een trommel worden gestopt.  
Een onschuldige hand zal 25 koepons trekken. De eerste 5 getrokken koepons 

winnen elk 2 loge seats met diner bij KV Kortrijk (geschonken door Galloo). 
Hierna worden nog 20 koepons getrokken die elk 2 vrijkaarten voor een 
wedstrijd KSCT MENEN winnen. Indien op 1 april 2018 nog niet alle winnaars 

gekend zijn, werken we met een doorschuifsysteem.  
Bvb de winnaar die als 3e uit de bus kwam, maakt zich niet kenbaar, dan zal op 1 april 2018 beslist 
worden door de organisatie dat de 6e winnaar een van de vijf diners wint. 
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De nummer (op koepons) van de winnaars zullen via onze website/sociale 

media/media kenbaar gemaakt worden. U dient contact op te nemen met het 
secretariaat KSCT Menen met uw winnende koepon (tot 1 april 2018).  
 

Alle koepons gaan weer in de trommel en worden bewaard tot 29 april 2018 om 
mee te dingen naar de hoofdprijs. 

DE KOE OP HET PLEIN - 29 april 2018  KSCT MENEN – MELSELE 
 
Na de wedstrijd van onze eerste ploeg (omstreeks 17u) zal 1 koe het veld 

(hoofdterrein Vauban) op komen, die in de middencirkel zal worden losgelaten.  
 

De wedstrijd zal max 1u00 duren. Indien de koe dan niet gescheten heeft, zullen 
de prijzen via lottrekking verdeeld worden.  
 

Vanaf het moment dat de koe schijt, is het spel over. (beslissing 
organisatie/gerechtsdeurwaarder) 

 

Het veld en de kavels 
 

Het veld wordt verdeeld in kavels van 2 m², iedere kavel heeft een nummer. Dit 
nummer komt overeen met het nummer op uw koepon.  

 
Voor de meting wordt de doellijn aan de kant van Waalvest als X-as en de zijlijn 
aan de kant van de kantine als Y-as genomen. Vanaf dit knooppunt start de 

meting. Alleen deze meting telt. Het veld die uithangt in beide kantines is een 
virtueel veld. Afmetingen en lijnen zijn niet helemaal correct, daarom zal een 

meting de exacte plaats aanduiden.  
 

Vóór aanvang van de manifestatie zal de lijst met de bijbehorende 
kavelnummers uitgehangen worden.  
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Verkoop Koepons 
 

 Via de spelers eerste ploeg / beloften 
 Via de jeugdspelers 

 Via de trainers / afgevaardigden  
 Via het bestuur  

 
De verkoop van de koepons start van zodra de koepons verdeeld worden.  

De verkoop van de koepons stopt op zaterdag 29 april 2018 bij begin van de 
actie. 
 

Niet binnengebrachte en afgerekende koepons worden niet meegeteld 
als deelnemend aan de actie.  

 
 

Verdeling koepons 
 
 

 Kris Vangheluwe & Patrick Soete zijn verantwoordelijk voor de 
verdeling en afrekening van de koepons 

 

 
 

Prijzenpot 
 

Tussentrekking (25 prijzen) 
 

 5 x 2 loge seats met diner in KV Kortrijk, geschonken door Galloo 

 20 x 2 vrijkaarten voor wedstrijd KSCT MENEN 
 

Koe op het plein (10 prijzen)  
 
De prijzenpot hangt af van de verkoop van de koepons  

 
 Indien er minder dan 845 koepons worden verkocht, bepaalt de 

organisatie op voorhand welke prijzen worden uitgereikt. (max 3 prijzen) 
 De winnaar van de hoofdprijs is diegene die in het bezit is van de koepon 

met het juiste nummer waar de koe als eerste haar koeienvlaai achterlaat. 

Indien de koe niet gescheten heeft zal de hoofdprijs via lottrekking 
gebeuren. Als de koe haar vlaai op meerdere kavels laat vallen dan telt de 

kavel waarop de meeste vlaai ligt. Er wordt een stok in het midden van de 
vlaai gestoken. De gerechtsdeurwaarder beslist dit na inspectie en dit 
besluit is onherroepelijk. 

 Wanneer er een vlaai op een eventueel niet verkochte kavel valt, zal de 
winnaar van de hoofdprijs via “koepon”trekking aangeduid worden. 
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  aantal loten verkocht 3380 lotjes 

  5 euro per lotje 

aantal verkochte lot 
95% of meer 75% of meer 50 % of meer 25% of meer 

>3200 koepons >2535 koepons >1690 koepons >845 koepons 

winnend kavel 1000 750 500 250 

2 e prijs 800 600 400 200 

3e prijs 600 450 300 150 

4e prijs 400 300 200 100 

5e prijs 300 225 150 75 

6e prijs 200 150 100 50 

7e prijs 150 110 75 35 

8e prijs BON BON BON BON 

9e prijs BON BON BON BON 

10e prijs BON BON BON BON 

 
  
Let wel: Wanneer de koe haar kleine behoefte (plassen) doet, telt deze NIET mee. 

Uitsluitend de grote behoefte telt als echte vlaai (minimum 15 cm diameter). 
Indien beide behoeftes gebeuren, telt het uiteraard ook. 

De gerechtsdeurwaarder zal in geval van twijfel de knoop doorhakken. 
Er is geen enkele discussie mogelijk over dit oordeel! 
 

De winnaars: Voor de 2e tem 10e prijs zal een onschuldige kinderhand door 
middel van “koepon”trekking de winnaar bepalen.  

Deze trekking zal gebeuren op onmiddellijk nadat de koe op het plein heeft 
gelopen. Plaats : in de kantine (site Vauban). 

De trekking gebeurt in volgorde van de 2e prijs tot 10e prijs. 
 
De organisatie zal deze editie via de het nummer op de koepons op de hoogte 

zijn van de winnaar. De prijswinnaars (winnende nummers van de hoofd- en 
troostprijzen) zullen door de organisatie zo spoedig mogelijk bekend gemaakt 

worden. (via affiche in de kantine, de website www.ksctmenen.be, sociale 

media en andere media. 
 

Deze winnaars dienen vóór 1 juli 2018 het secretariaat KSCT Menen te 
contacteren. Niet-opgehaalde prijzen (na 1 juli 2018) worden aan de organisatie 

overhandigd tvv de jeugdwerking van KSCT Menen.  
 

 
Noodscenario: Mocht het onverhoopt gebeuren dat wegens onvoorziene 
omstandigheden (bvb weersomstandigheden, ongeluk van de koe, …) het 

evenement geen doorgang kan vinden, dan zal de organisatie na overleg een 
besluit formuleren. Dit kan inhouden dat het gehele evenement verplaatst wordt 

naar een nader te bepalen datum of tijdstip of op een andere wijze de winnaars 
bepalen. 
 

 
 

http://www.ksctmenen.be/
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Gedragsregels 
 

De gerechtsdeurwaarder en de organisatie zullen er op toezien dat alles eerlijk 
verloopt. Zij kunnen ook op elk moment de wedstrijd stilleggen indien er zich 
ernstige zaken afspelen op of rond het terrein. 

 
Het is verboden voor de toeschouwers om  

 het veld en de looppiste te betreden 
 de koe aan te raken  

 de koe op te jagen 
 de koe te voederen! 
 door te roepen of wilde bewegingen het gedrag van de koe te 

beïnvloeden 
 

Indien een toeschouwer de koe toch zal proberen te beïnvloeden, behoudt de 
organisatie zich het recht voor om deze persoon in kwestie te verwijderen van 
het gebeuren en daar bovenop de kavelnummer(s) van deze persoon in beslag te 

nemen. 
Indien het nummer van de in beslag genomen kavel toch wint, zal de hoofdprijs 

via “koepon”trekking aan een ander persoon aangeduid worden. 
 
Indien er nog vragen zijn in verband met deze regels, kunt u contact opnemen 

met de organisatie. 
 

Na aanschaf van een kavelnummer bent u als eigenaar van de koepon 
onderhevig aan dit reglement. 
 

De organisatie 
 

 Patrick SOETE  

jeugdvoorzitter - boekhouding – lid beheerraad – soete.patrick@skynet.be 

 Kris VANGHELUWE  

bestuurslid – evenementen coördinator – kris.leske@gmail.com 
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