
 

  

 

 
 

 

REGLEMENT KOWSJIESSE 2016 

 

Algemeen 

Het speelveld wordt opgedeeld in een aantal kavels. Het aantal kavels is afhankelijk van het aantal verkochte 

loten. Eén lot staat gelijk aan één kavel. Loten à € 5,- per stuk kunnen worden gekocht tot en met zaterdag 

28 mei 2016, 15.00 uur. Op deze dag (zaterdag 28 mei 2016) zal omstreeks 17.00 uur een levende, normale 

koe worden losgelaten op een voetbalveld van Rood Groen LVC’01. 

 

Zodra de koe op de middenstip staat, is de wedstrijd begonnen. Op de plaats waar de koe haar eerste 

koeienvlaai legt, valt de 2
de

 prijs te winnen (een bedrag van € 250,-). Op de plaats waar de koe haar tweede 

koeienvlaai legt, valt de hoofdprijs te winnen (een bedrag van € 1.000,-). 

 

Verkoop en aanduiding van de kavels 

Iedereen kan loten kopen welke worden aangeboden door het bestuur, de leden en de ouders van spelers 

van Rood Groen LVC’01. Loten zijn ook verkrijgbaar via de website www.roodgroenlvc01.nl. Ieder lot is 

genummerd. Op de loten worden geen namen en adressen van de eigenaar vermeld. Degene die het 

desbetreffende winnende lot aan de organisatie overhandigd, wordt gezien als de rechtmatige eigenaar. De 

verkoper van het lot houdt wel bij aan wie hij of zij een lot heeft verkocht door middel van de scheurstrook 

op het lot. Dit is echter niet bindend, maar informatief ter registratie. 

 

De verkoop van de loten begint op zaterdag 16 april 2016. De verkoop wordt op zaterdag 28 mei 2016 om 

15.00 uur stopgezet. De kavels worden door middel van een softwarepakket gekoppeld aan een lotnummer. 

 

Plaatsbepaling 

De plaats waar een koe haar vlaai legt, wordt door organisatie vastgesteld. Eerst wordt in het midden van de 

vlaai een vlag gestoken. De landmeter meet vervolgens de horizontale en verticale coördinaten. Vervolgens 

zal hij berekenen in welke kavel de koeienvlaai ligt. 

 

De koeienvlaai 

Kleine behoeftes tellen niet mee. Enkel wanneer er een koeienvlaai ligt, is er een winnaar. Alleen de 

organisatie en de landmeter mogen op het veld omdat de koe niet mag worden gestoord. Als de 

organisatie de vlaai niet goedkeurt (dit gaat op zicht en niet op de geur), gaat de wedstrijd verder. De 

organisatie moet de vlag zonder hindernissen (bijv. de koe die er wellicht op gaat liggen of boven blijft staan) 

kunnen plaatsen. De landmeter moet ook vrij zicht hebben om zijn werk uit te kunnen voeren. De 

eigenaar van de koe mag de koe weghalen als beide vlaggen (voor de hoofdprijs en 2
de

 prijs) in de grond zijn 

gestoken. 

 

Als de koe na 90 minuten (de duur van een voetbalwedstrijd) geen vlaai heeft geproduceerd is de 

rechtervoorpoot voor de hoofdprijs bepalend. De organisatie plaatst dan de vlag op die plek. De 2
de

 prijs 

wordt dan verloot door middel van een gewone loting. 

Als de koe na 90 minuten (de duur van een voetbalwedstrijd) slechts één vlaai heeft geproduceerd, is de 

rechtervoorpoot voor de hoofdrijs bepalend. De organisatie plaatst dan de vlag op die plek. 

 

Wat mag NIET als de koe er is tot het moment dat de koe haar vlaai heeft gelegd? 

• Buiten de organisatie mag er niemand het veld betreden; 

• Schrikbewegingen naar de koe mogen niet; 

• Er mag niet op de afrastering van het veld geslagen of geschopt worden; 

• De koe mag niet door wat dan ook worden gelokt; 

• Er mag niets naar de koe of het veld worden geworpen. 

 

Bij overtreding zal de persoon in kwestie worden gediskwalificeerd en zal Rood Groen LVC’01 eigenaar 

worden van de kavels van de betreffende persoon. 
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Overzicht prijzen 

De volgende prijzen zijn te winnen: 

• Hoofdprijs: geldbedrag van  € 1.000,- 

• 2de prijs: geldbedrag van € 250,- 

• 4x een cadeaubon t.w.v. € 50,- van Ivo’s Sportshop Simpelveld 

• 6x een boodschappenpakket t.w.v. € 30,- van Albert Heijn Vaals 

• 10x een eetbon t.w.v. € 10,- van Grieks Eethuis Troje Vaals 

 

Alle te winnen geldbedragen worden netto uitgekeerd aan de winnaar. De niet-geldprijzen worden verloot 

door middel van een gewone loting. De organisatie ‘trekt’ de winnende nummers uit alle verkochte loten. 

 

Dus… 

Koop zo veel mogelijk loten om de kans op de geldprijzen te vergoten; 

Vertel deze actie aan vrienden, familie en bekenden en probeer zo onze mooie voetbalvereniging te steunen 

door aan hen een lot te verkopen; 

Kom op zaterdag 28 mei 2016 naar Rood Groen LVC’01 om het spektakel mee te maken! Op deze dag wordt 

ook de Euregio Cup (miniveld voetbaltoernooi) gehouden, vind de jaarlijkse seizoensafsluiting met DJ en BBQ 

plaats en is ’s avonds de Champions League finale te zien op de schermen in de kantine. 

 

Wat gaan we doen met de opbrengst? 

De netto-opbrengst zal in zijn geheel ten goede komen aan de vereniging en zal worden geïnvesteerd in 

doelen waarbij alle leden baat hebben. 

 

Wanneer is de prijsuitreiking? 

Zodra de organisatie de wedstrijd beëindigd conform de eerder genoemde voorwaarden, wordt berekend 

welk kavel er gewonnen heeft. Direct daarna volgt de prijsuitreiking, gevolgd door de loting voor de overige 

prijzen. Indien een prijswinnaar niet aanwezig is, dient deze zich op uiterlijk 30 juni 2016 te melden bij de 

algemeen voorzitter van Rood Groen LVC’01, Mr. Dr. P.P.A. Volders MFP RAB (contactgegevens staan op de 

website van Rood Groen LVC’01) om de prijs in ontvangst te nemen. Na deze datum vervalt de prijs aan 

Rood Groen LVC’01. De winnende lotnummers worden tevens gepubliceerd op de website van Rood Groen 

LVC’01. 

 

Overige bepalingen 

Niet verkochte loten blijven in bezit van de organisatie. 

Verkochte loten worden niet teruggenomen. 

Mocht er een wijziging in dit reglement noodzakelijk zijn, dan is de organisatie bevoegd deze door te voeren 

zonder aankondiging hiervan. 

 

Toezicht 

Deze gehele actie wordt uitgevoerd onder toeziend oog van de algemeen voorzitter van Rood Groen LVC’01, 

Mr. Dr. P.P.A. Volders MFP RAB. 

 

Tot slot 

Richtlijnen, spelregels en reglementen bevatten altijd ruimte voor vrije interpretatie. Protest tegen 

beslissingen van de organisatie is niet mogelijk. In elke situatie waarin dit reglement niet of onvoldoende 

voorziet is de beslissing van de organisatie bindend. Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk. 

 

Voor meer informatie: www.roodgroenlvc01.nl 

Rood Groen LVC’01 bedankt u alvast voor uw steun! 
 


