
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 23 02 2010 te Grote Brogel 
 

 

Aanwezig:   Johan Geunis, (Lozakracht Lozen), Vincent Bawin (KBC Overpelt), Willy Ramaekers, Joris 

Reumers (HO Grote-Brogel), Jacky Booms (Molenkracht Bree), Theo Gorssen, Jos Cox (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 volgende datums voor de nog te spelen wedstrijden werden overeengekomen : 

 

POL023 PJ Kaulille C – Krachtbal Mechelen ZA 06/03/10 18u00 Janny Custers 

POL036 Krachtbal Mechelen – KBC Overpelt MA 05/04/10 20u00 

POL228 HO Grote Brogel – Krachtbal Mechelen ZA 10/04/10 17u30 Bart Van Dingenen 

 

POL213 KBC Edegem – PJ Kaulille C  ZO 28/03/10 10u30 

POL214 HO Grote Brogel – PJ Kaulille B  ZA 27/03/10 17u30 Hugo Wouters 

POL215 Molenkracht Bree – KBC Overpelt  ZA 27/03/10 19u00 Jos Cox 

POL216 Lozen Bocholt – PJ Kaulille A  ZO 28/03/10 10u30 Joris Reumers 

 

3. Aanduiden scheidsrechters 

 

In het voorgaande punt is al aangegeven welke scheidsrechters de matchen zullen leiden. 

Ook voor de wedstrijden van de Beker van Vlaanderen werden scheidsrechters aangeduid, nl.: 

 

BHL003 PJ Kaulille A – ’t Botterken Baasrode ZO 07/03/10 10u00 Roland Wouters 

BHL007 KBC Overpelt – KBC Fortuna  ZO 07/03/10 9u30 Hugo Wouters 

BHL008 Lozen Bocholt – KBC Oostduinkerke ZO 07/03/10 10u30 Janny Custers 

 

4. Beker van Limburg en Krachtbalkick 

 

Het speelschema voor de ‘Beker van Limburg’ werd ook opgesteld.  Er werd door aanwezigen overeengekomen 

om, net als de voorgaande jaren, weer 2 poules te maken waarin iedere ploeg tegen iedere andere ploeg speelt.  De 

winnende ploeg van de wedstrijd verdient 4 punten, de verliezer 2.  Bij een gelijkspel krijgt iedere ploeg 3 punten. 

Er werd ook overeengekomen om na iedere match een reeks van 4 vrijworpen per ploeg te nemen.  Dit om een 

gelijke stand in de poules te vermijden.  Er worden per ploeg 4 spelers aangeduid die in een vaste volgorde om 

beurt een vrijworp nemen.  Indien na de 4 vrijworpen er een gelijke stand is, dan nemen dezelfde spelers in 

dezelfde volgorde weer een vrijworp (dit moet niet noodzakelijk een volledige reeks zijn), net zolang tot één van 

beide ploegen mist.  Bij gelijke puntenstand binnen een poule, zijn de vrijworpen doorslaggevend voor de stand. 

Hugo en Roland Wouters worden gevraagd om de wedstrijden te leiden. 

Het volledige speelschema met aanduiding van plaats en datum wordt door Jos Cox via mail aan alle betrokken 

ploegen bezorgd. 



De finaledag vindt plaats op 8 mei op sportterreinen van Molenkracht Bree. 

Op deze dag wordt ook de 3
de

 ‘Krachtbalkick’ voor de jeugd georganiseerd.  Hiervoor zijn, net als vorig jaar, weer 

scheidsrechters nodig om de wedstrijden in goede banen te leiden.  Het is de bedoeling dat de krachtbalspelers dit 

doen op de momenten dat zij geen wedstrijd moeten spelen. 

Ook voor het klaarmaken van de terreinen wordt hulp gevraagd. 

 

5. Varia 

Niemand van de aanwezigen had nog op- of aanmerkingen. 

 

 

6. Volgende vergadering 

Er wordt dit seizoen geen vergadering meer gepland, enkel als er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, 

wordt het comité nog een keer samengeroepen. 

 


