
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 20 01 2009 te Grote Brogel 
 

 

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

Willy Ramaekers, Joris Reumers (Grote-Brogel), Vincent Bawin, Benny Stevens (Overpelt), 

Jos Cox, Theo Gorssen (PJ Kaulille) 

 

Verontschuldigd : Piet Vanbussel, KBC Edegem, Krachtbal Mechelen 

 

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Het verslag werd door de aanwezigen goedgekeurd. 

 

2. Uitgestelde wedstrijden 

 

De door de weersomstandigheden uitgestelde wedstrijden van speeldag 11, 12 en 13 worden verplaatst naar: 

• Weekend 13 en 14 december wordt weekend 28 en 29 maart 

• Weekend 10 en 11 januari wordt weekend 4 en 5 april 

• Weekend 18 en 19 januari wordt weekend 18 en 19 april 

Zie ook de bijgevoegde kalender van de 3
de
 ronde voor het precieze speelschema. 

 

Volgende nog niet gespeelde wedstrijden kregen ook een nieuwe datum: 

• POL203 Mechelen – Kaulille B  WO 01/04/09 20.00u 

• POL211 Lozen – Mechelen  MA 13/04/09 10.30u 

• POL325 Overpelt – Molenkracht Bree ZO 22/02/09 10.00u (Hugo Wouters) 

 

Jos Cox zal bij Mechelen en Kaulille B navragen of het mogelijk is om op woensdagavond te spelen.  Hij zal ook 

navragen of Mechelen in de mogelijkheid is om op Paasmaandag te spelen tegen Lozen. 

Wedstrijd POL325 wordt naar voor geschoven wegens spelerstekort van Overpelt op 22/03/09.  Toon Nelissen 

brengt de overige spelers van Bree op de hoogte van de wijziging. 

 

3. Aanduiden scheidsrechters terugronde 

 

De scheidsrechters voor de 3
de
 ronde werden aangeduid.  Zoals steeds zal Mathieu Dewael de scheidsrechters in de 

week voor de match nog persoonlijk verwittigen.  De scheidsrechters voor de verschoven speeldagen 11, 12 en 13 

werden behouden. 

Op het moment dat dit verslag werd gemaakt, was reeds bekent dat Lozen voor de bekercompetitie een uitmatch 

heeft, hiervoor is dus geen scheidsrechter aan te duiden door Limburg. 

 

4. Opleiding scheidsrechter krachtbal 

 

De cursus zal doorgaan op 27/01 vanaf 19.30u in het Breugelheem in Grote-Brogel.  Het examen wordt op 03/02 

afgenomen op dezelfde plaats. 

 

5. Volgende vergadering dinsdag 07/04 om 20.00 uur in het Breugelheem te Grote Brogel. 

 


