
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 24 11 2009 te Grote Brogel 
 

 

Aanwezig:   Johan Geunis, (Lozakracht Lozen), Eric Wuyts, Vincent Bawin (KBC Overpelt), Willy 

Ramaekers, Joris Reumers (HO Grote-Brogel), Theo Gorssen, Jos Cox (PJ Kaulille) 

 

Verontschuldigd : Piet Vanbussel, KBC Edegem, Krachtbal Mechelen 

 

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Het verslag werd door aanwezigen goedgekeurd. 

 

2. Uitgestelde wedstrijden 

 

Er is slechts 1 uitgestelde wedstrijd, namelijk : 

POL023  7/11/2009  ZA  19.00  PJ Kaulille C – krachtbal Mechelen 

Jos Cox zal hiervoor, in samenspraak met beide clubs, zo snel mogelijk een nieuwe datum zoeken. 

 

3. Aanduiden scheidsrechters 

 

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

betrokkenen. 

Let op!  POL210  PJ Kaulille A – krachtbal Mechelen  ZO  24/01/10 wordt gespeeld om 10u30 

 

4. Beker van Limburg en Krachtbalkick 

 

Molenkracht Bree stelt zich kandidaat om de Beker van Limburg, en daarmee samenhangend de Krachtbalkick, te 

organiseren, en dit ter gelegenheid van hun 30-jarig bestaan.  Toon Nelissen zal zo snel mogelijk een datum 

uitpikken voor de organisatie.  Waarschijnlijk is dit op 8 mei 2010, bevestiging volgt. 

 

5. Jeugdploeg Overpelt 

 

De kadettenploeg van Overpelt neemt deel aan de play-offs.  De juiste speeldagen van de thuismatchen zijn nog 

niet bekend, dus konden ook nog geen scheidsrechters aangeduid worden.  Eric Wuyts vraag bij de federatie om 

bij het opstellen van de kalender rekening te houden met de kalender van de reeks POL.  Op deze manier kan in de 

meeste gevallen de aanwezige scheidsrechter 2 wedstrijden fluiten.  Voor de eventuele andere wedstrijden wordt 

dan een oplossing gezocht. 

 

6. Minikrachtbaltornooi Overpelt 

 

Op woensdag 9 december organiseert krachtbal Overpelt, in samenwerking met SVS, een minikrachtbaltornooi 

in de sporthal van Overpelt.  Hiervoor worden nog dringend kandidaten gezocht om deze wedstrijdjes te leiden.  

Geïnteresseerden worden dringend verzocht om contact op te nemen met Eric Wuyts (ericwuyts@telenet.be), en 

dit ten laatste donderdag 3 december. 

 

7. Volgende vergadering dinsdag 23/02 om 20.00 uur in het Breugelheem te Grote Brogel. 

 


