
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 28 10 2008 te Grote Brogel 
 

 

Aanwezig:   Johan Geunis, Mathieu Dewael (Lozakracht Lozen), Toon Nelissen, Sven Bekaert (Molenkracht 

Bree), Willy Ramaekers, Joris Reumers (Grote-Brogel), Jos Cox, Gerard Berben (PJ Kaulille) 

 

Verontschuldigd : Piet Vanbussel, KBC Overpelt, KBC Edegem, Krachtbal Mechelen 

 

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Het verslag werd door de aanwezigen goedgekeurd. 

 

2. Verkiezen nieuwe voorzitter en secretaris 

 

Wegens het ontbreken van tegenkandidaten, zal Jos Cox van PJ Kaulille voor dit seizoen de taak van voorzitter op 

zicht nemen, terwijl Joris Reumers van HO Grote-Brogel de taak van secretaris zal waarnemen. 

Dit heeft tot gevolg dat vanaf nu de wedstrijdformulieren naar volgens adres mogen gestuurd worden : 

Joris Reumers 

Urnestraat 8 

3990  Grote-Brogel 

reumers_joris@hotmail.com 
GSM 0496 / 90 33 71 

 

3. Update kalender 

 

Er werd mij door een aantal personen gewezen op foutjes in de kalender.  Bij deze een rechtzetting : 

• POL028 Kaulille B – Grote Brogel  ZO 9/11/08  10.30u 

• POL321 Mechelen – Overpelt  ZA 14/03/09 20.00u 

 

4. Uitgestelde wedstrijden 

 

Er werden tot nog toe 3 wedstrijden uitgesteld, hiervoor werden volgende data vastgelegd : 

wedstrijd ploegen    dag datum  tijdstip scheidsrechter 

• POL004 Lozen Bocholt – KBC Overpelt DI 11/11/08 10.30u Piet Vanbussel 

• POL015 Mechelen – Molenkracht Bree ZA 15/11/08 20.00u 

• POL017 KBC Edegem – KBC Overpelt ZO 16/11/08 10.30u 

 

5. Aanduiden scheidsrechters terugronde 

 

De scheidsrechters voor de terugronde (en voor de inhaalmatch POL004) werden aangeduid.  Zoals steeds zal 

Mathieu Dewael de scheidsrechters in de week voor de match nog persoonlijk verwittigen. 

Tevens werd Roland Wouters aangeduid om de bekermatch tussen Lozen en Grote-Brogel te leiden. 

• BHL006 Lozen Bocholt – Grote Brogel ZO 16/11/08 10.30u 

 

6. Opleiding scheidsrechter krachtbal 

 

Er zijn op dit moment ±8 serieuze kandidaten om de opleiding te volgen.  Jos Cox heeft Piet Vanbussel reeds 

aangesproken hierover, en deze is bereid om de opleiding te geven.  Tevens heeft Jos Cox de toestemming 



gekregen vanwege de federatie om dit in eigen beheer (=Limburg) te regelen, uiteraard met ruggespraak met de 

federatie. 

Jos Cox zal dit verder praktisch regelen (tijdstip, plaats, inschrijving kanditaten,…) en contact houden met de 

federatie. 

 

7. Rondvraag / allerlei 

 

� Toon Nelissen heeft in naam van Janny Custers de vraag gesteld om de wedstrijden op 1 november 

(=feestdag) uit te stellen.  Het comité ging hier echter niet op in, iedereen heeft immers voor de start van 

het seizoen zijn opmerkingen of grieven i.v.m. de kalender kenbaar te maken. 

� De federatie kent vanaf dit seizoen een hogere kilometervergoeding toe aan de scheidsrechters.  Jos Cox 

zal een tabel opstellen met de verschillende afstanden en de daarbijhorende vergoedingen en deze samen 

met het verslag naar de clubs versturen. 

 

8. Volgende vergadering dinsdag 20/01 om 20.00 uur in het Breugelheem te Grote Brogel. 

 


