
Niet meedoen Is onmogelijk Altijd prijs

Meedoen met een loterij voelt altijd heel goed als je net een lot 
hebt gekocht. Stel je toch eens voor… 
Maar naarmate de trekkingsdatum dichterbij komt, wordt de 
onzekerheid ook groter. Zoveel deelnemers. Zo’n kleine kans. 
En op de dag zelf vergeet je soms te kijken. Omdat je ook wel 
weet dat je -als je geluk hebt- misschien nét je inleg terugkrijgt.

 
Maar Coenraedt en Veldpunt hebben iets nieuws bedacht!  
De Omgekeerde Loterij. Hier hoef je niet eens voor te betalen. 
Sterker nog, je hoeft je niet eens aan te melden. Wij zorgen 
ervoor dat je automatisch meedoet. De enige kwalificatie, en 
tevens je unieke lotnummer, is je postcode!

Zit je eenmaal in ons systeem, dan lijkt de kans in het begin 
heel klein dat jij die tref hebt. Maar naarmate de tijd verstrijkt, 
er meer over de prijzen gediscussieerd gaat worden, komen de 
kansen als vanzelf jouw kant op. Hoe meer je in het 
buitengebied woont, liefst ook nog tegen de grenzen met een 
andere gemeente of provincie, hoe groter de kans op de 
hoofdprijs! De meerderheid van de deelnemers woont immers 
in straten zonder echt veel uitzicht. Ze doen wel mee, maar 
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de hoofdprijs zó groot
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En slapende arm worden
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gunnen de hoofdprijs vooral aan de postcode’s waar maar 
weinig mensen wonen. En dat is volstrekt logisch, want zo 
werkt democratie. De meerderheid beslist. En dus rollen de 
kansen heel eerlijk jouw kant op.

En er is nog meer nieuws!  
Wij hebben een nieuw element toegevoegd: De Clusterprijs!  
Want al heb je de hoofdprijs, soms is om dat nog niet genoeg. 
Dus koppelen wij de winnaars ook nog eens aan de andere 
prijzen. Dat kan meer van hetzelfde zijn, maar er kunnen ook 
allerlei andere prijzen aan worden toegevoegd. Zo word je al 
snel geheel omringd door al dat moois. 
Need we say more?

Wat is de hoofdprijs?
Hoofdpijn. Ziek van resonantie. Verlies op de waarde van je 
huis. Je terras en je restaurant uitgestorven. Faillissement. 
Je wordt slapende arm!  
De overheid is volledig akkoord met de doelstellingen en opzet 
van onze Omgekeerde Loterij. Zolang wij het maar eerlijk 
spelen en de meerderheid beslist.  
En dat is precies waarom JIJ met je neus in het beton valt. 
Tuurlijk is het een beetje zuur voor de andere mensen dat ze 
misschien wel elke dag worden geconfronteerd met jouw 
hoofdprijs. Het zal zeker pijn doen. Maar ja, dat is nu eenmaal 
de prijs van democratie, als is dat wel met een beetje steun van 
Vadertje Staat.

Bob en Job aan het woord 
Bob en Job, voormalige hoofdprijswinnaars,  wonen in het 
buitengebied van Blauwboord, een pittoresk dorpje aan de rand 
van het Grote Brouwmeer.  
We zitten op een bankje en kijken uit op hoofdprijs, acht 
windturbines. Grappig, die schaduwbanen die de wieken in een 
staccato-tempo over je hoofd trekken. En een gezellig gezoem 
erbij. Job schenkt de thee in en Bob serveert de koekjes. ‘We 
zijn hier met vijf bewoners.’, zegt Bob. In het dorp wonen 1000 
mensen. Wij waren tegen, da’s 100% van ons gebied, maar van 
het dorp gaven 600 mensen akkoord dat ze hier zouden 
komen. Dat is 59%, een dikke meerderheid. Dat is dus 
democratie. Job staat op en loopt naar binnen. Hoor ik hem nu 
zachtjes huilen? 
Bob kijkt me aan. ‘Hij is sindsdien niet meer dezelfde.’
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Bij elk 100ste lot wordt een 
snelgroeiende, bladhoudende boom 
meegeleverd met een 
standaardmaat van 1,20 m. 
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