
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 22 februari 2011 te Grote Brogel

Aanwezig: Joris Reumers (Grote Brogel), Toon Nelissen (Bree), Jos Cox (PJ Kaulille)

Verontschuldigd: Piet Vanbussel, Lozen-Bocholt, KBC Overpelt, KBC Edegem, Krachtbal Mechelen

1. Verslag vorige vergadering

Het verslag werd door de aanwezigen goedgekeurd.

2. Uitgestelde wedstrijden

De voorstelkalender met de uitgestelde wedstrijden zoals eerder werd rondgestuurd, is nog aangepast.  Het 
weekend van 19/20 maart werd gewisseld met het weekend van 2/3 april.  De definitieve versie van de 
kalender vind je in bijlage bij dit verslag.

3. Wedstrijden Beker van Vlaanderen

Volgende ploegen hebben ingeschreven voor de Beker van Vlaanderen :
• HO Grote-Brogel
• PJ Kaulille
• KBC Overpelt

Enkel PJ Kaulille heeft in de eerste ronde een thuiswedstrijd (op 6 maart).  Hiervoor werden Hugo en Roland 
Wouters aangeduid als scheidsrechters.
Indien een ploeg doorgaat naar de volgende ronde, en dan een thuismatch heeft, zal hiervoor door Jos Cox ook 
een scheidsrechter aangesteld worden.

4. Beker van Limburg

Het speelschema voor de Beker van Limburg werd ook opgesteld.  De ploegen worden net als vorig jaar 
verdeeld in 2 groepen van ieder drie teams.
De voorrondes zullen doorgaan in de weekends van 7/8 mei, 14/15 mei en 21/22 mei.  De finaledag zal 
gespeeld worden op 28 mei en wordt ingericht door HO Grote-Brogel.
Het volledige speelschema vind je in bijlage bij dit verslag.

5. Krachtbal Kick

Ook dit jaar organiseren we weer een Krachtbal Kick (tornooi voor spelertjes van het 4de, 5de en 6de leerjaar) 
samen met de Beker van Limburg.  Ook dit jaar zal dit weer in samenwerking met SVS lopen.  Uiteraard 
hebben we die dag dan ook een aantal scheidsrechters nodig om dit in goede banen te leiden.  Hiervoor wordt 
gerekend op de hulp van de spelers op het moment dat ze zelf geen wedstrijd moeten spelen.
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