
Limburgs sport- en scheidsrechterscomité

Cox Jos Kloterstraat 43 3950 Kaulille (sportcomité) '  0496/174947 8 joscox@belgacom.net
Vanbussel Piet Merelstraat 42 3930 Hamont (scheidsrechterscomité) '  011/447360 8 fam.vanbussel@telenet.be

Verslag sport- en scheidsrechterscomité van 9 november 2010 te Grote Brogel

Aanwezig: Willy Ramaekers (Grote Brogel), Eric Wuyts, Benny Stevens  (Overpelt), Toon Nelissen, Sven 
Bekaert (Bree), Pol Claes (Lozen Bocholt), 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

Tot nog toe werden alle wedstrijden gespeeld, met uitzondering van :
RRL108 KBC Edegem – krachtbal Mechelen ZO 10.30 26/09/2010
De betrokken clubs worden verzocht zo snel mogelijk onderling een nieuwe datum vast te leggen en dit aan het 
comité door te geven.

Molenkracht Bree vraagt om wedstrijd
RRL206 Molenkracht Bree – KBC Overpelt ZA 19.00 4/12/2010
te verplaatsen naar zaterdag 11 december.  KBC Overpelt vraagt aan zijn spelers na of dit kan en geeft dit zo 
snel mogelijk door aan het comité.  In geval de wedstrijd wordt verplaatst, dient ook een andere scheidsrechter 
aangeduid te worden.

De wedstrijd RRL212 (KBC Overpelt – Krachtbal Mechelen) wordt gespeeld om 10.00.  Dus niet om 9.30 
zoals op de kalender staat (geen thuismatch jeugd Overpelt).

3. Scheidsrechters terugronde

De scheidsrechters voor de terugronde werden aangeduid (zie bijlage).

4. Beker van Limburg

Grote-Brogel is bereid om de 'Beker van Limburg' krachtbal in te richten, samen met de Krachtbalkick. Als 
datum werd gekozen voor zaterdag 28 mei 2011.

5. SVS-tornooi Overpelt

Op woensdag 15 december vindt in de Sporthal van Overpelt het jaarlijkse SVS-tornooi krachtbal plaats.  Dit 
loopt van 13.00 tot 16.00.  Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar scheidsrechters om deze wedstrijdjes in goed 
banen te leiden.
Zie je dit zitten, mail dan naar joscox@belgacom.net EN ericwuyts@telenet.be

6. Volgende vergadering dinsdag 22 februari om 20.00 uur in het Breugelheem te Grote Brogel.
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