Limburgs sport- en scheidsrechterscomité
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Verslag sport- en scheidsrechterscomité van 11 september 2007
Aanwezig:

Willy Ramaekers (Grote Brogel), Eric Wuyts (Overpelt), Jan Custers, Toon Nelissen (Bree), Jos Cox,
Theo Gorssen (Kaulille), Pol Claes (Lozen)

Verontschuldigd:
Afwezig:

1.

kalender
•

•
•

2.

Op vraag van Edegem (probleem weekend 29 en 30 september) is de kalender aangepast. Ook de wedstrijd
POL 007 Mechelen – Lozen is aangepast is nu Lozen – Mechelen.
De betrokken clubs (Edegem en Mechelen) moeten eerst bevestigen of de aanpassing in orde zijn voor hen.
Eric contacteert Edegem en Mechelen.
Wedstrijd POL 216 Grote Brogel – Lozen zal om 18.30 uur gespeeld worden.
De competitie in provinciale Limburg – Antwerpen - Oost-Vlaanderen zal zoals vorig jaar gespeeld worden in
3 rondes: heen- en terugronde én daarna een 3e ronde. De derde ronde wordt in één van de volgende
vergaderingen geloot.

scheidsrechters
De scheidsrechters voor de heenronde zijn aangeduid. Scheidsrechters en clubs ontvangen de lijst binnenkort. Aan
Mathieu Dewael wordt gevraagd om de scheidsrechters een E-mail te sturen als herinnering in de week dat ze
moeten fluiten. Dit was vorig seizoen zeer goed verlopen.

3.

jeugd
Eric kaart de noodzaak voor een plaatselijke jeugdcompetitie aan.
Op 19 december is er een krachtbaltornooi ingericht door het SVS en dit in de regio Overpelt. Aangezien er hier
veel volk wordt verwacht, doen we hier een oproep naar de clubs om enkele scheidsrechters af te vaardigen. Dit
evenement start om 13h00 en is voor de 5e en 6e leerjaren.
Misschien komt er ook nog een tornooi in de regio Bree.(wordt opgevolgd)
Ook is er een voorstel naar voor gekomen om nog eens een krachtbalkick te organiseren en dit al dan niet samen
met een tornooi of Beker van Limburg (zaterdag in mei – juni). Dit wordt volgende vergadering zeker nog
bekeken.

4.

comitéleden
De lijst met comitéleden is overlopen en aangepast

5.

volgende vergadering

dinsdag 30 oktober 2007 om 20.00 uur in het Breugelheem te Grote Brogel

