
 



…What does it take to become a CHAMPION? Desire, dedication, determination, concentration and 
the will to win… - Martin Youngneels 

Het seizoen is afgelopen en wat niemand had verwacht in het begin, is toch gebeurd: de U21 van SV 

Breugel hebben zich gekroond tot kampioen! 

Het begin was moeizaam. Met 13 officiële spelers op de startvergadering zou het alvast een moeilijk 

seizoen gaan worden. Maar doorheen het jaar hebben enkele spelers de lokroep van de U21 

aanhoord en hebben we zelfs het seizoen geëindigd met 18 spelers. 

De bedoeling van de trainersstaf was om er een onvergetelijk seizoen van te maken voor de spelers, 

ongeacht de resultaten. Vandaar dat we ook begonnen met een fantastisch voorbereidingsweekend, 

waar we de nieuwe spelers alvast leerden kennen en om de groepssfeer tot een optimaal punt te 

laten groeien. 

De voorbereiding was dan ook geslaagd en we konden aan de competitie beginnen. De start was 

alvast moeizaam met een 7 op 12, maar we werden steeds een hechtere groep en dat resulteerde 

ook in betere resultaten. We stonden als 1 ploeg op het veld en vochten samen om steeds de nodige 

3 punten binnen te halen. Voor de winterstop halen we dan ook een mooie 15 op 18, wat ons de 

tweede plaats opleverde. 

Tijdens de winterstop zorgde een memorabel kerstfeestje voor een mooie band tussen de supporters 

en de spelers en we geloofden in onze kansen. De topper tegen de eerste, Bree-Beek, was dan ook 

een kantelpunt en iedereen stond achter ons. 

We vergeten hierna gewoon het dipje in Heusden en gingen daarna verder op ons elan. Er werden 

nergens meer punten verloren, maar aangezien de concurrenten dit ook niet deden, was het toch 

spannend tot aan het einde. 

De stress en zenuwen groeiden bij de trainers en afgevaardigden, maar de spelers waren ervan 

overtuigd dat we dit seizoen als kampioen konden afsluiten. Met nog enkele glansprestaties in Paal 

en Eksel was het zover en konden we ons de beste ploeg van de reeks noemen! 

Het was een superseizoen, waar heel veel tijd en moeite is ingestoken langs alle kanten. We konden 

steeds rekenen op ons trouw supporterslegioen, de afgevaardigden waren altijd op de afspraak en 

deden alles super en het trainerskorps zorgde voor de lijm die heel de ploeg bijeenhield! Daarom dan 

ook een supergrote BEDANKT aan alle mensen, die voor deze kampioensprestatie gezorgd hebben! 

We hebben dit als 1 groep gepresteerd en dat is wat ons zo sterk maakt! 

In dit boekje krijgen jullie de volledige samenvatting van dit seizoen, van wedstrijdverslagen, foto’s 

tot de nodige statistieken.  

Koester dit moment, want kampioen word je niet altijd! Dit zijn momenten die een vaste plaats bij 

jullie mooiste herinneringen zullen krijgen, dus geniet er nu dan ook ten volle van! Jullie hebben het 

verdiend! 

 

Uw T1, Maarten 



 

 

Natuurlijk start het seizoen ook met enkele stevige trainingen en een befaamd 

voorbereidingsweekend. Ook dit jaar was dit niet anders. In het eerste weekend van augustus gingen 

we, onder leiding van T1, op voorbereidingsweekend op domein Beverdonk te Retie. De bedoeling 

was om de nieuwe spelers meteen goed te integreren en om er een hechte groep van te maken om 

het nieuwe seizoen aan te vatten. Met enkele leuke activiteitjes, een stevige ochtendloop, een 

plonsje in het zwembad te Vossemeren en een overheerlijke BBQ om af te sluiten, konden spelers en 

trainer alleen maar zeggen dat het weekend volledig geslaagd was! Als de voetbal even goed als de 

sfeer zal zijn, belooft dat vuurwerk op het plein! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHEL VV – SVB  5-2 

KAULILLE FC – SVB  0-5 

SVB – KAB. OPGLABBEEK 10-1



 
 

 

ACHEL VV - SVB U21 Datum 8/08/2017

5 - 2

Speelminuten Doelpunten Assists Kaarten

24 90

2 80

3 80

4 30

5 75

6 75

7 80

8 75 1

9 75 1 1

11 75

12 75

13 60

15 45

16 60 1

Kort verslag

Eerste voorbereidingswedstrijd van het seizoen tegen een ploeg, die op

papier alvast sterker stond. Achel speelt dan ook 2 reeksen hoger en waren

al eerder begonnen met de voorbereiding. Eerste 20 minuten dicteren wij

de wet, wat dan ook resulteert in een verdiende 0-1. Dan zakken we in

elkaar en slaan we het middenveld over, wat resulteert in gefrustreerde

spitsen en 2 tegengoalen voor de rust. Na de rust hetzelfde spelbeeld, 

waardoor ze weer tegenprikken. Centraal nemen we dan het spel weer over,

wat enkele goede kansen oplevert, waarvan we er 1 kunnen verzilveren.

Maar Achel staat fysiek en conditioneel veel sterker, waardoor we op het 

einde nog 2 "te vermijden" doelpunten tegenkrijgen, wat de einduitslag te

zwaar maakt. 

Conclusie

Qua inzet is er niks op te merken. Iedereen werkte voor elkaar en we hebben 

geprobeerd mooie voetbal te brengen. Pluim voor de inzet en teamgeest!

De uitslag is te zwaar naar het spelbeeld toe. Over het algemeen hebben we

betere kansen gehad, maar de afwerking liet nog te wensen over. 

Wedstrijdverslag SVB U21

Dennis Rutten

Kobe Daniëls

Frederic Vanchaze

Filip Bex

Spelerskern

Quinten Winters

Brent Gielen

Xander Huygels

Cederic Jacobs

Ridah Vanherk

Jenthe Mannes

Bjorn Nijssen

Nicholas Scheelen

Glenn Drieskens

Wout Trippaers



 
 

 

 

 

KAULILLE FC - SVB U21 Datum 12/08/2017

0 - 5

Speelminuten Doelpunten Assists Kaarten

24 90

2 90

3 90 1 1

4 15

5 80 1

6 90

7 90 1

8 90 1

9 90 2 G

11 90 1

12 90 1

15 75

Kort verslag

Vanaf minuut meteen de tegenstander naar de keel willen grijpen, wat een grote kans

opleverde, maar Bjorn besloot op de keeper. Vanaf dan kwam Kaulille beter in de match

en kregen ze ook betere kansen. Dennis hield ons goed recht en het vizier stond bij de 

spitsen van hun niet goed. Vervolgens toch 2x kunnen scoren, maar het spelbeeld 

bleef zwak. Voor de rust nog een derde keer kunnen scoren, wat rust zou moeten brengen,

maar het voetbal bleef uit. Geen combinaties, steeds de lange bal, waardoor Wout

zeer gefrustreerd rondliep. Kaulille kwam toch op 1-3, waardoor we toch meer de bal

moesten gaan opeisen in het middenveld. De laatste 20 minuten werd Wout ook meer

gebruikt als kaats, wat meer rust in de ploeg bracht. Met 2 doelpunten van Wout was de

wedstrijd dan ook gespeeld en werd de wedstrijd rustig uitgespeeld. Een goed resultaat,

maar qua voetbal moet het stukken beter.

Conclusie

Een zeer zwakke match op voetbalgebied. Er werd veel te veel gedribbeld en zelf de actie

gemaakt. Er werd amper gecoacht. 

Wedstrijdverslag SVB U21

Spelerskern

Dennis Rutten

Kobe Daniëls

Frederic Vanchaze

Filip Bex

Quinten Winters

Brent Gielen

Xander Huygels

Cederic Jacobs

Wout Trippaers

Jenthe Mannes

Bjorn Nijssen

Glenn Drieskens



 
 

 

 

SVB U21 - KAB. OPGLABBEEK Datum 22/08/2017

10 - 1

Speelminuten Doelpunten Assists Kaarten

24 90 G

2 75

3 75 1

4 15

5 75

6 45

7 90 1 2

8 90 3 3

9 75 6 3

11 75 1

12 75

15 75

16 25

Kort verslag

Sterke match tegen een zwakke tegenstander. In het begin hebben we nog veel kansen gemist,

maar eens dat we samen begonnen te spelen, kwamen de goalen. Met enkele leuke en flitsende

acties, hebben we de score flink kunnen opdrijven. Een ideale wedstrijd om het vertrouwen 

een boost te geven voor de aankomende eerste wedstrijd van de competitie.

Conclusie

Gespeeld als 1 ploeg tegen een heel zwakke tegenstander wat leidde tot dubbele cijfers.

Jenthe Mannes

Wedstrijdverslag SVB U21

Spelerskern

Dennis Rutten

Kobe Daniëls

Frederic Vanchaze

Filip Bex

Quinten Winters

Ridah Vanherk

Xander Huygels

Cederic Jacobs

Wout Trippaers

Bjorn Nijssen

Glenn Drieskens

Nicolas Scheelen



 
“True CHAMPIONS weren’t born, they were trained” – Jan Driessen 
 

 

Voor we aan onze competitie begonnen, wisten we niet wat voor tegenstanders we konden 

verwachten. Een U21-reeks is sowieso een veelvuldige reeks, want qua leeftijden krijg je te maken 

met een zeer jonge, zeer oude of gemixte ploeg. Het was dan ook van belang elke tegenstander 

zorgvuldig te analyseren om zo de juiste aanpak voor te leggen om steeds de 3 punten binnen te 

halen. Het tactisch vernuft van onze technische staf was dan ook subliem en via video-analyses en 

uitgebreide verslagen van de tegenstander, was het dan ook een pluspunt dat we deze informatie op 

voorhand hadden om elke tegenstander meteen bij de keel te grijpen. 

 

 

Wat een seizoen, wat een groep, wat een mooi verhaal! Enorm veel voetballend talent, maar ook stuk 

voor stuk prachtige mensen naast het veld. Het moment wat mij het meest is bijgebleven, is uiteraard 

de avondmatch in Tessenderlo. Zelf wist ik al dat wij als trainers 100% achter de ploeg stonden, maar 

die avond heb ik goed beseft dat ook de ploeg volledig achter de trainers staan. Bedankt nog aan Rudi 

trouwens om die avond mijn inkom te betalen. De titel is terecht van ons! Enorm hard verdiend! Een 

prachtige afsluiter van een mooi seizoen. Bedankt spelers, mannen, vrienden! 

- Dries Janssen, T2 

 



 
 
 

 

 

SVB U21 - AC TERVANT Datum 2/09/2017

3 - 2

Speelminuten Doelpunten Assists Kaarten

24 90

2 75

3 90

4 30

5 75 1

6 90

7 90 G

8 75 1 1

9 75 1

11 75 1

12 75

15 90 G

14 45

Kort verslag

Eerste wedstrijd van de competitie. We begonnen heel sterk aan de wedstrijd en als we onze

kansen afmaakten, was de wedstrijd na een halfuur al gespeeld. Jammer genoeg was dit niet, 

maar een snedige dieptepas van Quinten, wordt mooi afgewerkt door Cederic, waardoor we 

verdiend op voorsprong kwamen. Toen werd het gaspedaal losgelaten en lieten we Tervant

meer in de wedstrijd komen, waardoor ze voor de rest dan ook langszij kwamen. Na de rust

hetzelfde spelbeeld en Tervant kon zelfs na twijfelachtig uitkomen van Dennis op 1-2 komen.

Met veel blessures werd er heel veel gewisseld, waardoor weeven geen vuist meer konden maken.

Tot we op het moment, dankzij veel geluk en een fout van de keeper van Tervant, langszij komen door

een afstandsschot van Jenthe. De ploeg geloofde er terug in en dankzij goed

druk zetten van Cederic kon hij de bal mooi voorzetten en schoot Wout de 3-2 via de lat in doel.

Met veel karakter en vechtlust hebben we de 3 punten thuis kunnen houden.

Conclusie

We voetbalden op momenten heel goed samen, maar er is nog geen constante in ons spel. We 

zakken nog te vaak terug en laten de tegenploeg terug in de wedstrijd komen, wat vaak leidt

tot tegendoelpunten. Maar door karakter te tonen op het einde, hebben we toch deze match 

kunnen omkeren en gewonnen.

Jenthe Mannes

Wedstrijdverslag SVB U21

Spelerskern

Dennis Rutten

Kobe Daniëls

Frederic Vanchaze

Filip Bex

Quinten Winters

Brent Gielen

Xander Huygels

Cederic Jacobs

Wout Trippaers

Bjorn Nijssen

Glenn Drieskens

Michiel Dingenen



 
 
 

 

GS BREE-BEEK - SVB U21 Datum 9/09/2017

5 - 3

Speelminuten Doelpunten Assists Kaarten

24 90

2 90 (G)

3 90 (G)

4 30

5 90 2

6 90

7 90 (G)

8 60

10 45

11 75

12 90 1 2 (G)

15 75

14 90

Kort verslag

We wisten dat we toch tegen een sterke tegenstander zouden spelen met veel spelers, die

uit de provenciale reeksen van Bree kwamen. In de eerste helft stonden we nergens. We

hebben geen enkele kans bijeen gevoetbald en niemand deed wat hij moest doen, enkel

ruzie zoeken met medespelers. Dit leidde dan ook tot een 2-0 achterstand bij de rust. Na

een donderpreek tijdens de rust, kwamen we sterker uit de kleedkamer en worden de 

taken gedaan, die elke speler moest doen. Het middenveld controleerde de wedstrijd in de 

eerste 20 minuten van de tweede helft en we kwamen dan ook terug tot 2-3. Jammer genoeg

kregen we meteen een tegendoelpunt, wat ons weer liet inzakken als slappe pudding. Bree

controleerde terug de wedstrijd en bleef drukken, wat hen de 4-3 en 5-3 opleverde. Wij

konden nog wel sporadisch een beetje tegenprikken, maar het was steeds net niet. Bree

won dan ook de wedstrijd verdiend met 5-3.

Conclusie

Er zit geen constante in ons spel. Sommige spelers moeten op het veld opstaan als leiders

en de ploeg sturen. Pas na een wake-up-call tijdens de rust zagen we dat we wel degelijk

goed kunnen voetballen en elke ploeg het lastig kunnen maken. Volgende week rustdag, dus

de blessures kunnen dan wat helen.

Bjorn Nijssen

Glenn Drieskens

Michiel Dingenen

Jenthe Mannes

Wedstrijdverslag SVB U21

Spelerskern

Dennis Rutten

Kobe Daniëls

Frederic Vanchaze

Filip Bex

Quinten Winters

Brent Gielen

Xander Huygels

Cederic Jacobs

Simon Tielen



 
 
 

 

SVB U21 - HEUSDEN 06 Datum 23/09/2017

7 - 2

Speelminuten Doelpunten Assists Kaarten

24 90

3 90

4 60

5 90 1

6 90

7 90 2 (G)

8 75 3

11 75 4

12 75 2

15 75

14 65

17 45

Kort verslag

De voetbal  begint . Iedereen zi t nog niet op zi jn plaats  en patat in de 7ste minuut 

 1 - 0 Wout(9) met een individuele actie. Niet veel  later , onze Cederic(8) met een gouden

pas  naar Quinten(5) 2 - 0 in de 15 de minuut. Onze Cederic(8) gekwetst bi jt op zi jn tanden

Even een dipje 3 - 1. Een hoekschop in de 33ste minuut, Wout (9)  maakt 4 - 1.

de tegenparti j doet ook nog mee, 4 - 2 en pauze.

De tweede hel ft begint rustig tot Bjorn(12) zi jn kans  ziet met een afs tandsschot 5 - 2.

En de Cederic(8) geeft ook niet af. Weer een pas je op Wout (9) 6 - 2

Xander(7) scoort wel  niet maar kri jgt zi jn tweede gele kaart.

Bjorn(12) doet zi jn best en ki jkt ui t. Xander(7) schiet op goal  , de keeper lost en Bjorn(12)

scoort zi jn tweede vandaag. 7 - 2.

3 punten zi jn thuis  gebeleven.  Proficiat Jongens  en coach(T2)

Conclusie

Een wedstrijd met heel veel gekwetsten, waarbij we hebben moeten roeien met de riemen die we

hadden. Goed druk gezet in het begin, maar dit nog niet kunnen volhouden. Een goede match,

waar iedereen zijn best heeft gedaan. Voetballend moeten we nog meer kunnen, maar dit komt

nog!

Wedstrijdverslag SVB U21

Spelerskern

Dennis Rutten

Frederic Vanchaze

Filip Bex

Quinten Winters

Brent Gielen

Xander Huygels

Cederic Jacobs

Wout Trippaers

Bjorn Nijssen

Glenn Drieskens

Michiel Dingenen

Huge Dreesen



 
 
 

 

 

 

KADIJK SK - SVB U21 Datum 30/09/2017

3 - 3

Speelminuten Doelpunten Assists Kaarten

24 90 1

2 45

3 60

4 40

5 75 1 G

6 90

7 90

8 75 G

10 65

11 45

12 75 1

15 65 G

14 90

16 30

9 70 2 1 G

Kort verslag

We beginnen de wedstrijd heel sterk met veel druk naar voren en veel uitgespeelde kansen. Maar

de afwerking ontbreekt, anders staat het na 10 minuten al 0-5. Maar de doelpunten vallen niet en

Kadijk komt wat meer in de wedstrijd en wij volgen het tempo van hun. Het spel is niet om aan te zien

langs beide kanten en sporadisch is er hier en daar een kansje. Maar na een mooie uitgespeelde kans

kan Wout toch de 0-1 tegen de netten prikken. We blijven drukken en in de 2 minuten voor de rust,

scoren we nog 2x en gaan we met 0-3 rusten. Na een waarschuwing om het eerste kwartier toch

op te letten, geven we plots 2 goalen weg in het begin, en komt Kadijk terug in de wedstrijd en gaan

bij ons de kopjes hangen. De 3-3 komt iets later. Met enkele twijfelachtige beslissingen van de scheids

en het afbraakvoetbal van Kadijk, komen we nog maar amper aan voetballen toe en krijgen we nog

weinig kansen. Door teveel individuele acties te forceren, krijgen we geen kans bijeen gevoetbald

en is 3-3 de jammere einduitslag.

Conclusie

Er moeten meer leiders op het veld opstaan, wanneer we een doelpunt tegen krijgen. Er moet rust in

de ploeg blijven en er moet altijd geprobeerd worden om te voetballen. Iedereen moet voor iedereen

lopen en zo winnen we ook de moeilijkste matchen tegen zulke tegenstanders. Coaching is 

belangrijk en dat moet nog meer gedaan worden!

Jenthe Mannes

Wedstrijdverslag SVB U21

Spelerskern

Dennis Rutten

Indy Lijmer

Frederic Vanchaze

Filip Bex

Quinten Winters

Brent Gielen

Xander Huygels

Cederic Jacobs

Simon Tielen

Bjorn Nijssen

Glenn Drieskens

Michiel Dingenen

Huge Dreesen

Wout Trippaers



 
 
 

 

 

SVB U21 - TURKSE FC Datum 7/10/2017

5 - 6

Speelminuten Doelpunten Assists Kaarten

24 90

2 60

3 90

4 45 G

5 90 1 1

6 90 1 1

7 90 G

8 70 3

11 75

12 75

15 45

14 30

16 45 G

9 0

Kort verslag

Ook al wisten we dat het een moeilijke wedstrijd zou worden, begonnen we te zwak 

aan de wedstrijd. Turkse nam ons meteen bij de keel en zette heel hoog druk, wat

in het eerste kwartier al leidde tot 0-3 achterstand. Zwak uitverdedigen, geen druk

zetten en niet in de duel gaan, waren de kernbegrippen van het eerste halfuur. Turkse

zakte wat terug en dat gaf ons de gelegenheid om wat op te schuiven. Na een afstand-

schot van Cederic werd het 1-3 en een heel mooi uitgespeelde counter bracht ons terug

in de wedstrijd met 2-3. Maar alweer een blunder achterin zorgde voor de 2-4. We 

begonnen meer en meer te voetballen en duels te winnen en met een individuele actie

van Cederic en een mooi afstandschot van Brent komen we zelfs op gelijke hoogte. 

Maar dit konden we zelfs niet vasthouden tot aan de rust en met wat druk van Turkse,

kwamen ze net voor de rust tot 4-5. Na de rust meteen hetzelfde spelbeeld en na wat

aarzelen van Dennis, kon de spits van Turkse hem mooi lobben. Toch bleven we drukken

en een mooie pas van Quinten stuurde Cederic de diepte in en de aansluitingstreffer

was er weer. Maar het spelbeeld veranderde en Turkse begon aan zijn afbraakvoetbal.

Cederic van het veld geschopt, een smerige rode kaart en verder veel vuile overtredingen

zorgde voor een slotfase, waar geen voetbal maar aan te pas kwam. Wij 

wouden niet meer en zij konden doen wat ze wouden. Een einduitslag van 5-6

Conclusie

Als wij meer wouden en iedereen voor die overwinning wou gaan, konden we hier

zeker winnen. Maar een bange scheids (die na 5min vergeet rood te trekken voor Turkse),

te weinig duelkracht en geen winnaarsmentaliteit, zorgden er voor dat wij nooit

in aanspraak kwamen om die overwinning te halen. Zelfs tegen 10 man en met nog 15

minuten te spelen, durfden we niet te aanvallen en hadden we teveel schrik voor het

tegendoelpunt. Volgende week de ideale wedstrijd om revanche te nemen tegen de 

rode lantaarn van de reeks, Stal Sport! Met goed voetbal moeten we daar eens de 0

proberen te houden en beginnen aan een mooie reeks!

Bjorn Nijssen

Glenn Drieskens

Michiel Dingenen

Huge Dreesen

Wout Trippaers

Quinten Winters

Brent Gielen

Xander Huygels

Cederic Jacobs

Jenthe Mannes

Filip Bex

Wedstrijdverslag SVB U21

Spelerskern

Dennis Rutten

Indy Lijmer

Frederic Vanchaze



 
 
 

 

 

 

STAL SPORT - SVB U21 Datum 14/10/2017

1 - 9

Speelminuten Doelpunten Assists Kaarten

24 90

2 45

3 90

4 45

5 90 1 1

6 90 1

7 90 1

8 90 2 2

10 90 1 1

11 90 1 1

12 90 1 1

15 45

14 90 1

13 45

16 45 1

Kort verslag

Het eerste gevaar komt van ons. Na 4 minuten spelen scoort Jenthe(11) via Brent(6).

Het spel blijft dan zowaar iets hangen. In de 35ste minuut , penalty voor de thuisploeg. 1- 1

na een mooi samenspel met Michiel(14) en Quinten(5) , 1 - 2. Rust.

De tweede helft begint beter als verleden week. Iedereen is wakker.

Cederic(8) 1- 3, dribbelt 3 man en scoort. Xander(7) alert op het lossen van de bal van de keeper

van tegenpartij, 1 - 4. Quinten(5) 1-5 op een mooie pas van Jenthe(11). En het spel blijft mooi 

om naar te kijken. Michiel(14) op een pasje van Simon(10) , 1 - 6. 1-7 Tom(16) via Cederic(8).

Ik kan niet meer volgen met schrijven, en patat 1 - 8, Bjorn(12) en weeral samen met 

Cederic(8).En ja, Simon(10) scoort ook een mooie op een pas van Bjorn(12). Einduitslag 1 - 9.

Conclusie

SVB staat er vanaf minuut 1. Een zwakke eerste helft, die volledig wordt goed gemaakt door de tweede helft

Mooi gespeeld jongens, en goed gezien van de T1 om de voorzitter te vragen hem 

te vervangen.

Filip Bex

Wedstrijdverslag SVB U21

Spelerskern

Dennis Rutten

Kobe Daniëls

Frederic Vanchaze

Cederic(8) doet een klein foutje. Iets later, in de 38ste minuut maakt hij zijn foutje goed , 

Quinten Winters

Brent Gielen

Xander Huygels

Cederic Jacobs

Simon Tielen

Jenthe Mannes

Bjorn Nijssen

Glenn Drieskens

Michiel Dingenen

Huge Dreesen

Tom Weltjens



 
 
 

 

 

SVB U21 - EKSEL FC Datum 7/10/2017

5 - 3

Speelminuten Doelpunten Assists Kaarten

24 90

2 90

3 75

4 45

5 75

6 90

8 90 2

9 60

10 75 1

11 90 2 2

12 75

13 30

14 30

15 45

16 60

Kort verslag

We zijn gemotiveerd aan de wedstrijd begonnen en namen ook meteen de wedstrijd in 

handen. Een mooie individuele actie van Cederic zette meteen de 1-0 op het bord. Eksel

liet ons voetballen en ving ons op op hun eigen helft. Enkel wat lange ballen waren hun

wapenfeiten. Toch bleven de goalen uit, ook al hadden we heel veel kansen. Een afstands)

schot van Jenthe vloog toch enig mooi onder de lat binnen en de veer was wat gebroken.

Met een mooie corner en alweer mooie individuele actie van Jenthe, zorgde hij voor de 

3-0 (Simon) en voor de 4-0 net voor de rest. Na de rust hetzelfde spelbeeld en Cederic

maakte met zijn tweede van de middag de 5-0 en de wedstrijd leek gespeeld. Toch

bleef Eksel enkele goede aanvallen in elkaar steken en kwamen ze steeds meer en meer 

terug tot 5-3. Wij hielden op met voetballen en konden amper nog kansen in elkaar

steken. Gelukkig bleef het achterin sterk en hebben we onze eerste 6 op 6 kunnen halen!

Conclusie

Een wedstrijd met 2 gezichten. Goed voetbal in de eerste helft en heel veel kansen met

een sterke Simon. Tweede helft zakken we te fel terug en loopt het helemaal spaak in het

middenveld. Ook vanwege de vermoeidheid, kon Eksel zich terug in de wedstrijd knokken,

maar uiteindelijk bleven de 3 punten in Breugel. Volgende week vrijdag een pittige

avondmatch in Tessenderlo. Bij een 9 op 9 sluiten we weer goed aan bij de top van het

klassement!

Bjorn Nijssen

Huge Dreesen

Indy Lijmer

Glenn Drieskens

Tom Weltjens

Jenthe Mannes

Wedstrijdverslag SVB U21

Spelerskern

Dennis Rutten

Kobe Daniels

Frederic Vanchaze

Filip Bex

Quinten Winters

Brent Gielen

Cederic Jacobs

Wout Trippaers

Simon Tielen



 
 
 

 

 

THES SPORT - SVB U21 Datum 27/10/2017

0 - 3

Speelminuten Doelpunten Assists Kaarten

24 90

2 75

3 90

4 45

5 75

6 90

7 45 G

8 90 3

10 75

11 60

12 60

15 45

9 75 1

13 45

16 30

Kort verslag

Het oppeppen begon al voor de wedstrijd bij wat problemen bij de inkom van Thes.

Onze T2 moest al betalen om binnen te mogen. Dit zorgde er voor dat we onze spelers

Dit loonde in onze sterkste wedstrijd van het seizoen. In de eerste helft legden we

heerlijk voetbal op het kunstgrasveld en Thes kwam er maar sporadisch, maar wel steeds

heel gevaarlijk uit. Toch konden wij met enkele mooies acties de wedstrijd naar onze

hand leggen. Twee doelpunten van Cederic, die met enkele heerlijke voorbereidende

acties tot stand kwamen zorgden voor een oververdiende voorsprong bij de rust. Na de 

rust ging Thes drukken, maar op karakter hielden wij stand. Dennis stopte zelfs een 

penalty, waardoor we nog meer vertrouwen krijgen. Op het einde konden we dan de 0-3
maken door een mooie individuele actie van Cederic en de buit was binnen!

Conclusie

De sterkste wedstrijd van het seizoen, die benadrukt dat wij voor geen enkele ploeg

schrik moeten hebben. Superveel inzit, mooi voetbal en een sterk karakter zorgden

voor een mooie 9 op 9. Volgend weekend de topper tegen Paal!

nog feller konden oppeppen voor de wedstrijd met de volle 100% konden beginnen.

Quinten Winters

Brent Gielen

Xander Huygels

Cederic Jacobs

Simon Tielen

Jenthe Mannes

Bjorn Nijssen

Glenn Drieskens

Wout Trippaers

Huge Dreesen

Tom Weltjens

Filip Bex

Wedstrijdverslag SVB U21

Spelerskern

Dennis Rutten

Kobe Daniëls

Frederic Vanchaze



 
 
 

 

 

SVB U21 - Flandria Paal Datum 4/11/2017

3 - 2

Speelminuten Doelpunten Assists Kaarten

24 90

2 90

3 90

4 65 G

5 25

6 90

8 65

9 45 1 1

10 90

11 80 1

12 90 1

13 65

15 85 G en R

Kort verslag

Het zou een belangrijke wedstrijd worden tegen een gelijkwaardige tegenstander met evenveel

punten, maar met 1 wedstrijd minder gespeeld. Dus winnen was de boodschap! De eerste helft

begint zeer zwak langs beide kanten en er wordt steeds met lange ballen gevoetbald. Geen

ploeg kan een vuist maken en het is wat klossen langs beide kanten. Quinten valt gekwetst uit

en ons middenveld kan het niet belopen. Een zwakke inspeelpas door het midden zorgt voor

een onverdiende 0-1 achterstand. We blijven echter de aanval zoeken en een corner van

Jenthe wordt door een speler van Paal in eigen doel verwerkt. Met 1-1 gaan we rusten, maar

het moet veel beter. Jammer genoeg blijven de gekwetsten vallen en moeten we steeds

met een gehavende ploeg verder spelen. Wout is dan toch bepalend in de laatst 10 minuten

die hij speelt. Eerst straft hij een flater van de keeper af en iets later steekt hij heel het veld over

om de bal panklaar voor Bjorn te leggen om de 3-1 af te maken. Paal kan geen vuist maken en

de vuile overtredingen volgen. We blijven echter stand houden, maar 5 minuten voor tijd, geeft

Frederic de bal ongelukkig terug voor de goal en komen ze terug tot 3-2. Hierna moet Glenn

een doorgebroken speler neerhalen, waardoor op het einde nog goed wegkomen met een 

vrije schop die Dennis pareert. Uiteindelijk toch afgefloten bij een 3-2 voorsprong.

Conclusie

Een zeer zwakke match, met veel overtredingen langs beide kanten. Jammer van de gekwetsten,

waardoor we met onze wissels niet meer een vuist konden maken. We pakken wel 12 op 12 en

met nog 2 ploegen tegen voor de winterstop, die onder ons staan, kunnen we de heenronde

heel mooi afsluiten. Hopelijk vallen de blessures mee en kunnen we weer met een voltallige kern

aan de volgende wedstrijd beginnen. Gelukkig hebben we 1 week rust en kunnen onze spelers

terug recuperen.

Filip Bex

Wedstrijdverslag SVB U21

Spelerskern

Dennis Rutten

Kobe Daniels

Frederic Vanchaze

Bjorn Nijssen

Huge Dreesen

Glenn Drieskens

Quinten Winters

Brent Gielen

Cederic Jacobs

Wout Trippaers

Simon Tielen

Jenthe Mannes



 
 
 

 

 

SVB U21 - KAULILLE FC Datum 18/11/2017

5 - 1

Speelminuten Doelpunten Assists Kaarten

24 20

7 90 1 1

3 90

4 30

5 0

6 90

14 90

9 75 2

10 90 1 1

11 75 1

12 90

13 60

15 60

16 45 1

99 90

Kort verslag

Met een mooie 12 op 12 achterwege, wouden we op ons elan verder gaan tegen Kaulille. Een 

tegenstander waar we in de voorbereiding al tegen gespeeld hadden en waaruit bleek dat ze toch

uit een jonge, maar goed voetballende spelers bestonden. Zeker hun twee flanken waren steeds

gevaarlijk. We begonnen de wedstrijd nog zeer rustig, met enkele kleine kansjes en we kwamen

steeds beter en beter in de wedstrijd. Kaulille kwam er eens sporadisch uit, maar nooit echt

dreigend voor Matthias. De goalen konden dan ook niet uitblijven en met enkele mooie assists en

goed voetbal komen we verdiend tot 3-0. De tweede helft begint zoals we elke tweede helft 

beginnen: veel te zwak. Het voetbal blijft achterwege, de lange bal wordt steeds gehanteerd en

Kaulille komt meer en meer in het spel. We creeëren weinig tot geen kansen, maar een individuele

actie van Simon wordt proper afgewerkt met een welgeplaatste lobbal. Toch blijft Kaulille drukken

en kunnen wij maar niet volwassen voetballen en wordt de bal steeds slordig weggetrapt. Eerst

pakt Matthias nog een penalty, maar bij de volgende actie is het toch raak en komt Kaulille tot 4-1.

Plotseling komt er nog meer zenuwachtigheid in de ploeg en gelooft Kaulille er lichtjes in. Totdat

Tom de wedstrijd helemaal beslist met een keurige bal van ver over de keeper. Pas dan beginnen

wij de bal rustig rond te spelen en voetballen we de wedstrijd volwassen uit. Een 15 op 15 en

de tweede plaats zijn binnen, wegens opnieuw forfait van Turkse.

Conclusie

Alweer een zeer goede eerste helft, die beloond wordt met enkele mooie acties en doelpunten. Maar

zoals altijd beginnen we weer zeer zwak aan de tweede helft en kunnen we wedstrijd niet meteen

dood maken en laten we de tegenstander weer in de wedstrijd komen. Maar goed dat we steeds

op enkele individuele acties kunnen rekenen om de wedstrijd toch weer te winnen. Pas als er 

zekerheid is dat we gewonnen zijn, kunnen we de bal laten rondgaan en spelen we zeer volwassen

en goed voetbal. Volgende week een 18 op 18 tegen Anadol en we kunnen de heenronde zeer

mooi op de tweede plaats eindigen!

Filip Bex

Tom Weltjens

Wedstrijdverslag SVB U21

Spelerskern

Dennis Rutten

Xander Huygels

Frederic Vanchaze

Bjorn Nijssen

Huge Dreesen

Glenn Drieskens

Matthias Scheelen

Quinten Winters

Brent Gielen

Michiel Dingenen

Wout Trippaers

Simon Tielen

Jenthe Mannes



 
 
 

 

 

ANADOL - SVB U21 Datum 25/11/2017

4 - 3

Speelminuten Doelpunten Assists Kaarten

24 90

2 70

3 90

4 40

5 30 G

6 75

7 90

8 70 1

10 90 1 G

11 90 2

12 90

15 75 G

9 75 G

13 60

Kort verslag

Een wedstrijd die we op papier zeker en vast moesten en konden winnen. Zeker aangezien

Bree-Beek ook een moeilijke verplaatsing had, konden we weer dichter bij de nummer 1

de tweede door een mooie dribbel door Cederic wordt afgemaakt. Het slechte veld belette

het voetballen en Anadol hanteerde steeds de lange bal richting hun 2 spitsen. Wij 

vergeten ook te voetballen en doen mee met het slechte voetbal van Anadol. We houden

ons voetje ook in en lijken in sommige duels teveel schrik te hebben. Na een eerste goede

pas van Anadol, komen zij ook meteen op 1-1. Toch blijven we niet bij de pakken zetten

en Jenthe draait eerst een corner rechtstreeks binnen en zet zich daarna ook nog eens

goed door voor de 1-2 en 1-3. Toch kunnen wij dit niet vasthouden en door 3 defensieve

flaters, kan Anadol de wedstrijd nog doen kantelen. Hierna komt er geen voetbal meer aan de pas, 

en regent het gele kaarten en smerige overtredingen aan beide kanten. Het laatste halfuur waren

we dan ook meer bezig met de scheids en vergaten we te voetballen. Een kolfje naar de

hand van Anadol, die niet meer in de problemen kwamen. Een zuur verlies, zeker met

algemeen forfait van Turkse en de nederlaag van Beek-Bree in het achterhoofd.

Conclusie:

Alweer de winnaarsmentaliteit die ontbrak. Zeker als we op achterstand komen, zijn er te weinig

spelers die opstaan om de wedstrijd te doen kantelen. Een zeer zure nederlaag, die hopelijk

niet te hard aankomt, met de uitwedstrijd in Tervant in het vizier. Ook door de schorsing van Glenn

en de neusbreuk van Brent, zal het puzzelen worden in de verdediging. 

sluipen. We beginnen dan ook meteen met een blitsstart met 2 goede kansen, waarbij

Quinten Winters

Brent Gielen

Xander Huygels

Cederic Jacobs

Simon Tielen

Jenthe Mannes

Bjorn Nijssen

Glenn Drieskens

Wout Trippaers

Huge Dreesen

Filip Bex

Wedstrijdverslag SVB U21

Spelerskern

Dennis Rutten

Kobe Daniëls

Frederic Vanchaze



 
 
 

 

 

SVB U21 - BREE-BEEK Datum 13/01/2018

4 - 2

Speelminuten Doelpunten Assists Kaarten

24 90 G

2 90

3 90

5 60 G

6 90

7 90 G

8 90 1 1 G

9 75 2 2 G

10 75

11 75

12 75 1 1 G

13 35

14 90

16 30

17 25 G

Verslag

Aangezien onze winterstop 6 weken duurde, was er een lange tijd verstreken tussen onze laatste competitiewedstrijd en de topper tegen Bree-Beek

maar heel de ploeg had deze wedstrijd al in het vizier.

Elke training werd in ploegverband besproken hoe we het best Bree-Beek konden aanpakken.

Heel de ploeg leefde naar deze wedstrijd toe en het was de taak van de trainers om de spelers gefocusd te houden.

Het begon met een lekkere brunch om de spelers voldoende energie te geven om deze wedstrijd aan te pakken

Iedereen was vanaf minuut 1 geconcentreerd en dat zag je ook in het begin van de wedstrijd.

De bal ging vlot rond, leuke combinaties en een prachtig uitgespeeld  doelpunt, die keurig werd binnengekopt door Wout.

We gingen even verder op ons elan en Bree-Beek kon onze keeper nauwelijks bedreigen.

Toch kropen er enkele slordigheden in ons spel en de lange bal werd iets te veel gehanteerd.

Toch probeerden we steeds voetballend onze weg naar het doel van de tegenstander te vinden en 10 minuten voor de rust legt Wout 

de bal panklaar voor Bjorn die de 2-0 binnenschuift onder de keeper.

Hierna volgen nog enkele goede kansen, maar de doelman en de lat weerhouden ons van een verdere voorsprong.

Zeker de knal van Jenthe is het vermelden waard. Na een mooie individuele actie, geeft hij de keeper het nakijken,

maar jammer genoeg belandt de bal op de dwarsligger. 

We spelen de wedstrijd goed uit tot aan de rust en we gaan met deze stand de kleedkamers in. 

Na wat gehamer in de kleedkamer dat we zeker het eerste kwartier geconcentreerd moeten blijven en Bree-Beek moeten opvangen

sluipen er toch wat zenuwen binnen bij de spelers en krijgt Bree-Beek de eerste 3 kansen van de tweede helft.

Het duurde dan ook niet lang en Bree-Beek maakt de aansluitingstreffer en komt terug in de wedstrijd.

Gelukkig zijn de spelers niet aangeslagen en proberen ze terug voetballend hun weg naar het doel van de tegenstander te vinden.

Meteen na het doelpunt van Bree-Beek spelen ze de verdediging van hun 2x op een hoopje en komen we al snel tot 3-1 en 4-1 dankzij Wout en Cederic

De match lijkt dan al gespeeld te zijn.  We controleren de wedstrijd en Beek-Bree komt niet meer in de wedstrijd. 

Hun keeper pakt nog enkele gemaakte doelpunten en  Huge zijn knal spat uiteen op de lat.

10 minuten voor de tijd trappen ze nog een vrije trap binnen, maar verder als enkele wanhoopspogingen zien we niet.

De wedstrijd ontaard op het einde nog een beetje, wanneer de scheidsrechter de gele kaarten gratis weg geeft,

maar bij het laatste fluitsignaal was de ontlading groot bij spelers, trainers, afgevaardigden

en supporters en kunnen we zeggen dat de U21 van SV Breugel verdiend de eerste plaats overneemt van Bree-Beek!

Jenthe Mannes

Wedstrijdverslag SVB U21

Spelerskern

Dennis Rutten

Kobe Daniëls

Frederic Vanchaze

Quinten Winters

Brent Gielen

Xander Huygels

Cederic Jacobs

Wout Trippaers

Simon Tielen

Bjorn Nijssen

Huge Dreesen

Michiel Dingenen

Tom Weltjens

Gilles Eyckmans



 
 
 

 

 

SK HEUSDEN 60 - SVB U21 Datum 25/11/2017

6 - 0

Speelminuten Doelpunten Assists Kaarten

24 90

2 15

3 90 G

4 60 G

5 60

6 60

7 90

9 25

10 75

11 75

12 90

13 60 G

14 75

16 60

17 45

Kort verslag

Na onze mooie wedstrijd tegen Bree-Beek en een weekje rust was het tijd om naar Heusden 06 te trekken.

Wegens 4 schorsingen, 1 gekwetste en 2 zieken, was het flink puzzelen om toch nog 15 spelers te kunnen

was bereid om ons uit de nood te helpen. Met een zwaar gehavende ploeg begonnen we aan de match, maar

de spelers op het veld moesten opstaan en ook laten zien dat ze in de basis moeten staan. Heusden zet echter

goed druk en we komen niet aan voetballen toe. Een goed uitgespeelde kans van Heusden wordt dan ook 

meteen binnengewerkt. Enkele frustraties zorgden er voor dat we sindsdien niet meer voetbalden en enkel

tegen onszelf speelden. Toch komen we beter in de wedstrijd met enkele kansjes, maar de laatste pas

ontbreekt steeds. Vervolgens wordt een lange bal door de spits van Heusden binnengekopt, na wat aarzelen

van de keeper. Het was muisstil tijdens de rust en iedereen beseft dat ze niet goed bezig zijn. We komen toch

sterk uit de kleedkamer en proberen met hoge druk Heusden goed vast te zetten, maar de eerste beste counter

van hen wordt door hun spits mooi in de winkelhaak getrapt en de kopjes gaan naar beneden. De score loopt

zelfs nog uit 6-0. We proberen wel te voetballen, maar niets lukt. Een complete off-day!

Conclusie:

Dankzij enkele schorsingen van basispionnen, was het aan de rest van de ploeg om op te staan en ook te laten

zien dat ze een plaats in de basis verdienen. Jammer genoeg lukte niets, speelde Heusden als een goed blok

en heel sterk en vlogen al hun ballen er in. Een wijze les, die de spelers hopelijk met de voetjes op de grond zet,

want de titel is nog ver weg. Tijd voor revanche tegen Kadijk, want iedereen herinnert zich nog de heenmatch!

selecteren voor deze wedstrijd. Joppe en Jonas zijn twee oud-gedienden van de U21 en Lokoso van de U17 

Jonas Vanbocxlaer

Brent Gielen

Xander Huygels

Lokoso Niayingwanda

Simon Tielen

Jenthe Mannes

Bjorn Nijssen

Huge Dreesen

Michiel Dingenen

Tom Weltjens

Gilles Eyckmans

Joppe Verberkmoes

Wedstrijdverslag SVB U21

Spelerskern

Dennis Rutten

Kobe Daniëls

Frederic Vanchaze



 
 
 

 

 

SVB U21 - KADIJK SK Datum 3/02/2018

3 - 2

Speelminuten Doelpunten Assists Kaarten

24 90

2 60

3 90

4 35

5 35

6 90

7 90

8 75 1 1

9 75 G

10 90 1

11 60

12 75 1

13 35

14 90

16 35

Kort verslag

Een wedstrijd na een clubfeest, het brengt al jaren geluk bij de ploegen van SV Breugel. Het is toch

al 7 jaar geleden dat een ploeg van de senioren naar een clubfeest verloren had, dus wij moesten

met de U21 de traditie hoog houden. Men kon alvast zien dat het uiterst gezellig was geweest de

dag ervoren. Kleine oogjes, een speler die niet komt opdagen en schorre stemmen, allemaal 

elementen van een leuke avond. Maar de kopjes moesten leeg, want we hadden als ploeg iets recht

te zetten van vorige week en de heenmatch in Kadijk. Men zag toch dat we er vol voor wouden gaan

en Kadijk stond nergens in de eerste helft. Met al 3 open kansen in de eerste minuten van de 

wedstrijd was de toon gezet, echter de afwerking ontbrak en dat zou ons bijna zuur opbreken. Doch

door 2 individuele acties van Cederic en Simon wordt het 2-0. Kadijk komt enkel aan de goal, als wij

het toelaten, wat toch weer tot een knullige own-goal leidt van Frederic. Een goal waar hij weliswaar

niets aan kon doen. De rust in en de vermoeidheid sloop toch in de benen. Echter wouden we weer

geen scenario als in de heenmatch en proberen we toch voetballend naar voren te trekken. Na alweer

enkele open kansen wil de bal er gewoon niet in gaan. Kadijk begint toch meer en meer te hopen,

maar gelukkig blijft daar de eindpas en afwerking ook achter. Na alweer een individuele actie van 

Cederic gaat de bal er via via toch binnen, na goed volgen van Bjorn. De match moet nu simpel uit-

getikt worden, maar toch komt Kadijk weer aan een goaltje, dankzij alweer een own-goal van ons.

De bal komt alweer knullig tegen de knie van Kobe en 3-2. Gelukkig was dit het laatste wapenfeit en

de drie punten zijn binnen. 

Conclusie

Een match die zeker gewonnen moest worden, met oog op de inhaalmatch tegen Tervant, die wel

of niet aangevraagd zal worden. Met enkele individuele acties komen we toch met 3 punten over de

streep en zijn we weer zeker voor een weekje de leider van de competitie! Nu 2 weken rust en 

vervolgens een ideale thuiswedstrijd om de laatste wedstrijden het seizoen aan te vangen. Thuis tegen

Stal moeten we het vertrouwen weer in de ploeg laten komen om de laatste belangrijke matchen

ook tot een goed einde te brengen!

Simon Tielen

Wedstrijdverslag SVB U21

Spelerskern

Dennis Rutten

Kobe Daniels

Frederic Vanchaze

Filip Bex

Quinten Winters

Brent Gielen

Xander Huygels

Cederic Jacobs

Wout Trippaers

Jenthe Mannes

Bjorn Nijssen

Huge Dreesen

Michiel Dingenen

Tom Weltjens



 
 
 

 

 

SVB U21 - STAL SPORT Datum 24/02/2018

10 - 0

Speelminuten Doelpunten Assists Kaarten

24 90 1

2 45

3 90

4 60

5 90 3 1

6 90

7 45

8 60 2 2

9 75 3 1

10 75 2

11 60

12 90 1 1

13 60

16 45

17 30

Kort verslag

Na twee weken stil gelegen te hebben, was de wedstrijd tegen de hekkensluiter een ideale match

om meteen met vertrouwen de laatste reeks wedstrijden aan te heffen. Er mocht natuurlijk geen

sprake zijn van onderschatting, maar na 20 seconden spelen stond het al 1-0 en was de veer al

gebroken bij de tegenstander. Zeker als we na 10 minuten al 3-0 voorstaan, was de wedstrijd al gespeeld.

Jammer genoeg sluipen er veel slordigheden in ons spel en voetballen we te weinig.

Toch kunnen we altijd op individuele acties rekenen, waardoor enkele mooie assists dan ook bekroond

worden door enkele doelpunten. Zeker de prachtige voorzet van Bjorn, die recht in de winkelhaak wordt

gekopt door Wout, is zeker het vermelden waard in dit verslag. Uiteindelijk gaan we met een 8-0 stand

rusten. De tweede helft spelen we tegen de wind in en heb ik hen tijdens de rust al de instructies gegeven 

om over de grond te voetballen en zo min mogelijk de lange bal te hanteren. Echter doen ze dit niet en kan

Stal toch een paar keer lichtjes dreigen, maar niets wat Dennis niet kon tegenhouden. Met nog penalty en 

een mooie steekpas kan Quinten de dubbele cijfers op het bord brengen. Hierna is het wat aanmodderen

en zit er langs beiden kanten geen voetbal meer in. Onze derde (!) penalty wordt nog door Cederic naast

getrapt, wat typerend was voor de laatste 20 minuten van de wedstrijd. De scheids had het zijne ook

gezien en fluit 10min voor tijd al af. Een oververdiende overwinning tegen een zwakke ploeg. Ik geef wel 

een dikke pluim aan de tegenstander, aangezien zij zelfs bij zulke grote achterstand de mondjes 

dicht houden tegen elkaar en de scheidsrechter! Iets waar onze jongens nog iets van kunnen leren!

Conclusie

Een match die absoluut gewonnen moest worden met veel doelpunten om het vertrouwen een boost te

geven voor de volgende wedstrijden. Volgende week de wedstrijd in Eksel. Bij winst doen we hopelijk

een goede zaak, aangezien Beek-Bree in Thes speelt en Paal-Tervant ook op het programma staat. Deze

week weer de volledige focus en met een volwassen houding tegen Eksel beginnen!

Jenthe Mannes

Bjorn Nijssen

Huge Dreesen

Tom Weltjens

Gilles Eyckmans

Simon Tielen

Wedstrijdverslag SVB U21

Spelerskern

Dennis Rutten

Kobe Daniels

Frederic Vanchaze

Filip Bex

Quinten Winters

Brent Gielen

Xander Huygels

Cederic Jacobs

Wout Trippaers



 
 
 

 

 

SVB U21 - THES B Datum 10/03/2018

5 - 1

Speelminuten Doelpunten Assists Kaarten

24 90

2 45

3 90

4 60 G

5 90

6 90

7 45 1

8 60 1

9 75 2 1

10 75 G

11 60 1

12 90

13 60

14 45

17 30

Kort verslag

Na alweer een weekend vrij te hebben, na de algemene afgelasting tegen Eksel, was het tijd om Thes aan te 

pakken in eigen stadion. Elke speler, supporter en lid van de trainersstaf herinnert zich de heenmatch nog maar

al te goed, waarbij de kinderachtige houding van de medewerkers en supporters van Thes de match volledig 

hadden bepaald. Daarom was het opletten geblazen voor een uiterst gemotiveerd Thes. Het eerste halfuur was

niet om aan te zien. Langs beide kanten verschrikkelijk veel slordigheden en slechte lange passen, waardoor de

kansen steeds uitblijven. Dennis houdt ons dan ook nog recht op enkele verdienstelijke pogingen van Thes. 

Vervolgens begint onze voetbalmachine toch te lopen en hebben we door dat we de verdediging van hen niet

steeds op snelheid kunnen pakken. Een gemeten doorsteekpas van Wout bereikt en Cederic en die werkt dan ook

koelbloedig af. De veer is wat gebroken bij Thes en zij houden zich enkel bezig met anti-voetbal en smerige

overtredingen. Na individuele actie van Wout waarbij hij heel de verdediging op een hoopje dribbelt in de kleine

baklijn wordt het 2-0 en gaan we daarna ook de rust in. Thes had er toen al geen zin meer in, maar we moesten

het eerste kwartier goed doorkomen en vervolgens de wedstrijd goed uitspelen. Een foute terugspeelbal zorgt 

voor de 3-0 en de match lijkt gespeeld. Toch komt Thes nog eens opzetten en kunnen ze na 3x toch de bal via

de paal binnenspelen, nadat Dennis al 2 gemaakte goalen tegenhield. Het blijft even bibberen, maar wanneer

Jenthe een vrije trap in de verste hoek schildert, is de match gespeeld. Xander maakt de 5-1 nog en Thes zorgt

nog voor alweer kinderachtig gedrag langs de lijn, wat resulteert in nog 4 gele kaarten langs hun kant. Een

verdiende overwinning.

Conclusie

Thes was 1 van de moeilijkere ploegen die we in de heenronde tegenkwamen, waardoor we ook op onze hoede

waren voor de wedstrijd. Na een moeizame start komen we toch aan voetballen toe en is Thes nooit in het spel

kunnen komen. 

Simon Tielen

Wedstrijdverslag SVB U21

Spelerskern

Dennis Rutten

Kobe Daniels

Frederic Vanchaze

Filip Bex

Quinten Winters

Brent Gielen

Xander Huygels

Cederic Jacobs

Wout Trippaers

Jenthe Mannes

Bjorn Nijssen

Huge Dreesen

Michiel Dingenen

Gilles Eyckmans



 
 
 

 

 

KFC KAULILLE - SVB U21 Datum 12/04/2018

2 - 7

Speelminuten Doelpunten Assists Kaarten

24 90

2 90 G

3 90

4 35 1

6 50

7 75 1

8 90 1 1 G

9 90 2 1

10 60

11 75 1 1

12 70

13 50

14 90

15 15

16 60 1 1

Kort verslag

Na enkele weken zonder competitiewedstrijden, was het op een woensdagavond weer de beurt

aan Kaulille om ons partij te geven. De heenmatch was vlot gewonnen, maar het gonste in de

wandelgangen, dat Kaulille uit was op revanche en ons zeker van de titel wouden houden. 

De spelers wisten wat er op spel stond en dat spookte een beetje door de hoofden, waardoor het

eerste halfuur DRAMATISCH was. Slordigheden, verloren duels, etc… Dit was een kolfje naar de

hand van Kaulille en zij kwamen dan ook dankzij een slordigheid op voorsprong. We konden maar

geen vuist maken, maar dankzij een flater van de keeper komen we langszij. Er moest ingegrepen

worden en met enkele gerichte wissels zorgden we terug voor rust in het middenveld, waardoor

we toch met een 1-2 de rust in gaan. Kaulille was nu al fysiek de mindere en de tweede helft is

nog amper begonnen en we staan al 1-4 voor, wedstrijd gespeeld. Er zat langs beide kanten 

geen drang meer om nog fatsoenlijk te voetballen en de wedstrijd wordt simpel uitgespeeld.

De 2-7 eindstand is dan ook verdiend te noemen.

Conclusie

De eerste match in het vierluik richting de titel begon met veel zenuwen, waardoor we ons spel

niet konden spelen in het begin. Pas wanneer de rust in het middenveld terugkwam, kwamen de

combinaties, uitgespeelde aanvallen en namen we de maat van Kaulille. Na de wedstrijd ook 

vernomen dat Anadol forfait geeft, waardoor we met al meteen starten met een 6 op 6. 

Een ideaal scenario, waardoor de wedstrijd Bree-Beek tegen Tervant dit weekend gevolgd kan

worden langs de zijlijn en ook meteen gaat bepalen wat we nog nodig hebben om kampioen

te worden!

Jenthe Mannes

Bjorn Nijssen

Huge Dreesen

Michiel Dingenen

Nicolas Scheelen

Axel Wijnants

Brent Gielen

Xander Huygels

Cederic Jacobs

Wout Trippaers

Simon Tielen

Ridah Vanherk

Wedstrijdverslag SVB U21

Spelerskern

Dennis Rutten

Kobe Daniels

Frederic Vanchaze



 
 
 

 

 

FLANDRIA PAAL - SVB U21 Datum 21/04/2018

0 - 2

Speelminuten Doelpunten Assists Kaarten

24 90

2 45

3 90

4 90

6 60

7 80 G

8 90 1

9 50 2 G

10 60

11 60 G

12 90 1

13 70

14 60 G

15 15

16 30

17 15

Kort verslag

Op een warme zaterdagmiddag trokken we richting Paal om daar een uiterst belangrijke match te

gaan spelen met het oog op de titel. We wisten dat Paal een zeer goede ploeg heeft en we 

zouden dan ook allemaal de volle 100% moeten geven om de 3 punten terug naar Breugel te nemen.

Het eerst kwartier beginnen we onder hevige druk van Paal, maar Dennis en onze verdediging houdt

heel goed stand. Hierna komen we geleidelijk beter in de wedstrijd, ookal speelt de warmte ons

fel parten. Na de eerste drinkpauze worden de eerste wissels al gevoerd en we konden maar geen

vuist maken. Toch krijgen we steeds betere kansen en langs beide kanten kan de goal vallen. Toch

valt de bal een keer goed en via Wout kan Bjorn de bal mooi op de volley in de verste hoek knallen.

De euforie is groot en Paal lijkt wat aangeslagen. We zorgen alvast voor de 0 tot aan de rust.

Voldoende rust en water was het motto tijdens de rust en we zouden er als 1 ploeg voor moeten

vechten in de tweede helft. Het eerste kwartier in de tweede helft was voor Breugel wat leidde

tot enkele heel goede kansen, die jammerlijk gemist worden. Hopelijk brak ons dit niet zuur op!

Totdat Wout de linkerflank afschuimde en de bal panklaar legt voor Cederic, die nog eerst zijn

tegenstander het nakijken geeft en vervolgens de bal mooi in de hoek legt, 0-2! Hierna gingen de

kopjes bij Paal naar beneden en ze konden geen vuist meer maken. Enkel nog een kopbal op de lat,

maar verder kwamen ze niet meer. De euforie was dan ook immens na het eindsignaal en de 

broodnodige 3 punten waren weer binnen!

Conclusie

Het warme weer zorgde voor veel wissels doorheen heel de wedstrijd, waardoor we steeds met een

andere ploeg op het veld stonden. Toch hebben we als 1 ploeg getoond dat we elke ploeg aankunnen

met onze werkkracht en inzet. Een dikke pluim dan ook voor alle spelers om ook in dit warme weer

er zo vol voor te gaan. Met 5 punten voorsprong en nog 1 wedstrijd in het verschiet, kan het bijna

niet meer mislopen voor de U21. Volgende week de kers op de taart in Eksel en we kunnen ons de

verdiende kampioen noemen als we daar weer de 3 punten kunnen halen!

Gilles Eykmans

Bjorn Nijssen

Huge Dreesen

Michiel Dingenen

Axel Wijnants

Glenn Drieskens

Jenthe Mannes

Wedstrijdverslag SVB U21

Spelerskern

Dennis Rutten

Kobe Daniels

Frederic Vanchaze

Filip Bex

Brent Gielen

Xander Huygels

Cederic Jacobs

Wout Trippaers

Simon Tielen



 
 
 

 

 

KFCEKSEL - SVB U21 Datum 28/04/2018

1 - 6

Speelminuten Doelpunten Assists Kaarten

24 90

2 45

3 85

4 20

6 60 1

7 80 1

8 85 1

9 80 2 1

10 90 2

11 45 G

12 80 1

13 70

14 90

15 30

16 15

17 45 1

Kort verslag

Hopelijk de laatste wedstrijd van het seizoen, want bij winst kunnen we ons kronen tot

kampioen! Het begint dan ook heel stressvol en met een gelukje komen we via een own-

goal op een 0-1 voorsprong. Dit zou wat meer rust moeten brengen, maar het loopt van 

geen meter de eerste 30 minuten. Eksel laat ons wel voetballen, maar er zit geen tempo

in, zwakke passen, en de kansen die we toch krijgen, worden jammer genoeg de nek

omgewrongen. Bij 1 van de schaarse aanvallen van Eksel, komen ze dan ook meteen 

langszij en de zenuwen sluipen er weer in. Dennis houdt ons dan ook nog 2x goed recht.

Plots gaat Jenthe aan de haal met de bal en legt die goed naar de flank, waar Simon met

een mooie voorzet de bal op Xander zijn hoofd schildert en we gaan toch met een 1-2

ruststand de kleedkamers in. Tijdens de rust een flinke wake-up-call en we beginnen zeer

sterk aan de 2de helft, wat meteen leidt naar een 1-3 voorsprong via Bjorn. Eksel lijkt

aangeslagen en we domineren het middenveld! Met enkele mooie pasjes kunnen we zelf

de voorsprong uitbreiden naar 1-6. Match gespeeld en de laatste 10 minuten worden

gevuld met verschillende applauswissels. De vreugde was dan ook immens bij het eind-

signaal en de cava wordt ontkurkt! We mogen ons terecht kampioen noemen!

Conclusie

Een wedstrijd die vol spanning en zenuwen begon, wat in de eerste helft veel anti-voetbal

opleverde. De tweede helft maakt alles goed en we kunnen ons geweldig seizoen

bekronen met de titel! Met 15 overwinningen van de 19 zijn we de verdiende nummer 1,

want we hebben van elke ploeg minstens 1x kunnen winnen! SVB KAMPIOEN!!

Filip Bex

Wedstrijdverslag SVB U21

Spelerskern

Dennis Rutten

Kobe Daniels

Frederic Vanchaze

Ridah Vanherk

Brent Gielen

Xander Huygels

Cederic Jacobs

Wout Trippaers

Simon Tielen

Jenthe Mannes

Bjorn Nijssen

Huge Dreesen

Michiel Dingenen

Glenn Drieskens

Axel Wijnants



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Ergens in Limburg bij een klein voetbalpoegske 
 
Elk verhaal begint altijd op dezelfde manier: Met er was eens… en dan komt de story.  
Hier zal dat niet anders zijn. 
 
We hebben 18 namen en we moeten daar wat mee doen. Het blijkt ook nog dat het allemaal 
voetballers zijn of willen zijn. Dat maakt het al een stuk makkelijker natuurlijk. Ze zijn ook nog 
allemaal tussen 17 en 20 jaar. Ook nog bijna mannen. Allee, dat denken ze dan toch. 
We gaan beginnen daar waar we moeten beginnen, met de eerste match uiteraard.  
Die is op 02 sept 2017.  
We zien dat tijdens het seizoen met wat ups en downs de groep naar elkaar toe groeit.  
En daar doen we voor, uiteraard. 
De mannen kennen elkaar al en je ziet dat het vrienden zijn. 
De T1 en T2 doen hun best. 2 maal per week trainen indien mogelijk. 
1 maal per maand een KTF (kleedkamer thema feestje). Geweldig! 
En één van de belangrijke punten: de steun en het supporteren van de papa’s en sommige mama’s.  
Zet maar iets op papier over deze geweldige groep; Niet gemakkelijk hoor. 
Wel kan ik zeggen, dat ik blij ben dat ik 1 deeltje van deze groep was dit seizoen. 
Heel veel leuke voetbalmomenten. Maar ja, aan al de leuke dingen komt er ook een eind. 
De boys hebben dit seizoen gegeven wat ze hadden. Iedereen gelukkig. 
Meer moet dat toch niet zijn. 
Oh ja, voetballen voor de titel misschien, of hoe zit dat?? 
Geen probleem, dat hebben ze dan ook maar gedaan en ook nog in groep zelfs. 
Proficiat aan iedereen van de U21. En ook de T’s natuurlijk. 
Hopend op een mooie toekomst en misschien een plaatsje in de 1ste ploeg. 
 
 
Succes aan iedereen. 
Met de ingesteldheid van dit seizoen zal dat zeker lukken. 
 

BEDANKT JONGENS!  
 

 
 
 



 
 
 

TOPSCHUTTER competitie 
 
Wout Trippaers 
Cederic Jacobs 
Bjorn Nijssen 
Jenthe Mannes 
Quinten Winters 
Xander Huygels 
Simon Tielen 
Tom Weltjens 
Brent Gielen 
Michiel Dingenen 
Dennis Rutten 
Nicolas Scheelen 
Ridah Vanherk 
 
OWN-goals 

 
 

21 
20 
11 

8 
8 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

 
2 

ASSISTENKONING competitie 
 

Cederic Jacobs 
Wout Trippaers 

Simon Tielen 
Jenthe Mannes 

Bjorn Nijssen 
Quinten Winters 
Xander Huygels 

Brent Gielen 
Dennis rutten 

 
 

 
 

11 
11 

7 
6 
5 
4 
4 
2 
1 

Voorbereiding doelpunten 
 
Wout Trippaers 
Cederic Jacobs 
Frederic Vanchaze 
Xander Huygels 
Jenthe Mannes 
Bjorn Nijssen 

 
 
9 
4 
1 
1 
1 
1

Voorbereiding Assists 
 

Cederic Jacobs 
Wout Trippaers 
Xander Huygels 

Frederic Vanchaze 
Quinten winters 
Jenthe Mannes 

 
 
4 
4 
3 
2 
1 
1 

Speelminuten 
 
Dennis Rutten 
Frederic Vanchaze 
Bjorn Nijssen 
Xander Huygels 
Brent Gielen 
Jenthe Mannes 
Cederic Jacobs 
Wout Trippaers 
Kobe Daniels 
Simon Tielen 
Quinten Winters 
Michiel Dingenen 
Glenn Drieskens 
Huge Dreesen 
Filip Bex 
Tom Weltjens 
Gilles Eyckmans 
Axel Wijnants 

 
 
1910 
1905 
1785 
1630 
1625 
1595 
1550 
1305 
1290 
1220 
1215 
1055 
990 
830 
680 
335 
120 
45 

Vuilerik 
 
Wout Trippaers 
Glenn Drieskens 
Xander Huygels 
Filip Bex 
Quinten Winters 
Cederic Jacobs 
Dennis Rutten 
Simon Tielen 
Huge Dreesen 
Kobe Daniels 
Frederic Vanchaze 
Michiel Dingenen 
Gilles Eyckmans 
Bjorn Nijssen 

Geel 
 
6 
3 
5 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Rood 
 
 
1 



 
 
 

Natuurlijk moest er ook het nodige getraind worden om de nodige resultaten binnen te halen. Met 

maar liefst 63 trainingen dit seizoen, kan je wel zeggen dat er voldoende gewerkt is aan het team om 

ons uiteindelijk tot kampioen te kronen! Natuurlijk hadden we ook de nodige 

aanmoedingstechnieken gehanteerd om de spelers effectief te laten komen trainen, namelijk onze 

befaamde KTF’s (Kleedkamer-Thema-Feestjes!). Elke maand een ander thema, elke maand weer 

vollebak ambiance! En dan mogen we onze supergezellige winterwandeling ook niet vergeten, die 

even als een vervangende training werd gezien! Hieronder alvast de trainingsaantallen per speler, 

alsook enkele leuke sfeerbeelden, zodat jullie effectief zien wat het allemaal inhield! 

 

Bjorn Nijssen 
Cederic Jacobs 
Filip Bex 
Glenn Drieskens 
Jenthe Mannes 
Quinten Winters 
Frederic Vanchaze 
Kobe Daniels 
Xander Huygels 
Dennis Rutten 
Brent Gielen 
Huge Dreesen 
Simon Tielen 
Wout Trippaers 
Michiel Dingenen 
Gilles Eyckmans 
Tom Weltjens 
Axel Wijnants 

56 
53 
52 
52 
50 
48 
48 
47 
43 
42 
38 
34 
33 
29 
18 
15 
12 
11 



 
 
 

“Na vallen en opstaan, hebben we hetgeen bereikt, wat men onmogelijk achtte, de titel” 

- Xander H. 

“Kort en krachtig!” 

- Axel W. 

“Het was een seizoen gelijk de Efteling, met ups en downs. En een dikke vent die papier eet #Rudi” 

- Wout T. 

“Als ik het hele seizoen moest samenvatten in 1 zin, zou ik zeggen: “Wat een geweldige ploegsfeer en 

ik ben er zeker van dat dit komt door de vele inspanningen die jullie, als trainers, hebben gedaan om 

activiteiten en KTF’s te organiseren. Dit zorgde er dan ook voor dat iedereen met plezier kwam 

trainen. Ook was de communicatie trainer-speler heel goed. Merci voor het topseizoen! Het was af!” 

- Kobe D. 

“In het begin van het seizoen was er 1 doel voor ogen: de sfeer en gezelligheid optimaal houden en de 

resultaten komen wel. Awel, het resultaat: KAMPIOEN” 

- Gustav S. 

“Ongelooflijk en onverwacht top-seizoen! Dit had ik nooit verwacht in de winterstop!” 

- Dennis R.



 
 
 

 


