
Competitiezaken afdeling Limburg, (augustus 2020). 

Invalverboden voor de najaarscompetitie 2020 afdeling Limburg (senioren).  

Voor onderstaande spelers geldt een invalverbod of een invalbeperking voor bovenstaande 

competitie. 

Brunssum: * Jorn van Hout (team 4) mag alleen in team 3 invallen alsook Thei Geurts 

in dat team meespeelt. 

 * Alle spelers van team 5 en Jos Bremen, Galith Verbruggen en John van 

Gansewinkel (team 6) mogen alleen invallen in team 4 als J.J. Croes ook 

meespeelt. 

   Falco: * Kevin Rouwette (team 2) krijgt een invalverbod voor team 1. 

  Mario Erkens en Remie Vliex (team 3) krijgen een invalverbod voor  

    team 2. 

Lybrae Heerlen *Mark Leentjes en Patrick Boux de Casson (team 4) mogen alleen in team 3  

    invallen als Daniel Smeets ook meespeelt. 

   Kluis: * Leon Houben (team 2) krijgt een invalverbod voor team 1. 

 

   Landgraaf: * May Quaedvlieg (team 2) krijgt een invalverbod voor team 1. 

 * Roy Braam (team 3) mag alleen invallen in team 2 als Debbie Theunissen  

     ook meespeelt. 

   Ready: * Guus Rouwette (team 4) mag alleen invallen in team 3 als Max Bodelier  

   en Patrick Theunisz ook meespelen. 

* Ger Lechanteur (team 5) mag alleen invallen in team 4 als Marijke  

   Kwakernaat en Jan Bet ook meespelen.   

  Red Stars: * Matthian Vaes (team 5) mag alleen in team 4 invallen als (***Arie van der  

   Giessen en Huub van de Putten) ook meespelen. 

  Sittard: * Alle spelers van team 9 (behalve Benjamin Opare-Abetia) mogen alleen in  

   team 8 invallen als Ron Hartman ook meespeelt. 

   Vijlen ’72:      * Guido Kremer en Tim Krullen (team,3) mogen alleen invallen in team2 als  

                                  Tamara Kokkelkoren ook meespeelt. 

  Westa:      * Nick van Birgelen (team 4) mag alleen invallen in team 3 als Noud  

                                  Munnecom ook meespeelt. 

 *** Waarschijnlijk dat Arie van der Giessen (Red Stars) (rood aangegeven) niet aan spelen    

        toekomt. 

 

Voor vragen en/of opmerkingen t.a.v. deze invalverboden c.q. invalbeperkingen  kunnen 

jullie contact opnemen met de werkgroep Competitie: Frank Moonen, Rik Wijnands en    

Wiel Schers. 



 

  

 

 

 

 


