
Spelregels waar schijt de pony, 

1. Waar schijt de pony vindt plaats op 15 September 2019 van 16.15u tot 17.15u. Tot 15.45u 

kunnen nog beschikbare kavels gekocht worden. 

2. De kavelnummers en de kopers staan genoteerd bij de organisatie. 

3. De verkochte kavels worden 1x per week zichtbaar gemaakt op de website en facebook. 

4. Op 15 September wordt de kleine bak afgesloten en om 16.15u wordt de pony losgelaten. De 

pony heeft 1 uur de tijd om te schijten. 

5. Zodra de pony schijt stopt het spel. De winnaar wordt dan om 17.15u bekend gemaakt. 

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

7. Als de pony binnen 1uur schijt op een kavel die niet is verkocht is, dan zal de hoofdprijs door 
de voorzitster worden verloot onder alle verkochte kavels. 

8. Indien een toeschouwer de wil van de pony 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 pony op het betreffende kavel zal schijten dan treed regel 7 
inwerking. 

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

10. De niet verkochte kavels blijven in bezit van de organisatie. 
11. De “schijtrechter” zal zo eerlijk mogelijk handelen tijden de wedstrijd. Er is geen mogelijkheid 

voor discussie. De organisatie heeft altijd het laatste woord. 
12. Ieder die één of meerder kavels heeft gekocht zal zich moeten houden aan deze spelregels. 

Dit geldt ook voor toeschouwers die niet deelnemen aan de wedstrijd. 
13. De spelregels kunnen door de organisatie, ten alle tijden, eenzijdig aangepast worden 

 

Hoe gaat dit in zijn werking 

Het ponyschijten vindt plaats op Zondag 15 September 2019 van 16.15u tot 17.15u. Tot 

Zondag 15 September 15.45u kunnen er nog beschikbare kavels gekocht worden. Op de dag 

van het 50-jarig jubileum zal de kleine bak gereed zijn en om 16.15u wordt de pony 

losgelaten. De pony heeft een uur de tijd om te schijten op één of meer van de kavels. Schijt 

de pony niet binnen 1 uur dan wint de kavel of kavels waar de pony 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’’ 

De kleine bak van Rijvereniging de Commandeurs zal worden opgedeeld in kavels 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 pony in jouw kavel dan ben jij de gelukkige winnaar van de hoofdprijs. Schijt de 

pony op meerdere kavels, dan wint de kavel waar de grootste hoeveelheid ligt. Alle verkochte 

kavelnummers doen mee aan de loterij die na het ponyschijten zal plaatsvinden.  

 



En als de pony op een niet-verkochte kavel schijt? 

Dan wordt deze prijs meegenomen in de loterij. 

Waar kan ik een kavel kopen? 

Op de site en op Facebook zal een afbeelding komen waarop je de indeling van de kavels kunt 

bekijken. Hier zal ook bijgehouden worden welke kavels er verkocht zijn en welke er nog 

beschikbaar zijn. Tevens zullen er op de website en facebook geregeld updates verschijnen 

over de beschikbaarheid van het aantal kavels. Kavels zijn enkel te koop via 

activiteiten@decommandeurs.nl en gelden pas als de betaling binnen is. Wees er snel bij want 

op =op. 
 

 

Wat kost een kavel? 

1 kavel = €2,- 

6 kavels = €10,- 
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