
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 30 augustus 2011 te Grote Brogel

Aanwezig: Willy Ramaeckers, Joris Reumers (HO Grote Brogel), Vincent Bawin, Eric Wuyts (KBC Overpelt), 
Pol Claes (Lozen Bocholt), Jos Cox (PJ Kaulille)

Verontschuldigd: Piet Vanbussel, Molenkracht Bree, KBC Edegem, Krachtbal Mechelen

1. Kalender seizoen 2011 – 2012

In bijlage de kalender voor komend seizoen.  Deze is nog miniem gewijzigd (enkel RRL139) t.o.v. vorige 
versie.

2. Nieuw terrein Lozen-Bocholt

Sinds dit seizoen speelt 'Lozen-Bocholt' op een nieuwe locatie :
Sporthal “De Damburg”
Brogelerweg 59
3950  Bocholt

Dit terrein is gelegen in de nabijheid van Bocholt-centrum.

3. KBC Overpelt B

Vanaf het seizoen 2011-2012 speelt de jeugdploeg van KBC Overpelt mee in de reeks “RRL”.  Aangezien hier 
nog jonge spelers tussen zitten, zullen zij dit seizoen spelen met een bal van 3kg, en dus niet met de 
gebruikelijke 4kg.  KBC Overpelt zal er op verplaatsing steeds voor zorgen dat een bal van 3kg beschikbaar is, 
hoewel het de thuisploeg uiteraard vrij staat om een eigen bal van 3kg mee te brengen.
De puntentelling is net zoals in de andere wedstrijden (4 punten bij winst, 3 punten bij gelijkspel, 2 punten bij 
verlies en 0 punten bij forfait).  KBC Overpelt A blijft dezelfde ploeg zoals we die al een aantal jaren kennen.

4. Scheidsrechters heenronde

In bijlage de lijst met de scheidsrechters voor de verschillende wedstrijden in de heenronde.

5. Beker van Limburg

De Limburgse clubs kunnen hun kandidatuur stellen om de 'Beker van Limburg' te organiseren, hopelijk samen 
met de 'Krachtbal Kick'.

6. Varia

Verschillende clubs uit de reeks 'RRL' hebben reeds gedurende lange tijd een nieuwe bal (van 4kg) in 
bestelling bij de federatie.  Levering van deze ballen laat echter nog steeds op zich wachten, en dit leidt onder 
andere bij Lozen-Bocholt tot een probleem daar zij geen geschikte bal meer hebben om wedstrijden te spelen. 
Wij willen er dan ook bij de federatie op aandringen om dit probleem zo snel mogelijk de wereld uit te helpen.

7. Volgende vergadering dinsdag 25 oktober om 20.00 uur in het Breugelheem te Grote Brogel.
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