
Limburgs sport- en scheidsrechterscomité 
 

 

 

 

Cox Jos  Kloterstraat 43 3950 Kaulille (sportcomité)   ℡  011/441345 � joscox@belgacom.net 

Vanbussel Piet Merelstraat 42 3930 Hamont (scheidsrechterscomité)  ℡  011/447360 � fam.vanbussel@telenet.be  

 

 

Verslag sport- en scheidsrechterscomité van 09 09 2008 te Grote Brogel 
 

 

Aanwezig:   Johan Geunis, Pol Claes (Lozakracht Lozen), Kevin Vervaet (KBC Overpelt),  

Willy Ramaekers (HO Grote-Brogel), Jos Cox (PJ Kaulille) 

 

Verontschuldigd : Piet Vanbussel, Molenkracht Bree, KBC Edegem, Krachtbal Mechelen 

 

 

 

1. Verkiezing nieuwe voorzitter en secretaris 

 

Gezien de afwezigheid van 3 ploegen uit de reeks, is er geen nieuwe voorzitter en secretaris van het sportcomité 

gekozen.  Jos Cox van PJ Kaulille zal deze taken voorlopig op zich nemen. 

Indien er kandidaten zijn voor één van deze functies, dan kunnen zij dit doorgeven aan Jos Cox en dienen zij op de 

volgende vergadering aanwezig te zijn zodat er dan een stemming kan volgen. 

 

2. Goedkeuring kalender seizoen 2008-2009 

 

De kalender werd door de aanwezigen goedgekeurd, Jos Cox zal deze per e-mail bezorgen aan de verschillende 

clubs. 

 

3. Uitgestelde wedstrijden 

 

Wegens spelerstekort van respectievelijk Overpelt en Edegem, vragen zij om de wedstrijden POL004 en POL017 

naar een andere datum te verplaatsen.  Het comité gaat hiermee akkoord. 

De wedstrijd POL004 (Lozen – Overpelt) wordt, indien mogelijk, gespeeld op 27/09.  Pol Claes (Lozen) en Kevin 

Vervaet (Overpelt) vragen dit na in hun club en geven dit door aan Jos Cox.  Indien ook niet gespeeld kan worden 

op 27/09, dan zal de wedstrijd gespeeld worden op 11/11. 

De wedstrijd POL017 (Edegem – Overpelt) wordt, indien mogelijk, gespeeld op 16/11.  Jos Cox vraagt dit na bij 

Edegem, Kevin Vervaet bij Overpelt. 

 

4. Aanduiden scheidsrechters 

 

De scheidsrechters voor de wedstrijden van de eerste ronde werden aangeduid.  Jos Cox zal dit doorgeven aan de 

betrokkenen.  Mathieu Dewael zal, net als vorig jaar, de scheidsrechters verwittigen enkele dagen voor de 

wedstrijd. 

 

5. Opleiding scheidsrechter krachtbal 

 

Het voorstel werd geopperd om een opleiding in te richten om nieuwe scheidsrechter te bekomen.  Jos Cox heeft 

reeds naar Jan Benoot gebeld, en deze is zeker bereid om hieraan mee te werken. 

Er werd afgesproken dat de aanwezigen in hun club zullen rondvragen wie geïnteresseerd is.  De namen worden 

vóór 15 oktober aan Jos Cox doorgegeven zodat hij voor de volgende vergadering contact kan nemen met Jan 

Benoot om eventuele verdere afspraken te maken. 

 

 

 

 

 



6. Beker van Limburg en Krachtbalkick 

 

KBC Overpelt is bereid om dit seizoen de Beker van Limburg te organiseren, samen met de Krachtbalkick voor de 

basisscholen.  Het comité ging hiermee akkoord. 

Er werd afgesproken dat KBC Overpelt zelf een datum kiest (omstreeks einde mei of begin juni) en dat Eric 

Wuyts dit verder afhandelt met SVS. 

 

7. Rondvraag / allerlei 

 

De aanwezigen hadden geen opmerkingen of vragen. 

 

8. Volgende vergadering dinsdag 28 10 om 20.00 uur in het Breugelheem te Grote Brogel. 

 


