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Doel bereikt!
Vóór de aanvang van ieder voetbalseizoen wordt er bij een goed gestructureerde
club in samenspraak met de hoofdtrainer, de doelstelling besproken met betrekking
tot het te verwachten resultaat.
Ook in Breugel is dat niet anders.
Op vraag van de spelersgroep en dankzij de komst van de ambitieuze trainer Eddy
Evens werden er vorig seizoen diverse spelers aangetrokken met als opdracht mee
te dingen naar de top vijf van de rangschikking.
Niettegenstaande de lat erg hoog werd gelegd werd de eindronde bereikt; helaas de
promotie ontbrak.
Niet treuren en vooruit kijken naar de toekomst werd de opdracht.
Een jaartje later zijn we zover. Door de 4de plaats in de eindrangschikking en
daarenboven nog door het behalen van de 3 de periodetitel en met de mislukte
eindronde van vorig jaar in het achterhoofd werd de spannende eindronde tot een
goed einde gebracht.
Promotie naar derde provinciale is een feit. Proficiat aan al diegenen die hieraan
hebben meegewerkt en dank aan onze trouwe supporters en aan al onze sponsors.
Iets dat bij gelegenheid van de promotie in het daglicht gesteld worden en
bijgedragen heeft tot de nodige informatie en publiciteit is onze website.
Van heinde en verre ontvangt onze webmaster felicitaties over de structuur en de
inhoud van onze website. Daarbij niet te vergeten dat de site wekelijks tot in detail
bijgehouden wordt, niet alleen met de resultaten en rangschikking van onze jeugd en
senioren maar ook met foto’s, clubnieuws en verslagen van onze elftallen.
Inmiddels is er in ons “Gastenboek” een forum ontstaan waar ieder zijn zeg doet;
soms terecht, soms anders …
Daarom een dikke proficiat aan onze webmaster Jochen Heyligen die bij gelegenheid
van de editie van deze promotie-uitgave al de verslagen van de wedstrijden van ons
promotieteam, alsook van ons tweede elftal publiceert.

René Palmans
Voorzitter
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Voorwoordje:
Ongeveer 2 jaar geleden kreeg ik een telefoontje met de vraag of ik interresse had
om SV Breugel te trainer. Ze speelden in 4de provinciale, een totaal onbekende
reeks voor mij. Na een positief gesprek met het bestuur en nadat ik een paar
wedstrijden ben komen kijken, vertelde het bestuur dat ’t ambitieus was, dus de
beslissing was vlug gevallen. De bedoeling was om SV Breugel zo vlug mogelijk
naar 3de provinciale te loodsen. Het eerste jaar begon goed, we draaiden de hele
competitie goed mee, maar het einde was net iets te lang. Dus werd de lat dit jaar
iets hoger gelegd. Wat nu volgt is een kort overzicht door de ogen van de trainer.
Seizoen 2003 – 2004:
We begonnen te trainen op 21 juli 2003: iedereen naar Dommelhof voor, jawel de
coopertest. Meteen een test om te zien of de spelers tijdens hun vakantie ook wat
met jun voorbereidingsprogramma gedaan hadden. Gemiddeld zaten we goed, dus
konden we beginnen aan de trainingen en aan de 2 bekers (Peer en Balanscup). De
voorbereiding liep goed; winst, verlies en gelijk, vanalles een beetje maar vooral
geleerd hoe we het seizoen zouden starten. Dus begonnen we met goede moed aan
die 1e periode, en we deden het niet slecht, 6 x winst, 2 x gelijk, 2 x verlies. We
bleven op korte afstand van de leider.
De 2e periode begon goed, meteen winst tegen Ophoven, Voorshoven en
Leopoldsburg. Maar dan ging het alleen maar bergaf, de komende 7 wedstrijden
speelden we 5x gelijk en verloren we 2x. Dus geen goede 2 de periode, ondertussen
vanalles geprobeerd maar niets lukte in die periode.
Dan maar hopen op een goede 3de periode, en die kwam er ook. 8x winst, 1x verlies
en 1x gelijk, dus dik verdiend die derde periodetitel.
Dan beginnen aan de eindronde ! Onze eerste tegenstrever was Boorsem. Veel
wisten we niet van onze tegenstrever, maar dat vond ik niet zo belangrijk. Belangrijk
vond ik het dat we zelf in een goede periode zaten en uitgingen van onze eigen
capaciteiten nl. voetballen, en dat deden de spelers ook. Het gevolg was 2x winst
tegen Boorsem en zeer belangrijk: bij de laatste 8 winnaars zijn. Toen moesten we
tegen Uikhoven, een moeilijke ploeg maar jammer voor hun moesten ze tegen SV
Breugel. Ginder gelijk en thuis winst en de promotie was een feit. Op naar 3 de
provinciale.
Besluit:
Zoals iedereen heeft kunnen zien hebben we die promotie dubbel en dik verdiend.
We hadden gelukkig een grote kern, want we hebben dit jaar veel gekwetsten gehad.
Daarom ook een pluim voor de mannen die niet altijd een basisplaats hadden, maar
toch zijn blijven trainen. Ook wil ik de reserven nog bedanken, want zoals ik altijd
zeg: de reserven bepalen dikwijls hoe sterk je eerste ploeg is.
Verder nog een woordje aan bestuur, hulptrainers, kinesist, kantinepersoneel en
terreinverzorgers, sponsors en supporters: iedereen bedankt, zonder jullie was SV
Breugel niet gepromoveerd.
Zo dit was wat wij jullie wilden zeggen, bedankt en tot volgend seizoen.

Niels en Eddy
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Overzicht seizoen 1e elftal
Wedstrijdverslagen 1e elftal seizoen 2003 – 2004
Speeldag 1 zondag 31 augustus '03 (15h00):

SV Breugel -

SK Lozen 1 - 0

Wedstrijdbal voor de thuiswedstrijd SV Breugel - SK Lozen werd geschonken door:
- Trudo Vandijck, CV & sanitair, Peer
- Jan Vriens, bestratingen, Kleine Brogel

Toeschouwers: 120
Scheidsrechter: Marc Vandecruys
Wedstrijdverslag:
Een zuinige overwinning voor Breugel in deze eerste wedstrijd van het seizoen. In de eerste helft was
er vooral veel balbezit voor Breugel maar echt uitgespeelde kansen kwamen er niet. Lozen stond
verdedigend erg sterk opgesteld maar bakte er aanvallend net zoals Breugel niet veel van. Eerste
noemenswaardige kans kwam er pas in de 43' minuut; na een uitstekende actie langs de linkerflank
van onze nieuwkomer Resul Sahin kwam de bal terecht bij Bart Deelkens. Bart kaatste de bal mooi
tot bij Stef Debruyne maar deze schoot de bal hard over de dwarsligger. Enkele minuten later werd
Stijn Umans zwaar onderuit gehaald in de 16 en floot de scheidsrechter terecht penalty. Bart
Deelkens klaarde de klus (1-0) en zo kon Breugel met een gevleide 1-0 voorsprong de rust ingaan.
De tweede helft kwam Breugel toch iets gretiger uit de kleedkamers. Breugel domineerde de
wedstrijd maar kon zelden voor echt doelgevaar zorgen. Lozen liet de thuisploeg hun spel spelen om
vervolgens te speculeren op een scherpe counter. In de 60' minuut kreeg Breugel wederom een
terechte strafschop toegekend na een duwfout op Werner Meex. Bart Deelkens nam opnieuw de taak
op zich maar ditmaal strandde zijn trap op de paal. Lozen geloofde er na deze gemiste penalty weer
en trok steeds meer de wedstrijd naar zich toe. Het was vooral opletten voor de diepe ballen door het
centrum van de Breugelse verdediging. Tien minuten voor tijd moest Breugel verder met 10 man
nadat Stijn Umans zijn tweede gele kaart van de wedstrijd kreeg. Maar de thuisploeg hield stand en
maakte de 90 minuten vol zonder tegengoal en hield zo de eerste 3 punten thuis.
Opstelling SV Breugel:
Tom Haveneers, Stijn Umans, Werner Meex, Werner Goossens, Roel Bullen, Resul Sahin, Bart
Deelkens (75' Dimitri Geuns), Stijn Palmans (35' Stefan Huybrechts), Gunther Ceelen, Stef Debruyne,
Yves Gijbels (70' Sandro Carella)
Doelpunten: 44' Bart Deelkens (pen.)
Geel: Stijn Umans, Bullen / Rood: Stijn Umans (2x geel)
4e prov. A : speeldag 1
31-08-03 15h00
U. Leopoldsburg - Lommel Kol. 0 - 4
V.Lommel - V. Maaseik 3 - 2
VV Voorshoven - Waterloos VV 0 - 0
St.Bree - VC Kerkhoven 2 - 4
Exc.Hamont - E.Gerhees 3 - 2
Sp.Ellikom - Genenbos Sp. 2 - 0
Exc.Ophoven - Sp.Grote Heide 0 - 0
SV Breugel - SK Lozen 1 – 0

5

Seizoensoverzicht SV Breugel 2003-2004

Speeldag 2: zondag 7 september '03 (15h00):

Waterloos VV -

SV Breugel 1 - 1

Toeschouwers: 100
Scheidsrechter: Wedstrijdverslag:
Breugel moest deze zondagnamiddag de verplaatsing maken naar Waterloos. Een ploeg die bij de
titelkandidaten gerekend mag worden en dus meteen vanaf het begin van de wedstrijd veel druk zette
op de Breugelse verdediging. Onze jongens hadden het in de beginfase niet onder de markt maar
probeerde er toch met enkele mooie voetballen fases uit te komen. Waterloos bracht het meeste
gevaar met hun diepe voorzetten langs de flank maar Breugel hield makkelijk stand. Na 20 minuten
spelen kon Stef Debruyne een hoge voorzet richting tweede paal afleveren. Gunther Ceelen kon net
niet bij de bal. De verdediging van de thuisploeg ontzette de bal recht in de voeten van Bart
Deelkens. Bart kreeg de ruimte om aan te leggen en kon vervolgens met een mooi afstandsschot de
bal tegen de netten werken (0-1). Dankzij dit doelpunt begon Breugel meer bevrijd te voetballen en
konden ze steeds meer druk zetten op de verdediging van Waterloos. De thuisploeg was een beetje
aangeslagen en lukte er voor de pauze niet meer in om voor echt gevaar te zorgen. Onze jongens
konden voor de rust nog bijna de score verdubbelen. Gunther Ceelen pakte uit met een mooie rush
door het centrum van de verdediging, hij kon aanleggen maar zag zijn schot gepareerd door de
doelman. De bal kwam vervolgens terecht bij Resul Sahin maar zijn schot werd van de lijn geweerd.
De tweede helft begon zonder Roel Bullen die licht gekwetst in de kleedkamers bleef. Na tien minuten
spelen in deze tweede helft kon Waterloos op gelijke hoogte komen; een prima voorzet langs links
richting tweede paal werd mooi binnengetrapt (1-1). De thuisploeg begon in een overwinning te
geloven en bleef de aanvallenste ploeg op het veld. De scheidrechter was voor beide ploegen zeer
kwistig met kaarten. Breugel moest zelfs met 10 man verder toen Werner Goossens met een rode
kaart het veld moest verlaten. Een andere beslissende fase van de wedstrijd was de niet gefloten
penaltyfout op de doorgebroken Sandro Carella. Het zat onze jongens dus niet mee. Breugel trok
massaal terug om met 10 man het aanvallend geweld van Waterloos tegen te gaan om zp toch een
punt uit de brand te slepen. Ook onze doelman Tom Haveneers moest nog enkele malen goed
tussenkomen; zo kon hij een bal zeer mooi uit de winkelhaak wegplukken. Breugel hield dus stand en
kon met een verdiend punt terug richting Kleine Brogel trekken.
Opstelling SV Breugel:
Tom Haveneers, Werner Goossens, Roel Bullen (45' Werner Meex), Tim Deckers, Odell Walace,
Resul Sahin (75' Dimitri Geuns), Bart Deelkens, Stefan Huybrechts, Gunther Ceelen, Stef Debruyne
(65' Joris Vaesen), Sandro Carella.
Doelpunten: 20' Bart Deelkens (0-1)
Geel: Roel Bullen, Bart Deelkens, Tim Deckers, Resul Sahin / Rood: Werner Goossens
4e prov. A : speeldag 2
07-09-03 15h00
Lommel Kol. - Exc. Hamont 1-1
Ven Maaseik - U. Leopoldsburg 5-0
SK Lozen - Verbr. Lommel 0-4
Waterloos VV - SV Breugel 1-1
Sp. Grote Heide - VV Voorshoven 0-1
VC Kerkhoven - Exc. Ophoven 3-1
Genenbos Sp. - St. Bree 2-3
E. Gerhees - Sp. Ellikom 1-2
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Speeldag 3: zondag 14 september '03 (15h00):

SV Breugel -

Sp. Grote Heide 5 - 0

De wedstrijdbal voor de thuiswedstrijd SV Breugel - Sp. Grote Heide werd geschonken door:
- Café Bistro RUN INN, Kleine Brogel
- Kantoorbenodigdheden JELIMA, Houthalen

Toeschouwers: 120
Scheidsrechter: Scroyen
Wedstrijdverslag:
Breugel blijft ook na deze 3e speeldag ongeslagen. De thuisploeg begon uitstekend aan deze
wedstrijd! Al na 2 minuten spelen stond het al 1-0 voor de thuisploeg met een doelpunt gescoord door
Yves Gijbels na een mooie assist van Bart Deelkens. Grote Heide probeerde deze achterstand zo
snel als mogelijk ongedaan te maken maar verder dan een kopbal die via doelman Tom Haveneers en
de doelpaal terug in het veld belandde kwamen ze niet. Breugel had de wedstrijd goed in handen
maar kon ook zelden voor echt doelgevaar zorgen. Er waren dus verder geen noemenswaardige
acties in de eerste helft en Breugel kon met deze 1-0 voorsprong de rust ingaan.
De tweede helft ging Sporting Grote Heide naarstig op zoek naar de gelijkmaker maar de Breugelse
defensie hield gemakkelijk stand. In de 50e minuut kon Gunther Ceelen met een rush 3 spelers van
Grote Heide in de wind zetten om vervolgens de bal klaar te leggen bij Stef Debruyne. Stef liet de
kans niet onbenut en plaatste de bal mooi voorbij de doelman (2-0). Grote Heide zakte na dit tweede
tegendoelpunt als pudding in elkaar. Rond de 70e minuut kon de ingevallen Sandro Carella de 3-0
tegen de netten trappen na een mooie voorbereidende actie van Dimitri Geuns. Grote Heide
probeerde met veel goede wil nog iets aan de stand te veranderen maar kwam aanvallend steeds
tekort. En Breugel ging gewoon verder om zijn elan en kon tien minuten voor tijd de score verder
opdrijven dankzij het tweede doelpunt van Sandro Carella (4-0). Na een penaltyfout op Yves Gijbels
kreeg Bart Deelkens de kans om zijn doelpunt mee te pikken in deze wedstrijd maar zijn penalty werd
gestopt door de bezoekende doelman. Maar de 5-0 kwam er toch toen Dimitri Geuns een uitstekende
voorzet kon afleveren die vervolgens prima met het hoofd werd afgewerkt door nogmaals Sandro.
Door een glasheldere hattrick voor Sandro Carella mag hij zich Man van de match noemen en werd
een zwak spelend Grote Heide met een forfait score terug naar huis gestuurd.
Opstelling SV Breugel:
Tom Haveneers, Stijn Umans, Werner Goossens, Tim Deckers, Wim Vaesen (55' Odell Wallace),
Gunther Ceelen, Stefan Huybrechts, Bart Deelkens, Resul Sahin (60' Dimitri Geuns), Stef Debruyne
(60' Sandro Carella), Yves Gijbels
Doelpunten: Yves Gijbels 1-0, Stef Debruyne 2-0, Sandro Carella 3-0, Sandro Carella 4-0, Sandro
Carella 5-0
Geel: Resul Sahin / Rood: 4e prov. A : speeldag 3
14-09-03 15h00
V. Lommel - Waterloos VV 7 - 2
U. Leopoldsburg - Exc. Hamont 0 - 3
SV Breugel - Sp. Grote Heide 5 - 0
Ven Maaseik - SK Lozen 1 - 2
Sp. Ellikom - Lommel Kol. 0 - 5
St .Bree - E. Gerhees 0 - 1
Exc. Ophoven - Genenbos Sp. 2 - 1
VV Voorshoven -VC Kerkhoven 4 – 2
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Speeldag 4: zondag 21 september '03 (15h00):

VC Kerkhoven -

SV Breugel 1 - 3

Toeschouwers: 120
Scheidsrechter: Fabbro
Wedstrijdverslag:
Op deze laatste zomerdag van het jaar moest Breugel op bezoek bij Kerkhoven. De grote favoriet
voor de titel liet in de eerste twintig minuten van de wedstrijd weinig zien en Breugel kon dan ook
makelijk gelijke tred houden met de thuisploeg. Toch kon Kerkhoven verrassend de openingstreffer
maken; door een mooie actie centraal werd de Breugelse verdediging uit verband gespeeld en kon
topschutter Wim Vos de 1-0 tegen de netten trappen. Breugel liet dit niet aan hun hart komen en bleef
goed meevoetballen om vervolgens toch te proberen om met enkele tegenaanvallen voor gevaar te
kunnen zorgen. Maar een doelpunt zat er voorlopig niet in. Ook omdat een goed opzittende
verdediging van Kerkhoven het onze hardwerkende spitsen niet makkelijk maakte. Net voor de pauze
kon Breugel hun beste kans van de eerste helft bijeenvoetballen, maar de scherpe voorzet van
Gunther Ceelen ging helaas nipt voorlangs.
Breugel begon erg gretig aan de tweede helft en drukte de thuisploeg meteen in de verdediging. In de
vijftigste minuut mocht Stefan Huybrecht een vrije trap vanuit de tweede lijn in de 16 brengen. Stijn
Umans klom hoog boven zijn tegenstrever uit en kon de bal uitstekend in de hoek binnenkoppen (11). Kerkhoven kreeg het steeds moeilijker en kon er nog maar zelden uitkomen. Maar als ze voor
doel verschenen bleef het opletten voor Breugel. De bezoekers voelde dat er meer in zat dan dit
gelijkspel maar bleven goed georganiseerd spelen om niet zoals vorig seizoen blind in de aanval te
trekken om vervolgens op een dodelijk counter te stuiten van Kerkhoven. In de 75e minuut van de
wedstrijd kon de ingevallen Stef Debruyne zich goed doorzetten langs de achterlijn om daarna de bal
af te leggen voor Bart Deelkens. Bart kwam goed voor zijn tegenstander en liet de doelman kansloos
om zo de 1-2 op het scorebord te brengen. Kerkhoven moest nu uit hun verdedingende stelling
komen en probeerde nu toch voor gevaar te zorgen voor het Breugelse doel. Zo moest doelman Tom
Haveneers uitpakken met een mooie save om een hard schot vanuit de tweede lijn uit het doelkader
te houden. Maar Breugel had de match goed in handen en was in elke linie de betere. Tien minuten
voor tijd kon Gunther Ceelen zich goed doorzetten langs de achterlijn om daarna de bal uitstekend
achteruit te leggen voor de goed gevolgde Stef Debruyne. Stef mocht deze aanval verzilveren door
de bal mooi geplaatst binnen te trappen (1-3).
Met deze verdiende overwinnig op het veld van Kerkhoven mogen onze jongens meer dan tevreden
terug richting Kleine Brogel trekken.
Opstelling SV Breugel:
Tom Haveneers, Stijn Umans, Tim Deckers, Werner Goossens, Roel Bullen, Bart Deelkens, Stefan
Huybrechts (67' Odell Walace), Dimitri Geuns (76' Resul Sahin), Yves Gijbels, Sandro Carella (65'
Stef Debruyne)
Doelpunten: 1-0 Wim Vos, 1-1 Stijn Umans, 1-2 Bart Deelkens, 1-3 Stef Debruyne
Geel: Sandro Carella, Stefan Huybrechts / Rood: 4e prov. A : speeldag 4
21-09-03 15h00
SK Lozen - U. Leopoldsburg 4 -0
Genenbos Sp. - VV Voorshoven 3 - 3
Lommel Kol. - St. Bree 2 - 0
Exc. Hamont - Sp. Ellikom 2 - 1
Waterloos VV - Ven Maaseik 1 - 1
Sp. Grote Heide - Verbr. Lommel 0 - 1
VC Kerkhoven - SV Breugel 1 - 3
E. Gerhees - Exc. Ophoven 0 - 4
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Speeldag 5: zondag 28 september '03 (15h00):

SV Breugel -

Genenbos Sp. 3 - 1

De wedstrijdbal voor de thuiswedstrijd SV Breugel - Genenbos Sp. werd geschonken door:
- E.H. Pastoor Poelmans

Toeschouwers: 130
Scheidsrechter: Meyers
Wedstrijdverslag:
Dit weekend stond er voor SV Breugel een thuiswedstrijd tegen Genenbos Sport op het programma.
De 14e in het klassement kwam duidelijk niet met defensieve bedoelingen naar Kleine Brogel afgezakt
en bracht een stevig en aanvallend team tussen de lijnen. Het was Breugel dat de beste kans had in
de beginfase van de wedstrijd maar Yves Gijbels zag zijn schot geweerd worden door de doelman van
Genenbos. Vervolgens waren het de bezoekers die de wet dicteerde op het veld maar het duurde tot
de 22' minuut voordat de Breugelse doelman Tom Haveneers echt in actie moest schieten; Een
uitstekende voorzet van de rechtse flank werd door de grote spits op het hoofd genomen maar Tom
parreerde de bal schitterend uit het doelkader. Breugel was dus gewaarschuwd! Maar toch bleef het
spel van de thuisploeg veel te slap om het spel meer naar zich toe te trekken. In de 40e minuut was
het dan toch raak voor de bezoekers. Een diepe bal werd door het centrale verdediging duo van
Breugel verkeerd beoordeeld en zo kon de snelle blonde spits van Genenbos alleen richting doel gaan
om daarna de bal netjes tegen de netten de prikken (0-1). Deze 0-1 was ook de ruststand.
De tweede helft begon Breugel een pak gretiger en Genenbos moest terugplooien. Naarmate het
weer slechter werd begon Breugel veel beter te voetballen. En in de 55' minuut van de wedstrijd werd
het betere spel van de thuisploeg verzilverd. Een lage voorzet van Gunther Ceelen werd door Bart
Deelkens onhoudbaar binnengetrapt (1-1). De verdiende gelijkmaker! Breugel bleef nu goed voetbal
brengen maar moesten toch oppassen voor de gevaarlijke counters van de tegenstrever. De
Breugelse defensie verdedigde nu subliem en lieten zich niet meer zo makkelijk vangen zoals in de
eerste helft. Het was zelf verdediger en kapitein Tim Deckers die de 2-1 op het bord kon zetten. Na
een mooie actie centraal kon Stef Debruyne de bal klaarleggen voor de mee opgerukte Tim die deze
vervolgens prachting in de netten plaatste (2-1). Conditioneel zat Genenbos er nu blijkbaar door en
Breugel mocht naar hartenlust de bal rondtikken. Een tien minuten voor tijd kon de uitstekend
spelende Bart Deelkens bijna de 3-1 binnenleggen maar zijn laag schot belandde tegen de paal, de
rebound was voor Yves Gijbels maar de doelman redde deze bal schitterend. Toch werd het nog 3-1
voor Breugel. Yves pakte zijn frustratie van de twee eerder gemiste kansen samen en toverde er een
beauty van een schot uit dat wondermooi in de winkelhaak belandde (3-1). Na een eerste helft die
snel moet vergeten worden werd de 0-1 achterstand in de tweede helft, die veel beter was,
omgebogen in een verdiende overwinning.
Opstelling SV Breugel:
Tom Haveneers, Roel Bullen, Tim Deckers, Werner Goossens, Stijn Umans, Gunther Ceelen, Kim
Swinnen (75' Odell Wallace), Bart Deelkens, Dimitri Geuns (46' Resul Sahin), Yves Gijbels, Stef
Debruyne (70' Sandro Carella)
Doelpunten: 1-1 Bart Deelkens, 2-1 Tim Deckers, 3-1 Yves Gijbels
Geel: Kim Swinnen, Gunther Ceelen / Rood: 4e prov. A : speeldag 5
28-09-03 15h00
Verbr. Lommel - VC Kerkhoven 5 - 4
U. Leopoldsburg - Sp. Ellikom 2 - 3
SK Lozen - Waterloos VV 0 - 2
Ven Maaseik - Sp. Grote Heide 3 - 1
Exc. Ophoven - Lommel Kol. 2 - 4
SV Breugel - Genenbos Sp. 3 - 1
St. Bree - Exc. Hamont 1 - 3
VV Voorshoven - E. Gerhees 7 - 3
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Speeldag 6: zondag 5 oktober '03 (15h00):

E. Gerhees -

SV Breugel 0 - 2

Toeschouwers: 50
Scheidsrechter:
Wedstrijdverslag:
De 3 punten die Gerhees rijk is geven een vals beeld. Reeds vroeg in de wedstrijd trok Gerhees de
aanvallende kaart doch stuitte steeds op een goed georganiseerde Breugelse verdediging.
Naargelang de wedstrijd vorderde werd er bitsiger gespeeld door onze tegenstrever en op de 18°
minuut liep de bewaker van Gunter Ceelen reeds voor de tweede maal tegen een tweede gele kaart.
De vrijschop die daaruit voortvloeide werd op de lijn gered. Omstreeks het half uur kregen we de
inmiddels klassiek geworden persoonlijke doorbraak van Gunter te zien, doch hij werd afgeblokt door
de Gerhees verdediging. De kansen van Breugel volgenden mekaar op en op de 40’ plaatste Gunter
Ceelen een vrijschop op het hoofde van een mee opgerukte Stijn Umans die zuiver binnen knikte.
Ruststand 0-1.
Ook na de rust zagen we het zelfde spelbeeld. Gerhees bleef verdedigend spelen en kwam slechts
ste
enkele malen in de buurt van Tom. Omstreeks de 65 minuut trof een vrijschop, genomen door Bart
Deelkens, de dwarsligger doch een attente Stef De Bruyne legde genadeloos in de rebound de 0-2
eindcijfers vast. Niettegenstaande de zwakke afwerking van SVB trokken onze spelers na 90 minuten
met opgeheven hoofd de kleedkamers binnen. Supporters kozen de richting van de vervallen kantine
waar echter de plannen voor een nieuwbouw op de aannemer lagen te wachten.
Opstelling SV Breugel:
Haveneers, Bullen, Ceelen (60’ Carella), De Bruyne, Deckers, Deelkens (75’ Swinnen), Gijbels,
Huybrechts (75’ Geuns), Sahin, Umans, Wallace.
Doelpunten: 0-1 Stijn Umans, 0-2 Stef Debruyne
Geel: - / Rood: 4e prov. A : speeldag 6
05-10-03 15h00
VC Kerkhoven - Ven Maaseik 1 - 0
Exc. Hamont - Exc. Ophoven 3 - 0
Lommel Kol. - Voorshoven 0 - 0
Sp. Ellikom - St. Bree 4 - 2
Waterloos - U. Leopoldsburg 8 - 0
Sp. Grote Heide - SK Lozen 2 - 0
Genenbos Sp. - V. Lommel 2 - 4
E. Gerhees - SV Breugel 0 - 2
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Speeldag 7: zondag 12 oktober '03 (15h00):

SV Breugel -

Lommel Kolonie 0 - 3

Wedstrijdbal voor de thuiswedstrijd SV Breugel - Lommel Kol. werd geschonken door:
- Kwanten Guillaume, Kaulille
- De Tegel Man, Grote-Brogel
- Frituur Raf, Kleine Brogel

Toeschouwers: 140
Scheidsrechter: Barrez
Wedstrijdverslag:
Eerste nederlaag van SV Breugel dit seizoen is een feit. Een zeer sterk Lommel Kolonie was deze
speeldag de betere. In de eerste twintig minuten van de wedstrijd ging het zeer snel op en neer.
Beide ploegen waren op hun beurt gevaarlijk voor het doel van de tegenstander. Beste kans in de
beginfase was voor Yves Gijbels. Een strakke voorzet van Gunther Ceelen kon Yves goed richting
doel koppen maar met een ultieme reflex van de doelman belandde de bal tegen de paal en kon
vervolgens weggewerkt worden. Lommel kon vervolgens enkele malen gevaarlijk uitkomen via hun
supersnelle flanken. Onze verdedigers hadden er hun handen meer dan vol mee. In de dertigste
minuut van de wedstrijd was het dan toch raak voor de bezoekers. Via een hoekschop kon de vinnige
speler van Kolonie aan de tweede paal binnenkoppen (0-1). Na deze fase werd Yves Gijbels met
twee gele kaarten uitgesloten, na enkele kritische (en misschien ook terechte) uitspraken tegen de
scheidrechter. Met 10 tegen 11 werd het nu wel zeer moeilijk voor Breugel. De thuisploeg bleef
desondanks goed meevoetballen maar een mannetje minder tegen zo'n sterke ploeg liet zich toch
voelen. De 0-2 kwam er toen Breugel in volle aanval dom balverlies leed in het middenveld en dat
werd door hun snelle spitsen genadeloos afgestraft (0-2). Met deze 0-2 achterstand moest Breugel de
rust in.
De tweede helft controleerde Kolonie de wedstrijd makkelijk en Breugel kon er nog maar zelden
uitkomen. In de 50e minuut van de wedstrijd moest Stijn Umans geblesseerd het veld verlaten na een
dwaze tackle van zijn tegenstrever, die vervolgens vreemd genoeg onbestraft bleef. En enkele
minuten later kreeg Breugel weer een opdoffer te verwerken toen de bezoekers hun derde doelpunt
van de wedstrijd tegen de netten konden prikken. Breugel was uitgeteld en verderdan een hard een
laag schot van Dimitri Geuns kwam SVB niet meer. Gelukkig lieten de andere ploegen in de top van
het klassement ook punten liggen en is de schade vrij beperkt. Maar toch had er in deze
thuiswedstrijd meer ingezetten als Breugel niet met tien man was komen te staan.
Opstelling SV Breugel:
Tom Haveneers, Stijn Umans (50' Dimitri Geuns), Odell Walace, Tim Deckers, Roel Bullen, Kim
Swinnen (46' Sandro Carella), Gunther Ceelen, Resul Sahin, Bart Deelkens, Stef Debruyne (72' Robin
Rooyakers), Yves Gijbels
Doelpunten: /
Geel: Tom Haveneers, Stijn Umans, Odell Wallace / Rood: Yves Gijbels
4e prov. A : speeldag 7
12-10-03 15h00
U. Leopoldsburg - St. Bree 0 - 2
Verbr. Lommel - E.Gerhees 2 - 2
Ven Maaseik - Genenbos Sp. 3 - 1
SK Lozen - VC Kerkhoven 0 - 3
Waterloos VV - Sp. Grote Heide 1 - 3
Exc. Ophoven - Sp. Ellikom 4 - 1
VV Voorshoven - Exc. Hamont 2 - 2
SV Breugel - Lommel Kol. 0 – 3
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Speeldag 8: zondag 19 oktober '03 (15h00):

Exc. Hamont -

SV Breugel 3 - 2

Toeschouwers: 120
Scheidsrechter: Ponsart
Wedstrijdverslag:
Om ons bij de top van de rangschikking te handhaven moest er in Hamont gewonnen worden. Een
nieuwe nederlaag zou een streep door de rekening betekenen.
Onze jongens waren blijkbaar gemotiveerd want het eerste half uur van de wedstrijd was het al
Breugel wat de klok sloeg.
Na ruim 10 minuten wedstrijd stuurde Odell een loeier richting Hamontse keeper die met alle moeite
van de wereld de bal overtikte.
Vijf minuten later volgende vanuit de verdediging een persoonlijke doorbraak van Tim Deckers die op
een attente doelman stuitte.
De mooiste kans over de ganse wedstrijd werd nog in dezelfde minuut gecreëerd toen Stef De Bruyne
met een prachtig schot de Hamontse doelman trachtte te verschalken. Opnieuw was deze keeper
zeer attent en bokste de bal met 2 stevige vuisten richting Bart Deelkens die jammerlijk naast het lege
doel besloot.
Vanaf dat ogenblik begrepen de grensjongens dat Breugel niet aan het afwerken toe kwam en
omstreeks het half uur opende onze tegenstrevers de scoren; meteen de ruststand 1-0.
Vermoedelijk na een stevige bolwassing tijdens de koffiepauze van onze trainer Eddy begonnen onze
jongens met nieuwe moed aan de tweede helft.
Na 5 minuten resulteerde dit reeds in een doelpunt van Odell die uit een vlijmscherpe hoek de bordjes
op 1-1 bracht.
Omstreeks de 65° minuut werden de moe gestreden Gunter Ceelen en Resul Sahin vervangen door
respectievelijk Dimitri Geuns en Dave Van den Wildenberg.
Hoe verder de match vorderde hoe steviger onze tegenstreven in de wedstrijd kwam.
Op de 75° minuut werd het balverlies in onze verdediging ongenadig afgestraft en de bordjes wezen
2-1.
De aftrap werd onmiddellijk gevolgd door een nieuwe aanval van Breugel, doch de voorzet die door
Sandro Carella, op het hoofd van Stef geplaatst, werd weeral door de Hamontse keeper gered.
Om nog meer druk op de verdediging te zetten werd Werner Goossens vervangen door Robin
Rooyakers, doch ook dit bracht geen aarde aan de dijk.
Integendeel. Omstreeks de 85° minuut verdween een onschuldig afgeweken vrijschot in de netten van
Tom; 3-1.
Tegen het wedstrijdeinde trof Robin nog de lat en een attent gevolgde Sandro legde meteen de
eindcijfers vast, 3-2.
Na 2 opeenvolgende nederlagen is Breugel dringend aan een overwinning toe om zodoende de
leiders niet uit het oog te verliezen.
Zondag 26 oktober a.s. SV Breugel-Ellikom. Winnen jongens !!!
Opstelling SV Breugel:
Tom Haveneers, Odell Walace, Werner Goossens (72' Robin Rooyakers), Tim Deckers, Roel Bullen,
Kim Swinnen, Gunther Ceelen (72' Dave Van den Wildenberg), Resul Sahin (73' Dimitri Geuns), Bart
Deelkens, Stef Debruyne, Sandro Carella
Doelpunten: 1-0, 1-1 Odell Walace, 2-1, 3-1, 3-2 Sandro Carella
Geel: Tim Deckers / Rood: 4e prov. A : speeldag 8
19-10-03 15h00
Lommel Kol. - Verbr. Lommel 2 - 0
Exc. Hamont - SV Breugel 3 - 2
Sp. Ellikom - VV Voorschoven 0 - 0
Sp.Grote Heide - U.Leopoldsburg 2 - 1
VC Kerkhoven - Waterloos VV 3 - 2
Genenbos Sp. - SK Lozen 2 - 0
E. Gerhees - Ven Maaseik 1 - 1
St. Bree - Exc. Ophoven 3 – 2
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Speeldag 9: zondag 26 oktober '03 (15h00):

SV Breugel -

Sp. Ellikom 5 - 1

De wedstrijdbal voor de thuiswedstrijd SV Breugel - Sp. Ellikom werd geschonken door:
- Harry Martens - Verheyen - Tuinaanleg, Kleine-Brogel

Toeschouwers: 120
Scheidsrechter: Barré
Wedstrijdverslag:
Breugel mocht het dit weekend opnemen tegen Sporting Ellikom, zevende in het klassement. In de
beginfase van de wedstrijd waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Toch waren de doelkansen
voor de twee elftallen erg schaars in het eerste kwartier van de wedstrijd. Maar naarmate de wedstrijd
vorderde kon Breugel het spel steeds meer naar zich toe trekken. Bij de eerste grote kans was het al
raak voor SV Breugel: Bart Deelkens kon met een mooie splijtende pas Stef Debruyne alleen richting
doel sturen. Stef liet deze doelkans niet liggen en plaatste de bal mooi in de hoek binnen (1-0). Het
vertrouwen groeide bij Breugel en het spel werd steeds beter. Enkele minuten na de openingstreffer
mocht Resul Sahin een vrije trap voorzetten richting tweede paal waar Bart Deelkens de bal
ongehinderd met een mooie kopbal gekruist in de hoek tegen de netten kon werken (2-0). Ellikom
probeerde met veel goede moed nog voor de pauze de aansluitingstreffer te maken maar de
Breugelse defensie hield over de ganse lijn zeer goed stand. En het was de thuisploeg dat zelf nog
een derde doelpunt kon maken voor het einde van de eerste helf. Gunther Ceelen kon zich uitstekend
doorzetten langs de rechterflank om vervolgens een goede voorzet af te leveren voor doel. Yves
Gijbels stond goed opgesteld en kon de bal in twee tijden voorbij de bezoekende doelman werken (30). Met deze verdiende 3-0 voorsprong konden beide ploegen de rust ingaan.
Ellikom begon veel beter aan de tweede helft en drukte Breugel onmiddelijk in de defensie. En het
aanvallende voetbal van Ellikom had effect toen de scheidrechter in de 50' minuut een terechte
penalty floot voor een duidelijke fout op de bezoekende spits. Ellikomn kon vanop de stip de stand
milderen tot 1-3. Breugel had het na dit tegendoelpunt nog eventjes moeilijk om de organsatie terug
te vinden maar hield alles goed gesloten achterin, tot grote frustratie van de bezoekende ploeg.
Breugel kon vervolgens steeds meer gevaar brengen naar voor en was al enkele malen komen
dreigen voor het doel van Ellikom toen in de 70' minuut Werner Goossens van achteruit een diepe bal
verstuurde richting Stef Debruyne. Stef kon voor de tweede maal alleen richting doel gaan om ook de
doelman voor de tweede maal het nakijken te geven en zo de 4-1 tegen de netten te duwen. Ellikom
kwam er niet meer aan te pas en Breugel domineerde de match volledig. Nog een uitstekende actie
voor Breugel was er in de 60' minuut: Roel Bullen kon doorbreken langs de linkerflank om daarna een
prima voorzet af te leveren richting de ingevallen Robin Rooyakers die de bal vervolgens nipt over de
dwarsliggers kopte. In de 80' minuut van de wedstrijd was het toch weer raak voor Breugel. De ook
goed ingevallen Dimitri Geuns kon na een mooi dribbelnummertje de bal voorzetten naar Stef
Debruyne die vervolgens voor de derde maal in de wedstrijd de netten kon bol zetten (5-1). De match
was volledig gespeeld en Breugel kon de 3 punten na deze verdiende overwinnig thuishouden.
Opstelling SV Breugel:
Tom Haveneers, Odell Walace, Werner Goossens, Tim Deckers, Roel Bullen, Kim Swinnen, Gunther
Ceelen (65' Sandro Carella), Resul Sahin (65' Dimitri Geuns), Bart Deelkens, Stef Debruyne, Yves
Gijbels (75' Robin Rooyakers).
Doelpunten: 1-0 Stef Debruyne, 2-0 Bart Deelkens, 3-0 Yves Gijbels, 3-1, 4-1 Stef Debruyne, 5-1
Stef Debruyne
Geel: Resul Sahin, Werner Goossens, Roel Bullen / Rood: 4e prov. A : speeldag 9
26-10-03 15h00
Verbr. Lommel - Exc. Hamont 8 - 3
U. Leopoldsburg - Exc. Ophoven 0 - 2
Waterloos VV - Genenbos Sp. 0 - 3
Ven Maaseik - Lommel Kol. 1 - 2
Lozen SK - E. Gerhees 1 - 1
Sp. Grote Heide - VC Kerkhoven 2 - 2
VV Voorshoven - St. Bree 4 - 5
SV Breugel - Sp. Ellikom 5 – 1
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Speeldag 10: zondag 9 november '03 (14h30):

St. Bree -

SV Breugel 2 - 2

Toeschouwers: 100
Scheidsrechter: Brems
Wedstrijdverslag:
Breugel mocht het dit weekend opnemen tegen de fusieclub Standaard Bree. Vanaf dit jaar speelt de
fusieclub op de terreinen van het voormalige Blauw Wit Bree maar ook hier lag het veld er zoals in
Gerdingen zéér belabberd bij. Beide ploegen begonnen erg terughoudend aan de wedstrijd en de
eerste noemenswaardige kans kwam er pas in de twintigste minuut. Stef Debruyne zag zijn laag en
hard schot in de handen belandden van de Breese doelman. De tweede kans voor de bezoekers was
voor de andere aanvaller van Breugel, Robin Rooyakers. Robin kon een vrijetrap van Resul Sahin
bijna in doel koppen maar de bal ging slechts millimeters langs. Enkele minuten later kon Robin
wederom voor gevaar zorgen voor het doel van Bree toen hij na een mooie beweging kon aanleggen
voor een schot dat helaas weer nipt langs het doelkader belandde. Aan de andere kant kon Bree
voor weinig gevaar zorgen, maar toch was het telkens goed opletten voor hun snelle en stevige
middenvelders. Na 45 minuten stond het nog steeds 0-0.
Na de pauze kwam Bree steeds feller opzitten en kon het na 50' minuten spelen met een beetje geluk
de openingstreffer binnentikken (1-0). Breugel was een beetje aangeslagen en zat bijgevolg ook niet
echt meer goed in de match. Ook de scheidsrechter was niet aan een echt sterke wedstrijd bezig en
strooide kwistig met gele kaarten. In de 65' minuut van de wedstrijd liet Robin Rooyakers de kans
liggen om op gelijke hoogte te komen. Robin kon alleen richting doel gaan maar het slecht veld liet
hem niet toe om op snelheid te komen en dus kon de doelman de bal uit de voeten van onze spits
onderscheppen. Ook Stef Debruyne liet een grote kans onbenut toen hij, alleen voor doel, een
afgeweken voorzet zomaar in de handen van de doelman trapte.
Twintig minuten voor tijd moest Werner Meex met een tweede gele kaart het veld verlaten. Gelukkig
duurde deze man minder situatie slechts enkele minuten want het duurde niet lang of ook een speler
van Bree mocht met zijn tweede gele kaart richting douches gaan. Toch kreeg Bree met 10 tegen 10
de kans om de voorsprong te verdubbelen. Door dom balverlies van Breugel op het middenveld kon
Bree een scherpe counter lanceren die, ondanks duidelijk buitenspel, toch werd afgewerkt door de
spits van Bree (2-0). Breugel ging met nog een kwartier te spelen nog op zoek naar de
aansluitingstreffer en die kwam er ook! Gunther Ceelen kon zich langs rechts goed doorzetten maar
zag zijn schot geweerd worden door de doelman, maar de Sandro Carella was er als de kippen bij om
de geloste bal toch nog tegen de netten te werken (2-1). Er was nog een sprankeltje hoop voor
Breugel om er toch nog een gelijkspel uit te slepen. Gunther Ceelen lukte het met een hard en laag
schot bijna in maar vijf minuten voor tijd was het dan toch raak toen de ingevallen Dimitri Geuns een
gemeten voorzet afleverde richting Stef Debruyne. Stef nam de bal in één tijd op de slof en knalde
hem genadeloos binnen (2-2). Het punt leek binnen maar Breugel liep net voor affluiten toch nog
tegen een terechte penalty op. Maar onze doelman Tom Haveneers redde deze penalty en lukte het
Breugel toch nog een verdient punt mee naar huis te nemen. Er moet ook nog bijverteld worden dat
de jonge en onervaren scheidrechter de wedstrijd kleurde met maar liefst 12 gele en 2 rode kaarten!
Opstelling SV Breugel:
Tom Haveneers, Odell Walace (65' Stijn Umans), Tim Deckers, Werner Goossens (70' Dimitri Geuns),
Werner Meex, Resul Sahin, Kim Swinnen, Bart Deelkens, Gunther Ceelen, Robin Rooyakers (70'
Sandro Carella), Stef Debruyne
Doelpunten: 2-1 Sandro Carella, 2-2 Stef Debruyne
Geel: Tim Deckers, Kim Swinnen, Gunther Ceelen, Werner Meex / Rood: Werner Meex (2x geel)
4e prov. A : speeldag 10
09-11-03 14h30
St. Bree - SV Breugel 2 - 2
Genenbos Sp. - Sp. Grote Heide 1 - 0
Lommel Kol. - Lozen SK 1 - 0
Exc. Hamont - Ven Maaseik 3 - 2
Sp. Ellikom - Verb. Lommel 0 - 3
Exc. Ophoven - VV Voorshoven 2 - 0
VC Kerkhoven - U. Leopoldsburg 7 - 0
E. Gerhees - Waterloos VV 2 - 3
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Rangschikking periode 1 (winnaar Lommel Kol.)
Clubnaam

A B C DE

1 LOMMEL KOL.
10
2 VERBR. LOMMEL 10
3 EXC. HAMONT
10
4 SV BREUGEL
10
5 V.C.KERKHOVEN 10
6 EXC. OPHOVEN
10
7 VV VOORSHOVEN 10
8 STANDAARD BREE 10
9 SP. ELLIKOM
10
10 WATERLOOS VV
10
11 VEN MAASEIK
10
12 SP. GROTE HEIDE 10
13 GENENBOS SPORT 10
14 S.K. LOZEN
10
15 E. GERHEES
10
16 U. LEOPOLDSBRG 10
(A) Wedstrijden
(B) Winst
(C) Verlies
(D) Gelijk
(E) Doelsaldo
(F) Doel +
(G) Doel (H) Punten

8
8
7
6
6
5
3
4
4
3
3
3
3
2
1
0

0
1
1
2
3
4
2
5
5
4
5
5
6
7
6
#

2
1
2
2
1
1
5
1
1
3
2
2
1
1
3
0

20
20
7
12
11
4
4
-4
-10
0
3
-4
-4
-10
-12
-37

F
24
37
26
24
30
19
23
20
14
22
18
10
16
7
13
3

G
4
17
19
12
19
15
19
24
24
22
15
14
20
17
25
40

H
26
25
23
20
19
16
14
13
13
12
11
11
10
7
6
0
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Speeldag 11: zondag 16 november '03 (14h30):

SV Breugel -

Exc. Ophoven-Geistingen 3 - 1

Wedstrijdbal voor de thuiswedstrijd SV Breugel - Exc. Ophoven werd geschonken door:
Taverne Drie Swaentjes, Peer

Toeschouwers: 130
Scheidsrechter: Abeels
Wedstrijdverslag:
Zoals verwacht stond er dit weekend een zeer stevig elftal tegenover SV Breugel. Ons elftal kampte
met een grote afwezigheid met 4 geschorste spelers. En ook moest deze week onze spelverdeler
Bart Deelkens forfait geven door een blessure. Toch deden hun vervangers het meer dan uitstekend
en dit zal onze trainer Eddy Evens zeer tevreden stellen.
Nog voor dat de bezoekers besefte dat de wedstrijd reeds begonnen was moesten ze reeds tegen
een 1-0 achterstand aankijken. Stefan Huybrechts mocht met een licht afgeweken schot de score
openen (1-0). Breugel zat onmiddelijk in een comfortabele positie en controlleerde voorlopig de
match. Ophoven probeerde met stevig voetbal de defensie van Breugel te ontregelen maar onze
jongens hielden goed stand. Gedurende het eerste half uur was Breugel voetballend de betere ploeg
maar moest het toch opletten dat ze de stevige aanvallers van de bezoekers niet uit het oog verloren.
Tien minuten voor het einde van de eerste speelhelft mocht de rijzige aanvaller van Ophoven een vrije
trap vanop 20 meter aanleggen om deze vervolgens wondermooi langs de muur binnen te trappen (11). Deze gelijkmaker kwam een beetje onverwacht zodat Breugel onmiddelijk terug met de voeten op
de grond gezet werd. De thuisploeg kon er voor de rust nog één keer gevaarlijk uitkomen maar het
schot richting kruising van Gunther Ceelen werd door de bezoekende doelman mooi uit het doelkader
geplukt. Deze 1-1 was tevens de tussenstand na 45 minuten.
Breugel kwam zeer gemotiveerd uit de kleedkamer en kon, net zoals in het begin van de wedstrijd,
zeer snel tot scoren komen. Ditmaal was het Stef Debruyne die een uitstekende strakke voorzet van
Gunther Ceelen voorbij de doelman tegen de netten kon werken (2-1). Ophoven zette vervolgens
alles op de aanval en Breugel beperkte zich tot het verdedigen van hun kleine voorsprong. De
bezoekers uit Ophoven-Geistingen drongen fel aan en kregen enkele goede kansen. Breugel bleef
goed geconcentreerd verdedigen en op karakter voetballen. Rond de 60 minuut kwam de thuisploeg
goed weg toen een bal voor de doellijn werd weggewerkt. Ook doelman Tom Haveneers moest met
een ultieme reflex nog een bal uit het doelkader houden. Bij Breugel groeide het vertrouwen op een
overwinning en Ophoven probeerde met lange ballen de organisatie van Breugel te kraken. Enkele
minuten voor tijd werden de moegestreden bezoekers koud gepakt toen middenvelder Stefan
Huybrechts de bal kon onderscheppen om hem vervolgens richting Robin Rooyakers te sturen. Robin
legde de bal goed af voor de mee opgerukte flankaanvaller Resul die uiteindelijk de bal tegen de
netten kon knallen. Deze 3-1 was tevens de eindstand zodat Breugel de belangrijke drie punten kon
thuishouden.
Opstelling SV Breugel:
Tom Haveneers, Stijn Umans, Odell Wallace, Werner Goossens, Roel Bullen, Gunther Ceelen, Stefan
Huybrechts, Dimitri Geuns (65' Kim Swinnen), Resul Sahin, Sandro Carella (70' Robin Rooyakers),
Stef Debruyne (80' Joris Vaesen).
Doelpunten: 1-0 Stefan Huybrechts, 2-1 Stef Debruyne, 3-1 Resul Sahin
Geel: Resul Sahin, Stef Debruyne / Rood: 4e prov. A : speeldag 11
16-11-03 14h30
SK Lozen - Exc. Hamont 2 - 4
SV Breugel - Exc. Ophoven 3 - 1
Verbr. Lommel - St. Bree 3 - 0
Ven Maaseik - Sp. Ellikom 1 - 5
Waterloos VV - Lommel Kol. 1 - 2
Sp. Grote Heide - E. Gerhees 6 - 2
VC Kerkhoven - Genenbos Sp. 2 - 4

U. Leopoldsburg - Voorshoven 2 – 2
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Speeldag 12: zondag 23 november '03 (14h30):

VV Voorshoven -

SV Breugel 2 - 4

Toeschouwers: 70
Scheidsrechter: Indesteghe
Wedstrijdverslag:
Breugel haalde dit weekend een zwaar bevochtte maar verdiende zege tegen het zesde geklasseerde
Voorshoven.
Gedurende het eerste helft van de wedstrijd hadden beide ploegen een gelijk aandeel in het balbezit.
Het was Breugel dat toch de beste kans had in de eerste helft maar Kim Swinnen besloot na een
prima voorzet van Stef Debruyne hoog over. Ook Stef Debruye was dicht bij het openingsdoelpunt
maar hij was net niet snel genoeg bij een diepe bal die uiteindelijk onderschept werd door de
doelman. Voorshoven probeerde met veel goede wil enkele aanvallen te creëren maar hun spelers
botste telkens op de sterke verdediging van Breugel. Laatste goede kans in de eerste helft was een
hard en laag schot van middenvelder Dimitri Geuns waar de doelman van Voorshoven de nodige
moeite mee had en de bal moest lossen. Yves Gijbels was goed gevolgd voor de rebound maar de
doelman kon op tijd zijn foutje rechtzetten door met een ultieme reflex de bal nog uit het doelkader te
weren.
In het begin van de tweede helft kon, de onder de rust ingevallen, Sandro Carella meteen voor gevaar
zorgen met een mooi dribbelnummer in de grote rechthoek maar besloot vervolgens op de doelman.
Enkele minuten later kon Breugel toch op voorsprong komen. Het was Sandro die op snelheid richting
doel kon gaan maar zijn schot geraakte niet voorbij de thuisdoelman. Maar die doelman blunderde
door de bal niet in een tijd te kunnen stoppen en wederom was er Yves Gijbels snel bij om de rebound
ditmaal wel binnen te kunnen tikken (0-1). Breugel verloor een beetje de concentratie na dit doelpunt
en moesten nog geen minuut na de 0-1 een tegendoelpunt slikken. Een tegendoelpunt waar een
duidelijke buitenspelfase aan vooraf ging dat vreemd genoeg niet werd gezien door de scheidrechter.
En de vrouwelijke scheidrechter nam nog meer vreemde beslissingen in deze wedstrijd. Zoals een
zware tackle op spits Stef Debruyne, die daarna geblesseerd het veld moest verlaten, werd zelf niet
bestraft met een kaart. Robin Rooyakers kwam in de plaats van Stef en Robin nam gretig gebruik van
zijn invalbeurt want enkele minuten later kreeg hij de bal van Gunther Ceelen toegespeeld. Gunther
die daar voorafgaand met een typische Ceelen rush de verdediging van Voorshoven wist te
verschalken. Robin kon de bal vervolgens mooi tegen de netten duwen (1-2). Maar wederom liet
Breugel zich verrassen door opnieuw zeer snel een tegendoelpunt te slikken. Ditmaal werd onze
rechterflank uit verband gespeeld en werd de bal mooi laag in de verre hoek binnengetrapt (2-2).
Maar Breugel bleef niet bij de pakken zitten en bleef de meeste aanvallende ploeg en met nog een
kwartier te spelen lukte het Robin Rooyakers de bal te ontfutselen van een verdediger van de
thuisploeg om daarna richting doel te gaan. Vervolgens kon Robin de goed gevolgde Yves Gijbels
bereiken die daarna zijn tweede doelpunt van de namidding kon binnentrappen (2-3). Ditmaal kon
Breugel de concentratie wel behouden en werden de spitsen van Voorshoven wel in bedwang
gehouden. Het waren zelf de onze die de score nog verder mochten opdrijven. Roel Bullen kon een
mooie vrije trap afleveren richting het hoofd van Robin Rooyakers die ook zijn tweede doelpunt van de
wedstrijd mocht maken door de bal heerlijk binnen te koppen (2-4).
Breugel deed dit weekend een schitterende zaak want de top 3 verloren allemaal punten en zo schuift
onze ploeg weer wat dichter bij de kop van het klassement.
Opstelling SV Breugel:
Tom Haveneers, Roel Bullen, Gunther Ceelen, Debruyne Stef (70' Robin Rooyakers), Deckers Tim,
Geuns Dimitri (65' Wallace Odell), Gijbels Yves, Goossens Werner, Huybrechts Stefan, Swinnen Kim
(46' Sandro Carella), Umans Stijn
Doelpunten: Yves Gijbels (2x), Robin Rooyakers (2x)
Geel: - / Rood: 4e prov. A : speeldag 12
23-11-03 14h30
Lommel Kol. - Sp. Grote Heide 0 - 0
Exc. Hamont - Waterloos VV 0 - 1
Sp. Ellikom - SK Lozen 0 - 0
St. Bree - Ven Maaseik 1 - 5
Exc. Ophoven - V. Lommel 3 - 3
VV Voorshoven - SV Breugel 2 - 4
Genenbos Sp. - U. Leopoldsburg 4 - 1
E. Gerhees - VC Kerkhoven 2 – 4
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Speeldag 13: zondag 30 november '03 (14h30):

U. Leopoldsburg -

SV Breugel 1 - 3

Toeschouwers: 30
Scheidsrechter: Vandecruyse
Wedstrijdverslag:
Een moeilijke verplaatsing naar Leopoldsburg stond op het programma deze zondagnamiddag. Zoals
verwacht liet het moeilijk bespeelbare veld van Union geen goed voetbal toe. Het duurde dan ook een
tijdje vooraleer er een goede kans kon bijeengevoetbald worden door SV Breugel. Maar het schot van
Yves Gijbels werd met een uitstekende redding van de doelman uit het doelkader geweerd. Aan de
overzijde had onze doelman Tom Haveneers bitter weinig te doen. Rond het half uur lukte het
Breugel uiteindelijk toch om de versterkte defensie van Leopoldsburg te breken. Yves Gijbels kon de
uitstekende voorzet van Dimitri Geuns goed aannemen om vervolgens makkelijk de bal voorbij de
doelman tegen netten te trappen (0-1). Breugel kon voor de pauze nog enkele malen gevaarlijk voor
het doel van de thuisploeg verschijnen maar de afwerking stond niet op scherp vandaag.
Tweede helft werd gekendmerkt door veel slechte combinaties, daar was de staat van het veld niet
vreemd aan. Toch was het wederom Breugel dat tot scoren kon komen. Het was weeral Yves Gijbels
die de netten kon bol zetten nadat hij mooi vanuit het middenveld werd aangespeeld om vervolgens
alleen richting doel te gaan (0-2). Leopoldsburg lukte het met een paar vervangingen beter in de
wedstrijd te komen maar tot scoren kwam het voorals nog niet. De wedstrijd begon met nog een
twintig minuten te gaan een beetje dood te bloeden en hiervan profiteerde de ingevallen Robin
Rooyakers om de stevige defensie van Union te verrassen door op snelheid met de bal richting doel te
trekken. Robin kon vervolgens uitpakken met een schot dat uiteindelijk door een speler van
Leopoldsburg in eigen doel werd gewerkt (0-3). De wedstrijd was gespeeld want Leopoldsburg was
op aanvallend gebied duidelijk niet opgewassen tegen de defensie van Breugel. Toch kon de
thuisploeg de score nog milderen tot 1-3 toen ze een penalty kregen voor een lichte fout in de 16.
Volgende week zal Breugel toch iets snediger uit de hoek moeten komen want dan komt de leider
Verbroedering Lommel op bezoek bij Breugel.
Opstelling SV Breugel:
Tom Haveneers, Roel Bullen (55' Kim Swinnen), Gunther Ceelen (46' Odell Walace), Debruyne Stef
(60'' Robin Rooyakers), Deckers Tim, Geuns Dimitri, Gijbels Yves, Goossens Werner, Huybrechts
Stefan, Sandro Carella, Umans Stijn
Doelpunten: Yves Gijbels (2x), Robin Rooyakers (1x)
Geel:- / Rood: 4e prov. A : speeldag 13
23-11-03 14h30
V. Lommel - VV Voorshoven 6 - 2
Ven Maaseik - Exc. Ophoven 2 - 1
Lozen SK - St. Bree 3 - 3
Waterloos VV - Sp. Ellikom 0 - 1
Sp. Grote Heide - Exc. Hamont 2 - 0
VC Kerkhoven - Lommel Kolonie 3 - 1
Genenbos Sp. - E. Gerhees 1 - 1
U. Leopoldsburg - SV Breugel 1 – 3
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Speeldag 14: zondag 6 december '03 (14h30):

SV Breugel -

V. Lommel 2 - 2

Wedstrijdbal voor de thuiswedstrijd SV Breugel - Verbroedering Lommel werd geschonken door:
- Café Restaurant 't Torenhuis, Peer

Toeschouwers: 150
Scheidsrechter: Seurs Carlo
Wedstrijdverslag:
De topper van deze 14e speeldag in 4A eindigde onbeslist na een meer dan degelijke wedstrijd van
beide elftallen. De wedstrijd begon zeer fel en Verbroedering kon na drie minuten spelen de score al
openen toen topschutter Reekmans profiteerde na balverlies van Breugel op de eigen helft (0-1).
Maar de thuisploeg was totaal niet aangeslagen en reageerde gevat door twee minuten later terug op
gelijke hoogte te komen. Dimitri Geuns kon een vrije trap van net buiten de grote rechthoek hard en
laag voorbij de opgestelde muur trappen om vervolgens ook de doelman van Lommel kansloos te
laten (1-1). Het spel ging goed op en neer en het tempo lag hoog. Breugel was in deze beginfase
van de wedstrijd de gevaarlijkste ploeg en kon via Yves Gijbels in de tiende minuut van de wedstrijd
de thuisploeg bijna op voorsprong komen. Maar de bezoekende doelman kon de bal maar net uit het
doelkader houden. Bij de hoekschop die daarop volgde was het wel raak voor Breugel. Werner Meex
klom hoger dan zijn tegenstrever om vervolgens de bal uitstekend met het hoofd klaar te leggen voor
Stef Debruyne. Stef liet de kans niet liggen en knalde van dichtbij binnen (2-1). Een verdiende
voorsprong voor Breugel die na dit tweede doelpunt de match domineerde. Het tempo in de match
bleef hoog en de duels waren hard maar fair. Enkele minuten voor het einde van de eerste helft
bracht Verbroedering steeds meer gevaar naar voor toe maar de Breugelse defensie hield uitstekend
stand en leek met deze 2-1 voorsprong de rust in te kunnen gaan. In de laatst minuut maakte de tot
dan toe zeer correct leidende scheidrechter toch een fout door de Breugelse flankaanvaller Resul
Sahin te bestraffen met een tweede gele kaart (Rood). Resul kwam bij een onrechtstreekse vrije trap
te vroeg uit de muur en de ref bestrafte dit zonder voorafgaande waarschuwing met een gele kaart.
De vrije trap zelf werd door schutter Reekmans onhoudbaar binnen getrapt (2-2). Een zware opdoffer
voor Breugel dat ook nog eens met 10 man verder moest. Met deze 2-2 stand gingen beide ploegen
de rust in.
Breugel moest dus met tien man nog 45 minuten stand houden tegen het sterk voetballende Lommel.
En na één minuut spelen in deze tweede helft was het bijna raak voor de bezoekers. Eerst kon de
Breugelse doelman Tom Haveneers met de voet een bal uit het doelkader weren en bij de daarop
volgende fase trapte een Lommelse speler de bal op de dwarsligger. Breugel kwam dus erg goed
weg in het begin van de tweede helft. Toch kon Breugel ondanks de numerieke minderheid nog
makkelijk meevoetballen. Het was ook te merken dat Verbroedering schrik had om op een van de
gevaarlijke counters te lopen van de thuisploeg. En dit was terecht want de beste kans in de tweede
helf was voor Breugel. Yves Gijbels rond de 60e minuut alleen richting doel gaan, maar de doelman
van Verbroedering hield zijn ploeg met een pracht van een redding recht. Breugel hield alles goed op
slot achteraan en speculeerde op een gelijkspel. De man minder situatie liet zich steeds meer voelen
bij Breugel en de ruimte tussen die linies werd groter. De thuisploeg kon er nog sporadisch uitkomen
en ondanks enkele hete standjes voor het Breugelse doel incasseerde de thuisploeg geen doelpunt
meer. En zo eindigde deze topper na een aangename wedstrijd op een gelijkspel.
Opstelling SV Breugel:
Tom Haveneers, Stijn Umans, Werner Goossens (75' Odell Walace), Tim Deckers, Werner Meex,
Resul Sahin, Stefan Huybrechts, Dimitri Geuns (60' Kim Swinnen), Yves Gijbels (80' Sandro Carella),
Stef Debruyne
Doelpunten:
Geel: Resul Sahin / Rood: Resul Sahin (2x geel)
4e prov. A : speeldag 14
06-12-03 14h30
Exc. Hamont - VC Kerkhoven 2 - 3
Esc. Ophoven - SK Lozen 2 - 4
Lommel Kol. - Genenbos Sp. 0 - 3
Sp. Ellikom - Sp. Grote Heide 2 - 1
St. Bree - Waterloos VV 1 - 0
VV Voorshoven - Ven Maaseik 2 - 2
SV Breugel - V. Lommel 2 - 2
U. Leopoldsburg - E. Gerhees 1 – 1
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Speeldag 15: zondag 14 december '03 (14h30):

Ven Maaseik -

SV Breugel 3 - 2

Toeschouwers: 140
Scheidsrechter: Barré
Wedstrijdverslag:
Breugel laat dit weekend dure punten liggen in Maaseik.
Toch was het de Breugelse aanhang dat na een tien minuten spelen het eerst mocht juichen toen
Yves Gijbels een uitstekende voorzet van Gunther Ceelen kon binnentrappen (0-1). Onze jongens
konden vervolgens de match controleren maar echt goede kansen konden ze niet meer creëren. Aan
de andere kant was de aanval van Ven Maaseik ook niet opgewassen tegen de Breugelse defensie.
Toch nog één goede kans voor Breugel in de eerste helft, maar Stef Debruyne zag zijn hard en laag
schot nipt langs het doelkader gaan. De eerste helft werd gekenmerkt door veel duels in het
middenveld, die naarmate de rust vorderde steeds meer gewonnen werden door Ven. En de
thuisploeg creëerde steeds meer doelgevaar en kon enkele malen gevaarlijk uithalen met lage
schoten richting doel. Maar de breugelse doelman Tom Haveneers was steeds paraat. Net voor de
pauze kon Ven Maaseik toch op gelijke hoogte komen toen een speler van Maaseik vrij kon
aanleggen vanop links en de bal mooi geplaatst in de verre hoek kon binnentrappen (1-1).
Maaseik begon met veel vertrouwen aan de tweede helft. Bij Breugel leken ze toch een beetje
aangeslagen na dit late doelpunt in de eerste helft. Toch was de beste kans in de beginfase van de
tweede helft voor Breugel maar Yves Gijbels miste een open doelkans. Dit was het keerpunt in de
wedstrijd want enkele minuten later lukt het wel aan de overkant. De middenvelder van Maaseik kon
vanop een twintig meter vrij aanleggen voor een schot dat de Breugelse doelman kansloos liet (2-1).
Voor Breugel zat het deze wedstrijd echt niet mee en de rommelige fase rond de 60e minuut voor het
doel van Maaseik was hier een typisch voorbeeld van: Werner Meex zag tot twee maal toe de bal
gered worden vanop de doellijn om daarna ook nog eens de bal op de paal te zien belandden. Voor
Ven liep alles naar wens want zij konden hun voorsprong nog verder uitdiepen toen een tien minuten
voor tijd een speler kon door breken langs de rechterflank om daarna de bal mooi en onhoudbaar
tegen de netten te plaatsen (3-1). Breugel zette vervolgens nog eens alles op alles en vijf minuten
voor tijd kon Stefan Huybrechts toch nog de aansluitingstreffer binnentrappen toen zijn vrije trap met
een beetje geluk toch nog in doel belandde (3-2). Met nog enkele tumultueze fases binnen het veld
kon Maaseik de nodige tijd winnen en moest Breugel lijdzaam toezien hoe de thuisploeg de 3 punten
kon thuishouden.
Opstelling SV Breugel:
Tom Haveneers, Stijn Umans (75' Odell Walace), Werner Goossens, Tim Deckers, Werner Meex (65'
Robin Rooyakers), Stefan Huybrechts, Dimitri Geuns (80' Kim Swinnen), Yves Gijbels, Sandro
Carella, Stef Debruyne
Doelpunten: Yves Gijbels, Stefan Huybrechts
Geel: Tim Deckers, Werner Goossens / Rood: 4e prov. A : speeldag 15
14-12-03 14h30
V.Lommel - U. Leopoldsburg 5 - 2
Sp. Grote Heide - St. Bree 5 - 0
Ven Maaseik - SV Breugel 3 - 2
Lozen SK - VV Voorshoven 4 - 1
Waterloos VV - Exc. Ophoven 0 - 0
VC Kerkhoven - Sp. Ellikom 3 - 0
Genenbos Sp. - Exc. Hamont 4 - 0
E. Gerhees - Lommel Kol. 1 – 3
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Speeldag 16: zondag 21 december '03 (14h30):

Lozen SK -

SV Breugel 1 - 1

Toeschouwers: 90
Scheidsrechter: Moonen
Wedstrijdverslag:
Wederom lukt het Breugel niet om deze speeldag de drie punten binnen te halen.
De wedstrijd leek nochtans bijna goed te beginnen voor Breugel toen een verdediger en de doelman
van Lozen zich allebei miskeken op een terugspeelbal die spijtig genoeg voor Breugel op de paal
belandde. Na een tien minuten spelen mocht Lozen zich aanzetten voor een vrije trap van net buiten
de grote rechthoek. Deze werd wondermooie in de kruising en buiten het bereik van onze doelman
Tom Haveneers binnengetrapt (1-0). Breugel had het daarna moeilijk om zijn spel door te zetten
tegen een zeer stug verdedigend Lozen. Met uitzondering van een paar kansen kon Breugel veel te
weinig gevaar voor het doel van Lozen brengen. Beste kansen waren; een schot van Stijn Umans dat
door de doelman uit doel werd geweerd en een schot van Stef Debruyne dat voorlangs ging. Lozen
zelf kon ook geen degelijk kans meer bijeenvoetballen en zo gingen beide ploegen met deze 1-0
stand de rust in.
Breugel kwam duidelijk gemotiveerd de kleedkamers uit en kon in de 50e minuut de gelijkmaker op
het bord zetten. Werner Goossens kon, op een voorzet van Gunther Ceelen, ongedekt de bal
uitstekend tegen de netten koppen (1-1). Een opsteker voor onze jongens die duidelijk weer geloofde
in zichzelf en vervolgens meerdere doelkansen bij elkaar konden voetballen. De eerste goede kans
was een kopie van het doelpunt van Breugel maar ditmaal lukte het Werner niet om de bal tegen de
netten te koppen. Enkele minuten daarna kon Dimitri Geuns aanleggen voor een hard en laag schot
dat met een ultieme reflex van de doelman uit het doelkader werd geweerd. En ook bij de uitstekende
vrije trap van Yves Gijbels moest de doelman van Lozen zijn ploeg rechthouden met een uitstekende
redding. Beste kans was nog voor Werner Goossens die wederom vrij mocht inkoppen maar ditmaal
belandde de bal op de paal. Veel pech dus voor Breugel. De Breugelse doelman moest welgeteld
éénmaal in actie komen toen hij een mooi geplaatste kopbal met een prima redding uit doel kon
weren. De laatste kans voor Breugel was voor Sandro Carella maar ook hij had geluk niet meer toen
hij alleen voor de doelman verscheen. Er kon niet gezegd worden dat Breugel er niet alles
aangedaan had om deze wedstrijd winnend te kunnen afsluiten maar het geluk in de afwerking zat dit
weekend absoluut niet mee.
Iedereen kan volgende week een weekje rust nemen en zo de batterijen eens goed op te laden om na
de eindejaarsfeesten terug met veel goede moed aan rest van de competitie te beginnen.
Opstelling SV Breugel:
Tom Haveneers, Stijn Umans, Werner Goossens, Tim Deckers, Werner Meex, Resul Sahin (80' Kim
Swinnen), Stefan Huybrechts, Dimitri Geuns (60' Sandro Carella), Yves Gijbels, Stef Debruyne (65'
Robin Rooyakers).
Doelpunten: Werner Goossens
Geel: - / Rood: 4e prov. A : speeldag 16
21-12-03 14h30
Ven Maaseik - V. Lommel 1 - 1
VC Kerkhoven - St. Bree 7 - 1
Lommel Kol. - U. Leopoldsburg 2 - 1
E. Gerhees - Exc. Hamont 2 - 0
Genenbos Sp. - Sp. Ellikom 3 - 0
Sp. Grote Heide - Exc. Ophoven 0 - 0
Waterloos VV - VV Voorshoven 2 - 0
SK Lozen - SV Breugel 1 – 1
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Speeldag 17: zondag 4 januari '03 (14h30):

SV Breugel -

Waterloos VV 1 - 1

Wedstrijdbal voor de thuiswedstrijd SV Breugel - Waterloos VV werd geschonken door
- Rojo Sport, Meeuwen

Toeschouwers: 80
Scheidsrechter: Moonen
Wedstrijdverslag:
Wederom geen drie punten voor Breugel.
Op het besneeuwde veld hadden beide ploegen het moeilijk om tot goed voetballende combinaties te
komen. Toch had Breugel de wedstrijd goed in handen en kon enkele keren gevaarlijk voor doel
verschijnen. Rond de twintigste minuut kon de thuisploeg verdiend op voorsprong komen. Met een
uitstekende doorsteekpas kon Stefan Huybrechts Yves Gijbels alleen voor doel brengen. Yves
omspeelde de doelman makkelijk en kon de bal daarna in het lege doel trappen (1-0). Waterloos kon
zich daarna niet meer doorzetten en had het zeer moeilijk met de fel opzittende spelers van Breugel.
Op het half uur keurde de scheidrechter een gemaakt doelpunt van Breugel onterecht af voor
buitenspel. Dit had de doodsteek voor Waterloos moeten zijn en had Breugel de match volledig in
handen kunnen hebben. Maar in plaats van met een gerustellende 2-0 voorsprong de rust in te gaan
bleef de stand na 45 minuten 1-0.
De tweede helft begon Waterloos vol vertrouwen aan de wedstrijd en zette Breugel onmiddelijk onder
druk. En na vijf minuten spelen kregen de bezoekers een terechte penalty toegewezen nadat Tim
Deckers de doorgebroken bezoekende spits haakte in de 16. De aanvoerder van Waterloos liet de
Breugelse doelman Tom Haveneers kansloos en trapte de bal genadeloos binnen (1-1). Daarna
dicteerde de bezoekers de wet op het veld en kon Breugel nog moeilijk uit hun verdedigende stelling
komen. Echt goede doelkansen kon Waterloos toch niet echt creëeren en liet het Breugel toe om
geleidelijkaan terug in de wedstrijd te laten komen. De gevaarlijkste kansen waren in de tweede helft
voor Breugel. Een goed schot van Stijn Umans vanuit een scherpe hoek ging helaas net voorlangs en
de Breugelse aanvoerder Tim Deckers zag een doelpoging op de paal belandden. Breugel probeerde
met veel goede moed de match toch nog in hun voordeel te beslissen maar ondanks enkele
gevaarlijke fases voor het doel van Waterloos bleef de stand gelijk en moesten beide ploegen
tevreden zijn met een gelijkspel.
Opstelling SV Breugel:
Tom Haveneers, Stijn Umans, Werner Goossens (46' Odell Wallace), Tim Deckers, Resul Sahin (65'
Sandro Carella), Stefan Huybrechts, Yves Gijbels (55' Dimitri Geuns), Stef Debruyne, Robin
Rooyakers.
Doelpunten: Yves Gijbels
Geel: Roel Bullen, Tim Deckers / Rood: 4e prov. A : speeldag 17
04-01-04 14h30
Exc. Hamont - Lommel Kolonie /
U. Leopoldsburg - Ven Maaseik /
V. Lommel - Lozen 3 - 2
SV Breugel - Waterloos 1 - 1
Voorshoven - Sp. Grote Heide 2 - 6
Exc. Ophoven - VC Kerkhoven 1 - 0
St. Bree - Genenbos Sp. 0 - 2
Sp. Ellikom - E. Gerhees /

4e prov. A : speeldag 17 (inhaalwedstrijden)
22-02-04 15h00
Exc. Hamont - Lommel Kolonie 2 - 1
U. Leopoldsburg - Ven Maaseik 1 - 4
Sp. Ellikom - E. Gerhees 0 - 1
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Speeldag 18: zondag 11 januari '03 (14h30):

Sp. Grote Heide -

SV Breugel 1 - 1

Toeschouwers: 120
Scheidsrechter: Vanderhoven
Wedstrijdverslag:
De wedstrijd Grote Heide-SVB was al geruime tijd “het” gespreksonderwerp.
Volgens trainer Eddy moest er gewoon gewonnen worden. De doelstelling was trouwens om
aansluiting te houden bij de top 3 in de rangschikking.
De wedstrijd begon bijgevolg zenuwachtig en in de 5’ kwam Grote Heide bijna op voorsprong door
een prachtige omhaal die buiten het bereik van onze doelman Tom juist over de dwarsligger ging.
Lang duurde het echter niet voordat de bordjes op 1-0 werden gezet. Na een corner belandde de bal
op het hoofd van een Grote Heide spelers en verdween via onderkant lat in de netten. Vanaf dat
ogenblik werd Breugel attenter en begon de wedstrijd in handen te nemen. Nog geen 5 minuten later
werd een prachtige aanval opgebouwd door het trio Stef-Robbin-Sandro, waarbij de keeper alle
moeite van de wereld had om de bal in corner te verwerken. Dame Fortuna stond ook deze week
weer niet aan de zijde van Breugel. Het schot van Stef dat volgde uit de hoekschop week via een voet
van een tegenstreven af; gevolg … naast; Een lobbal van Stijn Umans van op een afstand van 30
meter belandde daarenboven op de dwarslat.
Na de rust werd de match evenwichtiger en werden er aan beide kanten kansen gecreëerd.
Omstreeks de 65’ wrong Kim Swinnen zich door het pak doch vergat af te werken. Nadat de trainer
door de scheidsrechter achter de baren werd gezet, zag hij in dat er moest vervangen worden en
voerde een dubbele wissel door, nl. Sandro en Werner Meex (gekwetst) werden vervangen door
respectievelijk Gunter Ceelen en door Resul. Enkele minuten later werd ook Yves Gijbels, eveneens
gekwetst, vervangen door Bart Deelkens die na verschillende weken non-actief zijn wederoptreden
deed. Met nog ruim 10 minuten te gaan plaatste Gunter een mooie voorzet richting Robin Rooyakers
die de bal op de borst controleerde en feilloos afwerkte (1-1). Werner Goossens en Stijn Umans
werden beiden met een gele kaart bedacht met gevolg dat zij volgende week beiden de derby tegen
Kerkhoven moeten missen.
Opstelling SV Breugel:
Tom Haveneers, Roel Bullen, Sandro Carella (60' Gunter Ceelen), Stef De Bruyne, Yves Gijbels (70'
Bart Deelkens), Werner Goossens, Stefan Huybrechts, Werner Meex (60' Resul Sahin), Robin
Rooyakers, Kim Swinnen, Stijn Umans
Doelpunten: Robin Rooyakers
Geel: Stijn Umans, Werner Goossens / Rood: 4e prov. A : speeldag 18
11-01-04 14h30
Waterloos VV - V. Lommel 1 - 2
SK Lozen - Ven Maaseik 5 - 2
Lommel Kol. - Sp. Ellikom 5 - 0
E. Gerhees - St. Bree 2 - 2
Genenbos Sp. - Exc. Ophoven 2 - 0
VC Kerkhoven - VV Voorshoven 2 - 1
Sp. Grote Heide - SV Breugel 1 - 1
Exc. Hamont - U. Leopoldsburg 1 - 1
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Speeldag 19: zondag 18 januari '03 (15h00):

SV Breugel -

VC Kerkhoven 0 - 0

Wedstrijdbal voor de thuiswedstrijd SV Breugel - VC Kerkhoven werd geschonken door:
- C.V. Sanitair Vandijck b.v.b.a., Peer.
- Bestrating privé industrie Jan Vriens b.v.b.a., Kleine-Brogel.
- Plafonneerwerken Jan Bollen, Kleine-Brogel.
- Nico Hesius, Kleine-Brogel.
- Erwin Vandael, Kleine-Brogel.

Toeschouwers: 175
Scheidsrechter: Claes
Wedstrijdverslag:
In deze topper konden beide ploegen hun status in het klassement niet waarmaken. De onzorvuldige
passes en slechte combinaties domineerde deze wedstrijd. Het talrijk omgekomen publiek moest tot
de twintigste minuut wachten eer er een noemenswaardige kans kon bijeengevoetbald worden. En
die eer was weggelegd voor de spits van Kerkhoven; maar deze verkwanselde een uitstekende kans
door de bal hoog over doel te trappen. Breugel speelde goed mee, maar moest in het eerste half uur
van de wedstrijd toch het spel van Kerkhoven ondergaan. Rond de 30e minuut trof Kerkhoven met
een verrassend schot vanuit de tweede lijn de buitenkant van de doelpaal. Dit was de beste kans
voor Kerkhoven in de eerste helft maar meer zat er voor de bezoekers in deze eerste helft niet in. Bij
de thuisploeg speelden Kim Swinnen een sterke partij door veel ballen te recuperen en zo kon
Breugel ondanks de constante druk van de bezoekers toch enkele keren gevaarlijk tegenprikken.
Beide ploegen sprongen veel te slordig om met de kansen en zo bleef de stand na 45 minuten net
zoals het spelpeil van beide ploegen 0-0.
In de tweede helft konden beide ploegen ondanks alle goede wil weinig kansen creëren. De
bezoekers waren de betere ploeg maar toch bleef het uitkijken voor de snelle counters van Breugel.
Eén van de betere kansen in deze tweede helft was voor Breugel toen Sandro Carella met een lage
scherpe voorzet vanop rechts Yves Gijbels kon bereiken. Yves probeerde de bal in één tijd richting
doel te deviëren maar de bal ging helaas naast. Aan de ander kant lukte het Kerkhoven na een mooie
actie de bal aan te leggen voor een schot van de tweede lijn, maar wederom werd de buitenkant van
de doelpaal geraakt. Met enkele wissels probeerde trainer Eddy het tij nog te keren. Breugel kon nog
éénmaal met een gevaarlijke actie uitpakken voor het doel van Kerkhoven, maar Chris Ceelen nam,
randje buitenspel, net teveel tijd om de bal klaar te leggen en liet zo een goede schietkans onbenut.
Meer kansen konden beide ploegen niet meer bijeenvoetballen en zo eindigde deze ontgoochelende
topper in een 0-0 eindstand.
Opstelling SV Breugel:
Tom Haveneers, Stefan Huybrechts, Roel Bullen, Odelle Wallace (70' Joris Vaesen), Wim Vaesen,
Dimitri Geuns (75' Resul Sahin), Kim Swinnen, Robin Rooyakers, Sandro Carella, Yves Gijbels, Stef
De Bruyne (80' Chris Ceelen)
Doelpunten:
Geel: Roel Bullen, Stefan Huybrechts, Joris Vaesen / Rood: 4e prov. A : speeldag 19
18-01-04 15h00
U. Leopoldsburg - SK Lozen 0 - 3
V. Lommel - Sp. Grote Heide 2 - 2
Sp. Ellikom - Exc. Hamont 1 - 1
SV Breugel - VC Kerkhoven 0 - 0
VV Voorshoven - Genenbos Sp. 1 - 3
Exc. Ophoven - E. Gerhees 4 - 1
Ven Maaseik - Waterloos VV 1 - 3
St. Bree - Lommel Kolonie 2 - 3

24

Seizoensoverzicht SV Breugel 2003-2004

Speeldag 20: zondag 25 januari '03 (15h00):

Genenbos Sport -

SV Breugel 2 - 0

Toeschouwers: 110
Scheidsrechter:
Wedstrijdverslag:
Dat de verplaatsing naar Genebos geen gemakkelijke klus zou worden wisten we voor ons vertrek.
Onze tegenstrever had nl. net de tweede periode titel binnengehaald en was bijgevolg goed op dreef
hetgeen werd bevestigd tijdens het verloop van de match.
Tijdens de eerste helft van de wedstrijd was Genebos aanwezen op verdedigen en kwam slechts
sporadisch over de middenlijn.
ste
De eerste gevaarlijke aanval werd door Breugel omstreeks de 20 minuut opgezet door een mooie
combinatie van onze spitsen Yves en Stef met een achterwaartse pas naar Stijn waarbij de doelman
zijn kunde moest tonen om het schot in hoekschop te verwerken.
Niettegenstaande de druk van SVB kwam de tegenstreven een 5-tal minuten voor de rust opzetten en
plaatste de bal buiten het bereik van onze doelman Tom in de verste hoek.
Breugel gaf zich echter niet gewonnen en een afstandsschot van een mee oprukkende Wim ging
rakelings naast doel.
Tegen de gang van het spel in wezen de bordjes half-time 1-0.
De tweede time was nog geen 5 minuten oud of Stijn Umans diende van het terrein te worden
gedragen na een kniestoot in de dij. Hij werd vervangen door de kersverse vader Gunter van wie
verwacht werd dat hij zijn dochtertje zou trakteren op een doelpunt.
Omstreeks de 53’ was het opnieuw de mee opgerukte Wim Vaesen die dicht bij de gelijkmaker kwam
doch ook ditmaal ging zijn schot nipt naast.
Na 1 uur voetbal viel het verdikt. Een missing van onze verdediging werd afgestraft met een tweede
doelpunt (2-0).
Breugel repliceerde echter gepast doch ook het schot van Robin Rooyakers belandde eveneens nipt
naast doel. Schoten van Dimitri Geuns en van Stef De Bruyne misten telkens rakelings hun
bestemming door lat en kruising te raken.
Tegen het einde van de wedstrijd kwam Genebos nog enkele malen gevaarlijk opzetten, doch telkens
zonder resultaat zodat wij zonder punten huiswaarts moesten keren.
Opstelling SV Breugel:
Haveneers, Bullen, Carella (60’ Sahin), De Bruyne, Gjbels, Huybrechts, Rooyakers, Swinnen (70’
Geuns), Umans (50’ Ceelen), Vaesen Wim, Wallace.
Doelpunten: / Geel: Yves Gijbels / Rood: 4e prov. A : speeldag 20
25-01-04 15h00
Sp. Grote Heide - Ven Maaseik 0 -3
E. Gerhees - VV Voorshoven 0 - 2
VC Kerkhoven - V. Lommel 3 - 3
Waterloos VV - SK Lozen 4 - 1
Exc. Hamont - St. Bree 0 - 1
Lommel Kol. - Exc. Ophoven 0 - 0
Genenbos Sp. - SV Breugel 2 - 0
Sp. Ellikom - U. Leopoldsburg 0 – 0
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Rangschikking periode 2 (winnaar Genenbos Sp.)
Clubnaam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)

A B C DE

GENENBOS SPORT 10
V.C.KERKHOVEN 10
VERBR. LOMMEL 10
LOMMEL KOL.
10
VEN MAASEIK
10
S.K. LOZEN
10
WATERLOOS VV
10
SP. GROTE HEIDE 10
SV BREUGEL
10
SP. ELLIKOM
10
EXC. OPHOVEN
10
E. GERHEES
10
EXC. HAMONT
10
STANDAARD BREE 10
VV VOORSHOVEN 10
U. LEOPOLDSBRG 10
Wedstrijden
Winst
Verlies
Gelijk
Doelsaldo
Doel +
Doel Punten

9
6
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
0

0
2
0
3
3
3
4
2
2
4
4
4
6
6
7
6

1
2
5
2
2
3
2
5
5
3
4
4
2
2
2
4

23
12
17
4
2
5
4
8
3
-6
-3
-6
-8
-24
-16
-15

F
28
27
35
17
24
25
13
19
17
9
12
12
10
11
15
10

G
5
15
18
13
22
20
9
11
14
15
15
18
18
35
31
25

H
28
20
20
17
17
15
14
14
14
12
10
10
8
8
5
4
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Speeldag 21: zondag 1 februari '03 (15h00):

SV Breugel -

E. Gerhees 3 - 0

Wedstrijdbal voor de thuiswedstrijd SV Breugel - E. Gerhees werd geschonken door:
- Rojo Sport, Meeuwen

Toeschouwers: 75
Scheidsrechter: Valckeneers
Wedstrijdverslag:
Breugel zette onmiddelijk na het beginsignaal van de scheidrechter de bezoekers stevig onder druk.
Gerhees was duidelijk onder de indruk van de overmacht van de thuisploeg en moest zich beperken
tot verdedigen. Breugel begon aan de wedstrijd met de wind in de rug en het duurde een tijdje
alvorens de passing naar voor toe juist was afgesteld. Pas rond het half uur kon Breugel eindelijk de
1-0 op het bord kon zetten. Kim Swinnen mocht aanleggen van net buiten de grote rechthoek en zag
zijn schot, gedragen door de wind, uiteindelijk in de linkerbovenhoek van het doel belanden (1-0). Met
deze wondermooie treffer was de ban gebroken bij Breugel en werden de gecreërde kansen steeds
scherper. De twee volgende kansen waren voor Sandro Carella en Robin Rooyakers maar zij zagen
hun schot over de dwarsligger gaan. Toch kon Breugel enkele minuten voor het einde van de eerste
helft de score opdrijven tot 2-0. Robin Rooyakers kon met een uitstekende pas Sandro Carella alleen
richting het doel van Gerhees sturen. Sandro liet deze mooie kans niet onbenut en kon zo de
verdiende 2-0 tegen de netten trappen.
Hetzelfde spelbeeld in de tweede helft, Breugel domineerde de wedstrijd vrij gemakkelijk en Gerhees
beperkte zich tot het verdedigen en lukte het slechts zeer zelden om een aanval op te zetten. In de
68' minuut van de wedstrijd mocht de uitstekend spelende Robin Rooyakers de 3-0 op het scorebord
zetten: Bij een hoekschop vanop rechts werd Robin aan de verste doelpaal volledig vrijgelaten door
de bezoekende defensie en zo kon de jonge gast uit Kleine Brogel de bal zonder enige hinder onder
de doelman door tegen de netten trappen (3-0). De wedstrijd was gespeeld! Gerhees was niet bij
machten om voor gevaar te zorgen voor het Breugelse doel. De thuisploeg van zijn kant had de score
nog kunnen opdrijven maar de uitstekende kans van Sandro Carella en het schot van Yves Gijbels
leverde helaas geen doelpunt op.
Eindelijk kon Breugel nog eens de drie punten binnenhalen en hopelijk krijgt deze goede prestatie
volgende week een vervolg in de topper tegen Lommel Kolonie.
Opstelling SV Breugel:
Haveneers Tom, Bullen Roel (75' Werner Meex), Carella Sandro, De Bruyne Stefan, Gijbels Yves,
Huybrechts Stefan (70' Gunther Ceelen) , Rooyakers Robin (70' Resul Sahin), Swinnen Kim, Umans
Stijn, Vaesen Wim, Wallace Odell.
Doelpunten: Kim Swinnen, Sandro Carella, Robin Rooyakers
Geel: Roel Bullen, Wim Vaesen / Rood: 4e prov. A : speeldag 21
01-02-04 15h00
U. Leopoldsburg - Waterloos VV 0 - 3
V. Lommel - Genenbos Sp. 0 - 3
Voorshoven VV - Lommel Kol. 3 - 1
Lozen SK - Sp. Grote Heide 3 - 7
Ven Maaseik - VC Kerkhoven 1 - 6
SV Breugel - E. Gerhees 3 - 0
St. Bree - Sp. Ellikom 1 - 4
Exc. Ophoven - Exc. Hamont 2 - 0
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Speeldag 22: zondag 8 februari '03 (15h00):

Lommel Kolonie -

SV Breugel 1 - 2

Toeschouwers: 110
Scheidsrechter: Brems
Wedstrijdverslag:
De uitwedstrijd tegen Lommel Kolonie was van groot belang voor SV Breugel. Om nog mee te
kunnen spelen voor een plaats in de top 3 moest er gewonnen worden dit weekend. Ondanks het
slechte weer waren er toch veel supporters opgedaagt voor deze topper. Het weer zorgde er ook voor
dat het voor beide ploegen moeilijk voetballen was. In het eerste kwartier van de wedstrijd kon
Kolonie enkele malen voor licht gevaar zorgen aan het Breugelse doel. Na deze eerste vijftien
minuten kon Breugel toch onder de lichte druk van Kolonie uitkomen en kon het ook enkele kansen
creëren, maar de doelkansen van beide ploegen waren te zwak om de doelmannen in gevaar te
brengen. Veel noemenswaardige spelfases waren er niet in de eerste helft en zo leek het een
scoreloze eerste helft te worden. Toch kon Kolonie net voor het einde van de eerste helft verrassend
de score openen. Een voorzet vanop rechts werd door de rijzige verdediger van Kolonie genadeloos
ingekopt (1-0). Met deze gevleide voorsprong van de thuisploeg gingen beide elftallen rusten.
Na de pauze ging Breugel op zoek naar de gelijkmaker. Het weer was intussen opgeklaard en
Breugel nam de wedstrijd onmiddelijk in handen. En na 60 minuten spelen was het eindelijk raak voor
Breugel. Een center van Stefan Huybrechts kon het hoofd van Stijn Umans bereiken en Stijn liet zo
een mooie doelkans niet liggen kopte de bal vanuit een scherpe hoek tegen de netten (1-1). Maar
Breugel ging door want met een gelijkspel schoot het niet veel op in het klassement. Breugel bleef
verdienstelijk de aanvallen aan elkaar breien, maar tot scoren kwam het vooralsnog niet. Maar
Lommel liet zich niet zomaar aan de kant zetten en het bleef dus opletten voor de razendsnelle
spitsen van de thuisploeg. Rond het half uur was het even bibberen voor SV Breugel. Met een lobbal
probeerde de snelle Lommelse spits vanop een 30 meter de uitgekomen doelman Tom Haveneers te
verschalken, maar gelukkig kon Tom nog op tijd terugkeren naar het doel om de bal net voor de
doellijn te onderscheppen. Na enkele wissel kon Breugel dankzij deze verse krachten nog meer druk
naar voor toe brengen. Wim Vaesen was dicht bij een doelpunt met een vrije trap dit nipt over de
doellat scheerde. Met nog een tien minuten te spelen kon Joris Vaesen zich doorzetten aan de
rechtse flank om vervolgens de bal voor doel te gooien. In de rommelige fase voor doel die daarop
volgde belandde de bal uiteidelijk op de buitenkant van de doelpaal. Iedereen leek zich neer te
leggen bij een gelijkspel, maar toch ging Breugel nog onverhoopt met de overwinning lopen toen de
tot dan toe onzichtbare Robin Rooyakers uithaalde met een schot vanop 20 meter die uiteindelijk
SCHITTEREND net onder de dwarsligger tegen de netten belandde (1-2). Met deze late winning goal
hield Robin Breugel nog steeds in de running voor een plaats in de top 3.
Opstelling SV Breugel:
Haveneers Tom, Werner Meex, Carella Sandro (70' Gunther Ceelen), De Bruyne Stefan (80' Joris
Vaesen), Gijbels Yves, Huybrechts Stefan, Rooyakers Robin, Swinnen Kim (70' Resul Sahin), Umans
Stijn, Vaesen Wim, Wallace Odell.
Doelpunten: Stijn Umans, Robin Rooyakers
Geel: Stijn Umans / Rood: 4e prov. A : speeldag 21
01-02-04 15h00
E. Gerhees - V. Lommel 1 - 9
Sp. Ellikom - Exc. Ophoven 0 - 0
Exc. Hamont - VV Voorshoven 1 - 4
Lommel Kol. - SV Breugel 1 - 2
St. Bree - U. Leopoldsburg 1 - 2
Genenbos Sp. - Ven Maaseik 5 - 0
VC Kerkhoven - SK Lozen 1 - 1
Sp. Grote Heide - Waterloos VV 1 - 4
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Speeldag 23: zondag 15 februari '03 (15h00):

SV Breugel -

Exc. Hamont 2 - 2

Toeschouwers: 100
Scheidsrechter: Fabro
Wedstrijdverslag:
Excelsior Hamont op bezoek in Kleine Brogel. Traditioneel geen makkelijke wedstrijd voor Breugel.
Nog voor goed iedereen besefte dat de wedstrijd bezig was keek Breugel al tegen een 0-1
achterstand aan. Een diepe bal van achteruit werd door de Breugelse verdediging verkeerd ingeschat
en zo kon de vinnige spits van Hamont alleen richting het Breugelse doel gaan om vervolgens
genadeloos de bal tegen de netten te trappen (0-1). Maar onze jongens leken niet aangeslagen door
dit vroege tegendoelpunt en knokte zich terug in de wedstrijd. Enkele minuten na het
openingsdoelpunt kon Breugel al gelijkmaken. Stef Debruyne kon met een vrije trap de bal mooi voor
doel gooien. Daar stond Stijn Umans weer goed opgesteld en kon de bal schitterend voorbij de
doelman in het doelkader koppen (1-1). Breugel domineerde de wedstrijd volledig en kon enkele
mooie doelkansen creëren, maar helaas zat het bij de afwerking niet mee. Zowel Stef Debruyne als
Yves Gijbels zagen hun doelpoging op de paal belandden. Deze kansen waren een waarschuwing
voor Hamont want rond de twintigste minuut van de wedstrijd kon Robin Rooyakers een mooi
uitgespeelde actie langs de rechterflank makkelijk afronden (2-1). De thuisploeg was duidelijk
oppermachtig in deze wedstrijd maar toch liet Breugel zich vangen op een van de schaarse aanvallen
van Hamont. Resul Sahin ging, na een hoge voorzet vanop links, bij een duel in de 16 iets teveel aan
het truitje trekken van zijn rechtstreekse tegenstander; de scheidrechter bestrafte dit terecht met een
penalty maar de rode kaart die Resul doorvoor kreeg was een beetje van het goede teveel.
De penalty werd omgezet (2-2) en Breugel moest met nog zeventig minuten te spelen met 10 man
verder. In de resterende minuten van de eerste helft werd duidelijk dat Breugel het moeilijk ging
krijgen met deze man minder situatie, maar toch werd de eerste helft volgemaakt zonder verder
noemenswaardige problemen.
Tweede helft ging Hamont duidelijk voor de overwinning maar de door Odell Wallace georganiseerde
Breugelse defensie hield goed stand. En als er al eentje doorkwam stond doelman Tom Haveneers
op de juiste plaats. Zo kon hij een goed geplaatste kopbal met een ultieme reflex over de dwarsligger
tikken. Veel actie op het middenveld domineerde de tweede helft, maar naarmate de wedstrijd
vorderde kon Breugel er steeds gevaarlijker uitkomen. De man minder situatie begon toch steeds
zwaarder te wegen en zo waren de mogelijke doelkansen niet scherp genoeg om voor echt gevaar te
zorgen.
Met nog een kwartier te spelen kon de pas ingevallen Joris Vaesen uitpakken met rush tot in de grote
rechthoek maar de afwerking bleef helaas steken. Ook Stefan Huybrecht zag een prima schot net
over de dwarsligger gaan. Hamont trok steeds verder terug en speculeerde op de counter. En in de
allerlaaste minuut had Breugel dé kans om de wedstrijd in hun voordeel te kunnen beslissen. Robin
Rooyakers werd aangespeeld in de kleine rechthoek, Robin nam de bal goed aan en leek met enkele
bewegingen de doelman op het verkeerde been te zetten maar toch kon de bezoekende doelman de
bal met zijn vingertopper de bal uit het doelkader duwen. Dit was de laaste actie van de wedstrijd en
zo moest een goed georganiseerd en op karakter voetballend Breugel tevreden nemen met een
gelijkspel. Gelukkig hebben de andere kopploegen ook punten laten liggen maar toch was dit de
uitgelezen kans om er terug volledig aansluiting te vinden bij de top.
Opstelling SV Breugel:
Haveneers Tom, Werner Meex, Gunther Ceelen, De Bruyne Stefan (75' Joris Vaesen), Gijbels Yves,
Huybrechts Stefan, Rooyakers Robin, Swinnen Kim (70' Dave Van den wildenberg), Umans Stijn,
Wallace Odell, Resul Sahin.
Doelpunten: Stijn Umans, Robin Rooyakers
Geel: Yves Gijbels, Joris Vaesen, Stef Debruyne / Rood: Resul Sahin
4e prov. A : speeldag 22
15-02-04 15h00
V. Lommel - Lommel Kol. 3 - 0
U. Leopoldsburg - Sp. Grote Heide 1 - 1
SV Breugel - Exc. Hamont 2 - 2
Exc. Ophoven - St. Bree 6 - 1
VV Voorshoven - Sp. Ellikom 0 - 0
SK Lozen - Genenbos Sp. 3 - 2
Ven Maaseik - E. Gerhees 2 - 2
Waterloos VV - VC Kerkhoven 1 – 0
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Speeldag 24: zondag 29 februari '03 (15h00):

Sp. Ellikom (algemene afgelasting)

SV Breugel
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Speeldag 25: zondag 7 maart '04 (15h00):

SV Breugel -

St. Bree 5 - 0

Wedstrijdbal voor de thuiswedstrijd SV Breugel - St. Bree werd geschonken door:
- Prik & Tik, Leopoldsburg

Toeschouwers: 65
Scheidsrechter: Swennen
Wedstrijdverslag:
Deze zondagnamiddag stond de wedstrijd tegen fusieclub Standaard Bree op het programma. Onze
jongens waren duidelijk van plan geen punten te laten liggen tegen de op twee na laatste in het
klassement. Meteen na het startsignaal zette Breugel stevig druk op de tegenstander. Maar de
bezoekende verdediging verdedigde stug en kon verhinderen dat de thuisploeg met voetballende
combinaties voor gevaar kon zorgen. Zo moest Breugel het voorlopig proberen met afstandsschoten.
Zowel het schot van Stijn Umans en Gunther Ceelen gingen helaas rakelings naast het doelkader.
Het duurde tot de 17e minuut eer de versterkte defensie van Bree werd gesloopt. Robin Rooyakers
was de man die de score opende na een uitstekende assist van Kim Swinnen (1-0). De ban was
gebroken en een minuut later kon wederom Robin Rooyakers tot scoren komen ditmaal was het
Gunther Ceelen die met een mooie doorsteekbal de breugelse spits alleen richting doel kon sturen.
Robin zette met een schijnbeweging de doelman op het verkeerde been en kon vervolgens prima
afronden (2-0). Breugel controlleerde de wedstrijd en Bree lukte het niet om ook maar éénmaal
gevaarlijk voor het Breugelse doel te verschijnen en zo beleefde doelman Tom Haveneers voorlopig
een rustige namiddag. Net voor het einde van de eerste helft kon Breugel de score opdrijven ditmaal
was het de andere Breugelse spits die tot scoren kwam. Verdediger Wim Vaesen kon ver doorbreken
op zijn linkerflank om daarna een gemeten voorzet af te leveren richting Stef Debruyne. Stef nam de
bal in één tijd op de voet en knalde de bal hard tegen de doelnetten (3-0). Met deze verdiende
voorsprong voor Breugel gingen beide ploegen de rust in.
Ook in de tweede helft hetzelfde spelbeeld. Breugel nam onmiddelijk het heft in handen en rond de
55' minuut van de wedstrijd was het wederom raak.
Stef Debruyne was het die rebound, na een schot van Stijn Umans op de paal, vervolgens makkelijk
kon binnentrappen (4-0). De wedstrijd was volledig gespeeld en het leek dat Breugel de score wel
een hoog kon laten oplopen. Maar de doelman van Bree bleek niet te willen meewerken en pakte met
enkele schitterende redding uit. Eén van de mooiste kansen was weggelegd voor Wim Vaesen die na
een aanval volgens het boekje kon doorbreken om zo alleen voor doel te verschijnen maar helaas zag
hij zijn schot door de bezoekende doelman geweerd worden. Ook de goed spelende middenvelder
Yves Gijbels kreeg enkele mooie doelpogingen, maar ook hij lukte het niet de bal tegen de netten te
krijgen. Met nog een kwartier op de klok lukte het uiteindelijk toch om de 5-0 op het scorebord te
zetten. Afwerker van dienst was Werner Meex die na een corner de afvallende bal mooi voorbij de
doelman in het doel kon werken (5-0). Met deze forfaitscore floot de correct leidende scheidsrechter
de wedstrijd af en doet Breugel een uitstekende zaak in het klassement na het verlies van Lommel
Kolonie
Opstelling SV Breugel:
Haveneers Tom, Werner Meex, Gunther Ceelen, De Bruyne Stefan, Gijbels Yves, Huybrechts Stefan,
Rooyakers Robin (75' Joris Vaesen), Swinnen Kim (70' Werner Goossens), Umans Stijn, Resul Sahin
(60' Sandro Carella), Wim Vaesen
Doelpunten: Robin Rooyakers (2x), Stef Debruyne (2x), Werner Meex
Geel: Resul Sahin, Wim Vaesen / Rood: 4e prov. A : speeldag 25
07-03-04 15h00
Verbr. Lommel - Sp. Ellikom 2 - 0
U. Leopoldsburg - VC Kerkhoven 0 - 6
SK Lozen - Lommel Kol. 1 - 0
Ven Maaseik - Exc. Hamont 3 - 1
Waterloos VV - E. Gehees 4 - 1
Sp. Grote Heide - Genenbos Sp. 0 - 1
SV Breugel - St. Bree 5 - 0
VV Voorshoven - Exc. Hamont 0 – 2
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Speeldag 26: zondag 14 maart '04 (15h00):

Exc. Ophoven-Geistingen -

SV Breugel 1 - 2

Toeschouwers: 107
Scheidsrechter:
Wedstrijdverslag:
Om ons te handhaven bij de top voor de derde periodetitel bestond er vandaag maar één opdracht en
dat was winnen. Met een sterke rugwind in ons voordeel nam Breugel de match onmiddellijk stevig in
handen hetgeen reeds in de 8° minuut resulteerde in een 0-1 voorsprong. Bij een scherpe, doch lage
voorzet van Gunter Ceelen kon een mee opgerukte Stijn Umans zijn hoofd nog onder de bal plaatsen
waardoor de thuis doelman zich enkel nog kon omdraaien om de bal uit de netten te halen. Het
enthousiasme zat er in bij Breugel en 2 minuten later knalde Wim Vaesen een schot richting doel
waarvan de doelman zijn kunde moest tonen om de thuisploeg een grotere achterstand te bevrijden.
Een goed gevolgde Sandro kon de bal niet onder controle krijgen om af te werken. Voor het verder
verloop van de eerste helft sloeg de balans door in het voordeel van Breugel, dankzij een offensief
werkend middenveld, doch tot scoren kwamen we niet. Na de rust voerde de thuisploeg een
geslaagde vervanging door want reeds in de 7° minuut van deze tweede helft knalde de vers
ingevallen Nies een vrijschot keihard tegen de netten van Tom (1-1). Breugel voelde zich echter niet
aangeslagen en bleef voor de aanval kiezen. Reeds 5 minuten na het tegendoelpunt wrong Stef De
Bruyne zich door de Ophoven verdediging en stuitte op een attente doelman, doch een mee opgerukt
Robin Rooyakers maakte te klus ongenaakbaar af, 1-2. Een kwartier voor einde koos de trainer voor
de verdediging en werd Yves Gijbels, die net voordien nog een vrijschot richting doel stuurde,
vervangen door Werner Goossens. Voor Stef De Bruyne werd Joris Vaesen het veld ingestuurd.
Opnieuw liet Wim Vaesen zich gelden. Zijn afstandsschot, of was het een lobbal, trof de lat. Onze
tegenstrever kwam tot de conclusie dat er iets moest ondernomen worden om toch nog één puntje uit
de brand te slepen. Bij een mooi opgezette aanval zag iedereen de bordjes in 2-2 veranderen doch de
beide spitsen vergaten om af te werken. Naar het einde van de wedstrijd toe was het Stefaan
Huybrechts die alleen richting doel spurtte. Ongelooflijk maar helaas, ook hij vergat te scoren. Ook
een goed gevolgde Joris Vaesen kreeg de bal niet over de lijn. Ophoven, dat nog steeds de
gelijkmaker in de lucht zal hangen, bleef voor de aanval kiezen, doch een attente doelman Tom hield
zijn netten schoon. Twee minuten voor het wedstrijdeinde werd Robin Rooyakers met een daverend
applaus vervangen door Davy Van den Wildenberg en werd Sandro Carella bedacht met een gele
kaart, hetgeen hem a.s. zondag huisarrest oplevert.
Opstelling SV Breugel:
Haveneers, Carella, Ceelen, De Bruyne (78’ Joris Vaesen), Gijbels (75’ Goossens), Huybrechtrs,
Meex, Rooyakers (88’ Van den Wildenberg), Swinnen, Umans, Vaesen Wim.
Doelpunten: Stijn Umans, Robin Rooyakers
Geel: Sandro Carella / Rood: 4e prov. A : speeldag 26
14-03-04 15h00
Sp. Grote Heide - E. Gerhees 1 - 1
St. Bree - Verbr. Lommel 0 - 4
Sp. Ellikom - Ven Maaseik 2 - 3
Exc. Hamont - SK Lozen 3 - 1
Lommel Kol. - Waterloos VV 2 - 1
Genenbos Sp. VC Kerkhoven 2 - 0
Exc. Ophoven - SV Breugel 1 - 2
VV Voorshoven - U. Leopoldsburg 2 – 1
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Speeldag 27: zondag 22 maart '04 (15h00):

SV Breugel -

Voorshoven VV 1 - 0

Wedstrijdbal voor de thuiswedstrijd SV Breugel - VV Voorshoven werd geschonken door:
- Prik & Tik dranken Renckens, Peer

Toeschouwers: 70
Scheidsrechter:
Wedstrijdverslag:
Met deze zeer zuinige overwinning blijft Breugel aan de leiding in het derde periodekampioenschap.
De eerste helft was er eentje om snel te vergeten. Het spelpeil van beide ploegen was beneden alle
niveau en daar zat het onguire weer zeker voor iets tussen. Breugel had in deze eerste helft de wind
voorop en kon zodanig voor weinig gevaar zorgen voor het doel van Voorshoven. Veel was er niet te
zien op het veld en door het slechte weer trokken de supporters reeds vroeg naar de kantine om zich
op te warmen voor een betere tweede helft.
En die begon uitstekend voor Breugel. Op aangeven van Robin Rooyakers kon Yves Gijbels uithalen
met een verschroeiend schot dat prachtig in de rechterbovenhoek tegen de netten belandde (1-0).
Met dit wondermooie doelpunt leek de ban gebroken voor Breugel en werden er een hele resem
kansen bijeengevoetbald. Maar helaas bleef de afwerking achterwegen. De beste kans was voor Kim
Swinnen die na een lage voorzet van Gunther Ceelen van kortbij op de doelman stootte. Voorshoven
was niet bij machte om voor echt gevaarlijke acties te zorgen voor het doel van Tom Haveneers en
toch bleef Breugel vollop in de aanval gaan. Helaas zonder gevolg en zo bleef de stand op deze 1-0
voorsprong voor onze jongens.
Opstelling SV Breugel:
Haveneers, Ceelen, De Bruyne (80’ Vanderhenst), Gijbels (70’ Vandenwildenberg), Huybrechtrs,
Meex, Rooyakers, Swinnen (75' Goossens), Umans, Vaesen W., Sahin.
Doelpunten: Geel: Gijbels / Rood: 4e prov. A : speeldag 27
22-03-04 15h00
V. Lommel - Exc. Ophoven 3 - 1
U. Leopoldsburg - Genenbos Sp. 1 - 4
Waterloos VV - Exc. Hamont 2 - 1
Sp. Grote Heide - Lommel Kol. 4 - 3
SV Breugel - VV Voorshoven 1 - 0
VC Kerkhoven - E. Gerhees 6 - 1
Lozen SK - Sp. Ellikom 2 - 1
Ven Maaseik - St. Bree 5 – 0
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Speeldag 28: zondag 27 maart '04 (15h00):

SV Breugel -

U. Leopoldsburg 3 - 0

Wedstrijdbal voor de thuiswedstrijd SV Breugel - U. Leopoldsburg werd geschonken door:
- Arthur Massé, Antwerpen

Toeschouwers: 80
Scheidsrechter: Wedstrijdverslag:
Breugel mocht in deze thuiswedstrijd tegen het laatst geklasseerde Union Leopoldsburg zeker geen
punten laten liggen met het oog op de derde periodetitel.
De thuisploeg begon zeer gedreven aan deze wedstrijd en zette deze onmiddelijk naar hun hand.
Onze jongens schudde een paar mooie combinaties uit de mouw. Na 10 minuten spelen was het al
raak voor Breugel. Een lage voorzet van de opgerukte flankspeler Gunther Ceelen werd aan de
tweede paal genadeloos binnengetikt door Robin Rooyakers (1-0). Robin die ondanks een bilblessure
toch aan de wedstrijd begon moest enkele minuten na zijn doelpunt vervangen worden. Odelle
Wallace kwam in de plaats en Breugel ging gewoon verder op hun elan. De thuisploeg bleef de
pressing naar voor toe houden om zo Leopoldsburg tot fouten te dwingen. Rond de twintigste minuut
was het wederom raak voor Breugel. Ditmaal was het Stef Debruyne die voor de afwerking zorgde na
een diepe bal van Resul Sahin die de verdeding van Union volledig verraste (2-0). Union kwam
nauwelijks in het spel voor en trok zich ver terug op de eigen helft om zo te proberen de schade te
beperken. Kim Swinnen kon rond het half uur uithalen met een schot vanop 25 meter maar zag de bal
uiteenspatten op de dwarsligger. Dit was slechts uitstel want enkele minuten daarna kon Odelle
Wallace met een schuine diepe bal Stef Debruyne bereiken die door de verdediging volledig vergeten
was. Stef kon vervolgens de doelman verschalken door de bal overhoeks binnentrappen (3-0). Dit
was de stand waarmee beide ploegen de rust ingingen.
Breugel leek in het begin van de tweede de bezoekers terug volledig naar de keel te grijpen maar toch
was dit slechts schijn. Breugel kon echt niet meer overtuigen en zakte tot het niveau van de
bezoekers. Maar deze konden daar niets tegenoverstellen behalve hun eerste doelpoging rond de 60'
minuut, maar het schot ging een meter over de dwarslat. Breugel speelde inspiratieloos, het
domineerde de match wel maar er was veel te weinig druk naar voor toe. Union kon zelf voor een
tweede maal voor licht gevaar zorgen maar ook ditmaal was het schot niet gekadreerd. Breugel kon
slechts twee noemenswaardige doelpogingen bij elkaar voetballen in deze tweede helft. Een eerste
maal werd het schot van Resul Sahin gepareerd door de doelman en ook het harde schot van de
ingevallen Joris Vaesen werd onderweg geblokt door een dappere verdediger. Breugel haalde zonder
verder noemenswaardige problemen het einde van de negentig minuten en blijft dus aan de leiding in
het derde periodekampioenschap.
Opstelling SV Breugel:
Haveneers, Ceelen (65' Vaesen J.), De Bruyne, Huybrechtrs, Meex (65' Vanderhenst), Rooyakers (13'
Wallace), Swinnen, Umans, Vaesen W., Sahin, Carella.
Doelpunten:
Geel: Sahin, Debruyne / Rood: 4e prov. A : speeldag 28
27/03/04 (15h00)
VV Voorshoven - V. Lommel 3 - 1
Lommel Kol. - VC Kerkhoven 0 - 1
SV Breugel - U. Leopoldsburg 3 - 0
St. Bree - SK Lozen 0 - 1
E. Gerhees - Genenbos Sp. 1 - 2
Exc. Hamont - Sp. Grote Heide 1 - 2
Exc. Ophoven - Ven Maaseik 3 - 0
Sp. Ellikom - Waterloos VV 2 - 3
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Speeldag 24: zondag 4 april '04 (15h00):

Sp. Ellikom -

SV Breugel 1 - 2

Toeschouwers: 70
Scheidsrechter:
Wedstrijdverslag:
SV Breugel mocht deze zondagnamiddag tegen Sporting Ellikom absoluut geen punten laten liggen.
Dat er van Ellikom geen cadeautjes mocht verwacht worden was op voorhand geweten. In de eerste
helft speelde Breugel inspiratieloos en kon weinig kansen creëren tegen het stug verdedigende
thuiselftal. Ook het veld lag er hobbelig bij en dat zorgde ervoor dat het combinatievoetbal van
Breugel niet echt vlot verliep. Beste kans in deze eerste 45 minuten was voor Robin Rooyakers die
de bal via een strakke voorzet van Sandro Carella in de kleine rechthoek kreeg aangespeeld. Robin
controleerde de bal op de borst maar besloot daarna veel te overhaast hoog over doel. Sporting
Ellikom kon slecht enkele malen voor licht gevaar zorgen en concentreerde zich vooral hun
verdedigende taak.
Voor de tweede helft moest Breugel toch uit een ander vaatje tappen om hier met de overwinning aan
de haal te kunnen gaan. En in deze tweede 45 minuten was er inderdaad een veel gretiger Breugel te
zien. Breugel duwde het gaspedaal wat dieper in en drukte de thuisploeg steeds verder terug. Rond
het kwartier was het eindelijk raak voor SVB. Resul Sahin kon met een mooie beweging langs de
flank zijn tegenstander verschalken om vervolgens een gemeten voorzet af te leveren richting tweede
paal. Daar stond Yves Gijbels goed opgesteld, hij nam de bal perfect aan en knalde hem genadeloos
in de verre hoek binnen (0-1). Een knappe goal die Breugel veel vertrouwen gaf. Ellikom kwam nu uit
hun verdedigende stelling moest aanvallend ook iets proberen. De Breugelse defensie kon de
aanvallen van de thuisploeg makkelijk opvangen om daarna met scherpe counters te reageren.
Ondertussen was Joris Vaesen op het veld gekomen ter vervanging van de moegetreden Sandro
Carella. En Joris was enkele minuten na zijn invalbeurt al aan het feest. Een misser bij het
uitverdedigen van Ellikom zorgde ervoor de Joris V. de bal zomaar in de voeten kreeg aangespeeld in
de 16 om deze daarna genadeloos tegen de doelnetten te trappen (0-2). Ellikom bleek een beetje
aangeslagen door dit tweede doelpunt en ze konden niet onder de druk van Breugel uitkomen. Yves
Gijbels had de 0-3 aan de voet, maar helaas belandde zijn schot op de doelpaal. De trainer haalde
met nog een kwartier te gaan aanvaller Robin Rooyakers naar de kant en bracht met middenvelder
Dave Van den Wildenberg wat meer defensieve zekerheid in de ploeg. Maar Breugel bleef op zoek
gaan naar een derde doelpunt en dit werd door de thuisploeg afgestraft. Ellikom profiteerde van een
kleine aarzeling in de Breugelse defensie en zo kon de alleenstaande spits, welliswaar in duidelijk
buitenspel positie, de bal onder doelman Tom Haveneers in doel trappen (1-2). Het werd dus nog
enkele minuten bibberen voor de supporters. Maar Breugel hield deze stand vast en zo blijven ze op
koers voor de derde periodetitel.
Opstelling SV Breugel:
Haveneers Tom, Huybrechts Stefan, Rooyakers Robin (75' Van den Wildenberg Dave), Swinnen Kim,
Umans Stijn, Vaesen Wim, Sahin Resul (85' Bollen Ivo), Carella Sandro (60' Vaesen Joris),Wallace
Odelle, Gijbels Yves.
Doelpunten: Gijbels Yves, Vaesen Joris
Geel: Sahin Resul / Rood: 4e prov. A : speeldag 24
04/04/04 (15h00)
E. Gerhees - SK Lozen 1 - 1
Sp. Ellikom - SV Breugel 1 - 2
Exc. Hamont - V. Lommel 1 - 3
Lommel Kol. - Ven Maaseik 0 - 1
Genenbos Sp. - Waterloos VV 6 - 1
VC Kerkhoven - Sp. Grote Heide 1 - 0
St. Bree - VV Voorshoven 0 - 1
Exc. Ophoven - U. Leopoldsburg 2 - 1 (gest.)
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Speeldag 29: zondag 18 april '04 (15h00):

V. Lommel -

SV Breugel 3 - 2

Toeschouwers: 200
Scheidsrechter: Custers
Wedstrijdverslag:
Verbroedering Lommel moest in deze wedstrijd minstens een gelijk resultaat behalen als hun dichtste
achtervolger Genenbos Sport om vandaag kampioen te kunnen spelen. In het openingskwartier ging
het spel goed op en neer en was vooral Verbroedering dat het gretigst in de duels waren. Breugel
speelde het veel zuiverder maar werd toch met de meeste fouten door de scheidrechter bestraft. Na
15 minuten spelen kreeg Verbroedering een koude douche toen de Breugelse spits Stef Debruyne op
aangeven van Stijn Umans alleen voor doel verscheen en de bal netjes voorbij de doelman in de
netten schoof (0-1). V. Lommel bleef niet bij de pakken zitten en kon meteen daarna zeer gevaarlijk
voor het Breugelse doel verschijnen maar hun spits kreeg de bal na een rommelige fase niet voorbij
doelman Tom Haveneers. Lommel was de aanvallenste ploeg en Breugel moest ver terug trekken.
Toch kregen onze jongens ook enkele goede kansen. Zo was er de harde vrije trap van Werner Meex
en had Stef Debruyne bijna de 0-2 op de voet na een mooie lobbal. Aan overzijde was het ook bijna
raak na een kopbal die Tom met een mooie reflex uit doel weerde. Geen doelpunten meer in de
eerste helft en zo bleef het bij de rust 0-1.
Verbroedering begon furieus aan de tweede helft en Breugel moest zich in de beginfase beperken tot
verdedigen toch waren het weer onze jongens die tot scoren kwamen. In de 65' minuut kon Kim
Swinnen centraal oprukken naar het doel en mocht vrij aanleggen voor een schot vanop een 20 meter
dat heerlijk onderkant deklat tegen de netten belandde (2-0). Breugel leek met dit schitterend
doelpunt van Kim op rozen te zitten, maar twee minuten na dit doelpunt was het raak voor Lommel.
Een hoge voorzet die diep in de grote rechthoek belandde werd door een speler van Lommel
genadeloos tegen de netten gekopt (1-2). Met deze aansluitingstreffer geloofde de thuisploeg er weer
volledig in en stortte zich in de aanval. Die niet altijd even consequent fluitende scheidrechter
beloonde Lommel rond de 75' minuut met een penalty na een fout van Stijn Umans die duidelijk buiten
de 16 gebeurde. De penalty werd omgezet (2-2) en de thuisploeg zag hun kampioenschap steeds
dichterbij komen. Breugel probeerde nog enkele malen tegen te prikken maar helaas begon de
vermoeidheid te wegen en waren de aanvallen niet scherp genoeg om voor groot gevaar te zorgen.
Maar ook Verbroedering leek niet meer door de Breugelse defensie te geraken. Maar in de 89' minuut
gebeurde het dan toch voor de thuisploeg. Breugel kreeg de bal niet meer weggewerkt en zo
belandde hij bij een alleenstaande middenvelder die onmiddelijk uithaalde met een grondscherend
schot dat laag in de rechterhoek in doel belandde (3-2). Verbroedering Lommel kon de
kampioenschapstitel vieren en SV Breugel mag zich nu voorbereiden op de eindronde.
Opstelling SV Breugel:
Haveneers Tom, Huybrechts Stefan, Gunther Ceelen (80' Van den Wildenberg Dave), Swinnen Kim,
Umans Stijn, Werner Meex (75' Vaesen Wim), Sahin Resul, Carella Sandro (65' Vaesen
Joris),Wallace Odelle, Gijbels Yves.
Doelpunten: Stef Debruyne, Kim Swinnen
Geel: Stefan Huybrechts, Yves Gijbels, Kim Swinnen, Stijn Umans, Sandro Carella, Sahin Resul
4e prov. A : speeldag 29
18/04/04 (15h00)
V. Lommel - SV Breugel 3 - 2
Genenbos Sp. - Lommel Kol. 3 - 1
VC Kerkhoven - Exc. Hamont 5 - 2
Sp. Grote Heide - Sp. Ellikom 1 - 4
E. Gerhees - U. Leopoldsburg 0 - 3
Waterloos VV - St. Bree 3 - 2
SK Lozen - Exc. Ophoven 3 - 2
Ven Maaseik - VV Voorshoven 2 – 3
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Speeldag 30: zondag 25 april '04 (15h00):

SV Breugel -

Ven Maaseik 5 - 0

Wedstrijdbal voor de thuiswedstrijd SV Breugel – Ven Maaseik werd geschonken door:
- Reisbureau Toerist Express, Peer

Toeschouwers: 100
Scheidsrechter: Kennis
Wedstrijdverslag:
De laatste competitiewedstrijd van dit seizoen werd door Breugel met een ruime 5 - 0 overwinning
afgesloten.
In de eerste helft zag het er nochtans niet naar uit dat Breugel uiteindelijk met deze forfaitscore ging
winnen. Veel uitgespeelde kansen konden beide elftallen niet creëren in deze eerste 45 minuten.
Breugel had het knap lastig met Ven Maaseik. Het waren ook de bezoekers die voor het eerste
gevaar zorgden met een mooi uitgespeelde actie die uiteinderlijk met een hard en laag schot langs
ging. Ook Breugel miste de voorlopig de scherpte voorin om de gecreëerde kansen binnen het
doelkader te krijgen.
SV Breugel begon iets steviger aan de tweede helft en zette Ven Maaseik onmiddelijk onder druk. En
de pressing had succes. Door een misser in de defensie van de bezoekers mocht Stef Debruyne
alleen richting doel gaan om zo de bal netjes over de doelman in de netten te lobben (1-0). Het
duurde niet lang of ook doelpunt nummer 2 lag al tegen de netten. Afwerker van dienst was ditmaal
Sandro Carella die een lage voorzet van Joris Vaesen hard voorbij de doelman tegen de netten
knalde (2-0). Bij Ven Maaseik was de veer gebroken en probeerde nog massaal aan te vallen maar
werden vervolgens koud gepakt op de counter. Zo kon Yvers Gijbels in de 80e minuut de score
opdrijven nadat ook hij alleen richting doel kon gaan om daarna de bal met de nodige moeite onder de
doelman door in doel kon werken (3-0). Dit derde doelpunt deed de boeken dicht voor Maaseik.
Onmiddelijk na de 3-0 werd Sandro Carella foutief gestopt in de 16 meter en werd er terecht een
strafschop toegekend. Doelman Tom Haveneers mocht de klus klaren en bracht zo de 4-0 op het
scorebord. Maar Breugel ging vlot door en enkele minuten voor tijd kon Gunther Ceelen doorbreken
op de rechterflank om daarna goed het overzicht te behouden om zo de volledig alleenstaande Stef
Debruyne te bereiken. Stef kon de bal vervolgens makkelijk in het doelkader plaatsen (5-0).
Na deze ruime overwinning werd de traditionele eindeseizoensbarbecue aangestoken en konden
supporters en speler genieten van een heerlijke maaltijd. Morgen 26/04 wordt de tegenstander voor
de eindronde geloot en kan de voorbereiding, met onder andere een match donderdag 29 april tegen
Kadijk SK, beginnen.
Opstelling SV Breugel:
Haveneers Tom, Ceelen Gunther, Umans Stijn, Werner Meex, Vaesen Wim, Carella Sandro (83'
Heyligen Jochen),Wallace Odelle (77' Deckers Tim), Gijbels Yves, Goossens Werner, Meex Werner,
Vaesen Joris (77' Deelkens Bart), Debruyne Stefan.
Doelpunten: Stef Debruyne (2x), Carella Sandro, Gijbels Yves, Haveneers Tom
Geel: - / Rood: 4e prov. A : speeldag 30
25/04/04 (15h00)
U. Leopoldsburg - V. Lommel 1 - 3
Exc. Ophoven - Waterloos VV 3 - 3
Exc. Hamont - Genenbos Sp. 3 - 1
SV Breugel - Ven Maaseik 5 - 0
VV Voorhoven - SK Lozen 1 - 0
Sp. Ellikom - VC Kerkhoven 0 - 3
St. Bree - Sp. Grote Heide 1 - 3
Lommel Kol. E. Gerhees 2 – 2
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Rangschikking periode 3 (winnaar SV Breugel)
1
2
2
4
5
6
7
8
9

Clubnaam

A BCD E F G H

SV BREUGEL
VERBR. LOMMEL
GENENBOS SPORT
V.C.KERKHOVEN
VV VOORSHOVEN
WATERLOOS VV
EXC. OPHOVEN
S.K. LOZEN
SP. GROTE HEIDE

10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
8
8
7
7
7
5
5
4

1
2
2
2
2
2
3
3
5

10 VEN MAASEIK
11 SP. ELLIKOM

10 4 5
10 2 6

12 EXC. HAMONT

10 2 7

13 U. LEOPOLDSBRG

10 2 7

14 E. GERHEES

10 1 6

15 LOMMEL KOL.

10 1 8

16
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)

10 0 #

STANDAARD BREE
Wedstrijden
Winst
Verlies
Gelijk
Doelsaldo
Doel +
Doel Punten

1 19 27 8 25
0 19 31 12 24
0 19 29 10 24
1 21 29 8 22
1 8 17 9 22
1 7 25 18 22
2 12 24 12 17
2 -2 16 18 17
1 -3 22 25 13
1 10 17 27 13
2 -3 14 17 8
1 10 15 25 7
1 18 9 27 7
3 19 15 34 6
1 11 10 21 4
0 29 6 35 0
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Uitslagen en kalender SV Breugel 4e provinciale A
Datum
31/08/2003
07/09/2003
14/09/2003
21/09/2003
28/09/2003
05/10/2003
12/10/2003
19/10/2003
26/10/2003
09/11/2003
16/11/2003
23/11/2003
30/11/2003
07/12/2003
14/12/2003
21/12/2003
04/01/2004
11/01/2004
18/01/2004
25/01/2004
01/02/2004
08/02/2004
15/02/2004
07/03/2004
14/03/2004
21/03/2004
28/03/2004
04/04/2004
18/04/2004
25/04/2004

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

SV BREUGEL
WATERLOOS VV
SV BREUGEL
V.C.KERKHOVEN
SV BREUGEL
E. GERHEES
SV BREUGEL
EXC. HAMONT
SV BREUGEL
STANDAARD BREE
SV BREUGEL
VV VOORSHOVEN
U. LEOPOLDSBURG
SV BREUGEL
VEN MAASEIK
S.K. LOZEN
SV BREUGEL
SP. GROTE HEIDE
SV BREUGEL
GENENBOS SPORT
SV BREUGEL
LOMMEL KOL.
SV BREUGEL
SV BREUGEL
EXC. OPHOVEN
SV BREUGEL
SV BREUGEL
SP. ELLIKOM
VERBR. LOMMEL
SV BREUGEL

Uitslag
115130035232123111023125113135-

S.K. LOZEN
SV BREUGEL
SP. GROTE HEIDE
SV BREUGEL
GENENBOS SPORT
SV BREUGEL
LOMMEL KOL.
SV BREUGEL
SP. ELLIKOM
SV BREUGEL
EXC. OPHOVEN
SV BREUGEL
SV BREUGEL
VERBR. LOMMEL
SV BREUGEL
SV BREUGEL
WATERLOOS VV
SV BREUGEL
V.C.KERKHOVEN
SV BREUGEL
E. GERHEES
SV BREUGEL
EXC. HAMONT
STANDAARD BREE
SV BREUGEL
VV VOORSHOVEN
U. LEOPOLDSBURG
SV BREUGEL
SV BREUGEL
VEN MAASEIK

0
1
0
3
1
2
3
2
1
2
1
4
3
2
2
1
1
1
0
0
0
2
2
0
2
0
0
2
2
0

Algemene rangschikking 4e provinciale A
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Clubnaam
VERBR. LOMMEL
GENENBOS SPORT
V.C.KERKHOVEN
SV BREUGEL
WATERLOOS VV
LOMMEL KOL.
EXC. OPHOVEN
VEN MAASEIK
VV VOORSHOVEN
S.K. LOZEN
EXC. HAMONT
SP. GROTE HEIDE
SP. ELLIKOM
E. GERHEES
STANDAARD BREE
U. LEOPOLDSBURG

Weds.
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Winst
21
20
19
17
14
14
12
12
11
11
11
10
9
4
6
2

Verlies
3
8
7
5
10
11
11
13
11
13
14
12
15
16
21
23

Gelijk
6
2
4
8
6
5
7
5
8
6
5
8
6
10
3
5

Doelsaldo
56
38
44
34
11
13
13
-5
-4
-7
-11
1
-19
-37
-57
-70

Doel+
103
73
86
68
60
51
55
59
55
48
51
51
37
40
37
22

Doel47
35
42
34
49
38
42
64
59
55
62
50
56
77
94
92

Punten
69
62
61
59
48
47
43
41
41
39
38
38
33
22
21
11

Verbroedering Lommel: Kampioen
Lommel Kolonie, Genenbos Sport, SV Breugel en VC Kerkhoven spelen de eindronde voor
bijkomende stijgers.

39

Seizoensoverzicht SV Breugel 2003-2004

Overzicht kampioenschap 4e prov. A 2003 – 2004
Breugel eindigde dus op een verdiende vierde plaats in het eindklassement op 10 punten van
kampioen Verbroedering Lommel.
In de eerste periode ging alles naar wens en sloten ze deze af met 20 punten en hingen ze erg dicht
bij de top 3 van het klassement aan. Lommel Kolonie was het elftal dat het best uit de startblokken
kwam en stond op dat moment verdiend op de eerste plaats dicht gevolgd door V. Lommel. Maar in
de tweede periode ging het een stuk minder vlot voor Breugel en werden er slecht 14 punten van de
eventuele 30 binnengehaald. Genenbos Sport was nu de te kloppen ploeg geworden en begonnen
met een opmars naar de top waar Verbroedering Lommel inmiddeld de koppositie had ingenomen. In
periode nummer drie werd door onze jongens slechts 1x verloren en 1x gelijkgespeeld. In alle andere
acht wedstrijden werden de drie punten binnengehaald en konden ze de derde periodetitel
binnenhalen.
Na het winnen van deze derde periode zat SV Breugel duidelijk in de winning mood en werd daarmee
bij één van de favorieten gerekend in de nacompetitie voor een eventuele promotie. Eerst werd er
nog een oefenwedstrijd ingelast tegen Kadijk SK (3B). Eindstand 0-0. Een meer dan degelijke
waardemeter met het oog op de komende eindronde.

Eindronde 4e Provinciale seizoen 2003 - 2004
Voor de belangrijke eerste ronde trof ons elftal Boorsem Sport een ploeg uit reeks B. Bij het bekijken
van het klassement en de periodetitels bleek dat dit toch een haalbare kaart moest zijn. Alhoewel de
club uit Maasmechelen een mooie vierde plaats behaalde in het eindklassement van de sterke reeks
B moest Breugel proberen in de eerste wedstrijd, die thuis werd gespeeld, een goed resultaat neer te
zetten met het oog op de altijd moeilijke verplaatsing richting het Maasland.
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1 ronde:
Eindronde (heen): donderdag 6 mei '04 (19h00):

SV Breugel -

Boorsem Sport 4 - 0

Toeschouwers: 200
Scheidsrechter: Kenens
Wedstrijdverslag:
Breugel mocht in deze eerste ronde van de nacompetitie de wei in tegen Boorsem Sport. De ploeg uit
Maasmechelen was een stevig elftal dat het duel niet uit de weg ging. De wedstrijd ging in de eerste
10 minuten snel op en neer. Vooral langs de flanken lag er veel ruimte voor Breugel. Flankspelers
Gunther Ceelen en Sandro Carella waren de spelers die in het eerste kwartier voor licht gevaar
konden zorgen. En het was ook Breugel dat in de 15e minuut de score opende. Na een duidelijke
fout op Stef Debruyne liet de scheidrechter op basis van balvoordeel het spel doorgaan. Boorsem
leek verrast maar Breugel kreeg vervolgens alle ruimte. Het was Kim Swinnen die alle tijd kreeg om
de bal voor te gooien om zo aan de tweede paal het hoofd van Yves Gijbels te vinden. Yves kopte de
bal vervolgens heerlijk overhoeks binnen (1-0). De thuisploeg zakte na dit doelpunt een beetje terug
om zo vanuit de verdediging het spel te controleren. Ondanks veel goede wil van de bezoekers lukte
het voorlopig niet om gevaarlijk voor het Breugelse doel te verschijnen. Rond de 25e minuut kon
Werner Meex met een vrije trap vanuit diep in het middenveld de volledig alleenstaande Robin
Rooyakers bereiken. Robin lukte het daarna met de nodige moeite de bal voorbij de doelman tegen
de netten te werken (2-0). Boorsem protesteerde hevig voor vermeend handsbal maar dit werd door
de ref zonder gevolg gelaten behalve een gele kaart voor een speler van Boorsem. Breugel speelde
de eerste helft makkelijk uit en zo bleef het bij de rust 2-0.
De tweede helft begon wederom zeer hevig. Het was Breugel dat zeer fel aan deze tweede 45
minuten begon. In de 50e minuut was het Stef Debruyne die alleen richting doel kon gaan om daarna
de bal mooi in doel te plaatsen (3-0). De bezoekers zagen in dat er toch iets moest gebeuren om nog
een kans te maken in de terugronde. Boorsem kwam tot tweemaal toe zeer gevaarlijk voor het
Breugelse doel. Een schot vanuit de tweede lijn werd door een attente doelman Tom Haveneers over
doel gewerkt. Enkele minuten later kon de snelle spits van Boorsem doorbreken maar wederom stond
de thuisdoelman uitstekend opgesteld en onderschepte de bal uit de voeten van de doorgebroken
speler. Breugel moest terugtrekken maar het duurde niet lang op ze hadden de match terug in
handen. Helaas was het spel iets te slordig en konden er weinig kansen gecreëerd worden. Veel
gebeurde er niet meer in de tweede helft. Toch kon Breugel de score nog opdrijven. De ingevallen
Wim Vaesen kon spits Yves Gijbels bereiken. Yves, die een ijzersterke match speelde, kon
doorbreken tot in de 16 om vervolgens de bal mooi geplaatst in de hoek binnen te trappen (4-0). De
match was gespeeld en Breugel mag met deze uitstekende uitslag zondag aanstaande richting
Boorsem vertrekken.
Opstelling SV Breugel:
Tom Haveneers, Werner Meex, Odelle Wallace, Stefan Huybrechts, Stijn Umans, Sandro Carella (80'
Wim Vaesen), Kim Swinnen (70' Tim Deckers), Yves Gijbels, Gunther Ceelen, Stefan Debruyne,
Robin Rooyakers (75' Bart Deelkens)
Doelpunten: Yves Gijbels (2x), Robin Rooyakers, Stef Debruyne
Geel: - / Rood: Eindronde 4e provinciale
Algemene titel
06/05/04 (19h00)
ZZ Bolder - E. Louwel 1 - 3
Linkhout VV - V. Lommel 1 - 2
Bijkomende stijgers
06/05/04 (19h00)
St.Valmeer – E. Houthalen 0 - 0
V.Loksbergen - Bokrijk Sp. 1 - 1
Genenbos Sp. - Uikhoven VC 0 - 2
Rekem - RDK Gravelo 0 - 0
CSI Genk - Kerkhoven 3 - 1
N. Kempen – RKC Hasselt 1 - 2
Lommel Kol. - Habo 0 - 0
SV Breugel - Boorsem Sp. 4 - 0
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1 ronde:
Eindronde (terug): donderdag 9 mei '04 (15h00):

Boorsem Sp. -

SV Breugel 0 - 3

Toeschouwers: 70
Scheidsrechter: Martens
Wedstrijdverslag:
Breugel maakte deze zondagnamiddag de verplaatsing naar het Maasland om daar in de
terugwedstrijd van de 1e ronde van de nacompetitie Boorsem Sport partij te geven. Met de 4 0 voorsprong uit de heenwedstrijd zat Breugel op rozen. Normaal zou de kwalificatie voor de 2e
ronde binnen moeten zijn, toch begon Breugel supergemotiveerd aan deze wedstrijd. Al na tien
minuten spelen was het raak voor SVB. Spits Stef Debruyne was het die de verdedinging van de
thuisploeg te grazen nam om vervolgens ook de doelman kansloos te laten (0-1). Breugel
controlleerde de wedstrijd en Boorsem was voorlopig onmachtig tegen de goed georganiseerde
defensie van SVB. Rond de twintigste minuut kon Joris Vaesen zich mooi vrijdraaien van zijn
verdediger om zo door te dringen in de 16. Daar werd Joris zwaar onderuit gemaaid door hun laatste
man en kon de ref niets anders doen dan een penalty toe te kennen. Stef Debruyne zette de penalty
om (0-2) en bracht de totaalstand op 6 - 0. Een tien minuten later was het wederom raak. Via een
een razensnelle aanval langs de rechterflank kon Robin Rooyakers de goed gevolgde Yves Gijbels
bereiken die vervolgens de score kon opdrijven tot 0 - 3. Alles ging naar wens voor de bezoekers en
zo kon Breugel met deze 0 - 7 totaal stand de rust ingaan.
De tweede helft probeerde Boorsem de eer nog te redden door naarstig om zoek te gaan naar een
doelpunt. Maar de Breugelse defensie kwam in de beginfase van deze tweede helft zelden in gevaar.
Maar het tij keerde een beetje toen de pas ingevallen Wim Vaesen een thuisspeler langs achter
tackelde. De scheidrechter was genadeloos en bestrafte dit met een rode kaart. Boorsem kon met de
daaropvolgende vrijetrap voor de eerste maal in de wedstrijd voor gevaar zorgen. Maar de Breugelse
doelman Tom Haveneers stond klaar met een goede reflex om de bal uit het doelkader te weren.
Enkele minuten later kon de spits van de thuisploeg profiteren van de ruimte die er ontstond door de
man minder situatie. Gelukkig voor Breugel stond zijn geschut niet op scherp en knalde hij de bal op
de doelpaal.
De sfeer werd een beetje grimmiger door enkele drieste tackle van de thuisploeg die zich duidelijk
wilde revancheren.
In de 70' minuut kon Robin Rooyakers alleen op doel gaan, maar helaas geraakte hij niet voorbij de
doelman. Sandro Carella kwam enkele minuten later in dezelfde situatie terecht en ook hij geraakte
niet voorbij de doelman die met een doodschop onze spits tegen de grond legde. Scheidrechter
bestrafte dit tot ieders verwondering niet. Ook Gunther Ceelen werd zwaar onderuit gehaald in de 16
maar wederom was de scheidrechter blijkbaar niet goed opgesteld en liet het spel gewoon doorgaan
tot ieders verbazing. Ondanks de man minder situatie kon Breugel de match controleren en speelde
de 90 minuten rond zonder noemenswaardige problemen.
Opstelling SV Breugel:
Tom Haveneers, Werner Meex (75' Tim Deckers), Odelle Wallace, Stefan Huybrechts, Stijn Umans,
Kim Swinnen, Yves Gijbels, Gunther Ceelen, Stefan Debruyne (65' Wim Vaesen), Robin Rooyakers,
Joris Vaesen (35' Sandro Carella).
Doelpunten: Yves Gijbels, Stef Debruyne (2x)
Geel: Tim Deckers / Rood: Wim Vaesen
Eindronde 4e provinciale
Algemene titel
09/05/04 (15h00)
E.Louwel - ZZ Bolder 8 - 3
V.Lommel - Linkhout VV 2 - 0
Bijkomende stijgers
09/05/04 (15h00)
E. Houthalen - St.Valmeer 1 - 1
Bokrijk Sp. - V.Loksbergen 4 - 1
Uikhoven VC - Genenbos Sp. 1 - 1
RDK Gravelo - Rekem 1 - 2
VC Kerkhoven - CSI Genk 3 - 3
RKC Hasselt - N. Kempen 1 - 1
Habo - Lommel Kol. 1 - 0
Boorsem Sp. - SV Breugel 0 - 3
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Eindronde 4e Provinciale seizoen 2003 - 2004
Nadat Boorsem opzij was gezet mochten onze jongens het in de tweede ronde opnemen tegen de
winnaar van de wedstrijd tussen Genenbos Sport en Uikhoven VC. Het werd uiteindelijk Uikhoven.
Wat toch wel een beetje een verrassing was, want Genenbos werd toch bestempeld als de sterkste
ploeg uit onze reeks. Uikhoven zou dus zeker een niet te onderschatte tegenstander worden.
De eerste wedstrijd werd gespeeld in Uikhoven. Iedereen wist dat dit een cruciale match was in de
race naar het promotieticket. Een mooi resultaat zou ons in pole position brengen voor de
daaropvolgende thuiswedstrijd.
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2 ronde:
Eindronde (heen): donderdag 13 mei '04 (19h00):

Uikhoven VC -

SV Breugel 1 - 1

Toeschouwers: 100
Scheidsrechter: Kenens
Wedstrijdverslag:
Breugel mocht wederom de verplaatsing maken naar het Maasland. Ditmaal lag de bestemming 2km
verder dan vorige zondag. Met Uikhoven mochten onze jongens zich aan een tegenstander
verwachten die toch een maatje groter was dan onze laatste tegenstander, Boorsem. Niet voor niets
had dit elftal de sterkste ploeg van onze reeks, Genenbos Sport, verslagen in de eerste ronde.
Beide ploegen vlogen er van het begin van de wedstrijd meteen in. Het tempo lag vrij hoog en de
duels waren bitsig. Breugel was het elftal dat voor het eerste doelgevaar kon zorgen in deze wedstrijd
en het was meteen raak. Verdediger Stijn Umans kon vanop zijn flank oprukken met de bal om dan
een voorzet te sturen richting tweede paal waar Robin Rooyakers uitstekend stond opgesteld om de
bal met het hoofd overhoeks in de netten te deponeren (0-1). Een zeer belangrijk doelpunt voor
Breugel dat duidelijk niet naar de zin was van de thuisploeg. Uikhoven begon steeds feller in de duels
te gaan. Meermaals waren hun tackles over het randje. Breugel probeerde toch al voetballend het
spel te maken, maar de thuisploeg liet weinig toe. Rond het half uur kon Uikhoven hun beste kans
van de eerste helft bijeenvoetballen. Gelukkig stond de Breugelse doelman Tom Haveneers goed op
te letten en kon hij de afgeweken bal uit de kruising tikken. Ook Breugel was voor de pauze nog
éénmaal gevaarlijk. Ditmaal kon flankaanvaller Gunther Ceelen doorbreken tot de achterlijn om dan
de bal net iets te kort af te leggen voor doel zodat de thuisploeg met de nodige moeite de bal nog kon
wegwerken. Na 45 minuten ging SV Breugel met een 0-1 voorsprong de rust in.
Uikhoven begon enorm fel aan de tweede helft en drukte Breugel meteen in de verdediging. Doelman
Tom Haveneers moest zich in de beginfase meteen laten gelden toen hij een laag schot met een
mooie reflex uit de rechterhoek kon weren. Onze jongens kwamen er niet meer aan te pas en
moesten zich beperken tot het verdedigen van hun krappe voorsprong. Rond de 60e minuut was
Uikhoven wederom dicht bij de gelijkmaker maar wederom stootte ze op de ultieme redding van de
Breugelse doelman. Onze jongens stonden vooralsnog sterk te verdedigen maar Uikhoven voelde dat
er een doelpunt in de lucht hing en bleef hoog pressen. Rond de 70e minuut kreeg Breugel de bal
niet goed weggewerkt en zo kon een middenvelder van Uikhoven aanleggen vanuit de tweede lijn.
Doelman Tom kreeg de botsende bal na het harde schot niet meteen klemvast en daarvan profiteerde
de snelle spits die de bal tegen de netten kon werken (1-1). Het zouden nog een lange 25 minuten
worden voor Breugel dat in deze tweede helft er niet meer aan te pas kwam. Nog éénmaal kon
Breugel voor gevaar zorgen. Spits Stef Debruyne werd in de diepte gestuurd maar zijn schot was te
zwak om de doelman in gevaar te brengen. Uikhoven bleef zich volop in de aanval storten maar
geraakte niet meer door de versterkte defensie van onze jongens. De thuisploeg pakte nog uit met
een paar zeer vuile fouten die duidelijk de bedoeling hadden een paar van onze spelers richting
hospitaal de trappen. Breugel liet zich echter niet vangen en hield deze 1-1 stand vast.
Zo kan Breugel zondag de thuiswedstrijd aanvangen met de doelpunt extra en hopelijk zullen de
Breugelsupporters wederom talrijk aanwezig zijn om het elftal aan te moedigen.
Opstelling SV Breugel:
Tom Haveneers, Odelle Wallace, Stefan Huybrechts, Stijn Umans, Kim Swinnen (80' Werner
Goossens), Yves Gijbels, Gunther Ceelen (75' Tim Deckers), Stefan Debruyne, Wim Vaesen, Robin
Rooyakers, Sandro Carella (65' Bart Deelkens).
Doelpunten: Robin Rooyakers
Geel: - / Rood: Eindronde 4e provinciale
Bijkomende stijgers
13/05/04 (19h00)
Uikhoven - SV Breugel 1 - 1
Habo - Valmeer 2 - 2
Bokrijk Sp. - Rekem 2 - 1
CSI Genk - RKC Hasselt 1 - 1
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2 ronde:
Eindronde (terug): zondag 16 mei '04 (15h00):

SV Breugel -

Uikhoven VC 3 - 1

Toeschouwers: 220
Scheidsrechter: Billen
Wedstrijdverslag:
De promotie naar 3e provinciale is een feit. Na 13 jaar vierde mag SV Breugel volgend jaar een reeks
hoger aantreden. Na een zeer spannende match kon Breugel hun tegenstander Uikhoven verslaan
met 3 - 1. De wedstrijd begon uitstekend voor SVB. Na noch geen twee minuten spelen stond de 1 - 0
al op het bord. Joris Vaesen kon doorbreken tot op de achterlijn om dan een strakke voorzet af te
leveren voor het doel. De bal werd vervolgens door een verdediger van Uikhoven ongelukkig in eigen
doel werd gewerkt (1-0). Een droomstart voor onze jongens. Net als in de heenwedstrijd ging het spel
snel op en neer en werden aan beide kanten enkele goede kansen bijeengevoetbald. Tom Haveneers
moest rond het kwartier met een prachtige save uitpakken toen de bal richting kruising ging. Uikhoven
begon de match steeds meer naar zich toe te trekken en drukte Breugel ver terug op hun eigen helft.
Maar onze jongens hielden dapper stand tegen dit fysiek zeer sterk elftal. Toch kon Breugel enkele
malen gevaarlijk voor het doel van Uikhoven verschijnen maar de pogingen waren te zwak om de
bezoekende doelman te verontrusten. Net voor de pauze was Uikhoven tot tweemaal toe erg dicht bij
de gelijkmaker, maar doelman Tom was steeds paraat. Breugel ging met deze verdiende 1- 0 de rust
in.
In de tweede helft was het vooral eenrichting verkeer naar het Breugelse doel toe. De bezoekers
gingen daarna gewoon verder zoals de eerste helft eindigde en bleven de druk op de Breugelse
defensie houden, maar deze gaf geen krimp. Uikhoven verwaarloosde een beetje hun defensie en
daarvan kon Breugel in de 65e minuut van profiteren. Na een mooie aanvallende actie van spits Stef
Debruyne kwam de bal terecht bij Robin Rooyakers. Robin kon na een mooie beweging de bal
klaarleggen voor een schot dat de doelman kansloos liet om zo de 2 - 0 op het bord te zetten.
Uikhoven legde zich hierbij niet neer want zij bleven de aanvallenste ploeg. Een waar offensief van de
bezoekers duwde Breugel terug tot in de 16. En hun aanvallend voetbal werd beloond. In de 70' kon
Uikhoven de bal via een vrijetrap voorzetten voor doel. Daar kon een vrijstaande Uikhovense speler
de bal met het hoofd snoeihard tegen de netten werken (2-1). Breugel liet ze komen om vervolgens
telkens uit te pakken met de gevaarlijke counters. Uikhoven was enkele malen erg dichtbij een
doelpunt maar doelman Tom Haveneers speelde een wereldpartij. Toch was het Breugel dat de weg
naar de netten weer vond. Met nog 4 minuten op de klok was het wederom Robin Rooyakers die de
supporters tot juichen kon aanzetten. Met schitterende soloactie zette hij drie verdedigers in de wind
om daarna alleen voor doel te verschijnen. Robin behield zijn koelbloedigheid en kon zijn tweede
doelpunt van de wedstrijd binnen schieten (3-1). De wedstrijd was gespeeld! Enkele jongens van
Uikhoven waren om een of andere reden woedend tegen de streng maar correct leidende
scheidrechter en werden met een rode kaart van het veld gestuurd. Breugel liet het niet aan hun hart
komen en kon de champagne laten knallen.
Over de twee wedstrijden heen was Uikhoven misschien de meest dominerende ploeg maar Breugel
speelde het verdedigend erg sterk met daarbovenop een uitstekende doelman. Het middenveld kon
niet de fysieke gestalde voorleggen zoals van hun tegenstever maar technisch waren ze duidelijk de
betere. En op aanvallend gebied zegt het aantal doelpunten van de twee wedstrijden ten opzichte van
de tegenstever genoeg.
Alles samen over het ganse seizoen bekeken verdient SV Breugel deze promotie met dit collectief
sterk elftal.
Aan iedereen (spelers, trainers, bestuur, vrijwilligers, sponsors en supporters) proficiat met de
promotie en tot volgend jaar !!
Opstelling SV Breugel:
Tom Haveneers, Odelle Wallace, Stefan Huybrechts, Stijn Umans, Kim Swinnen (72' Tim Deckers),
Yves Gijbels, Gunther Ceelen (81'Wim Vaesen), Stefan Debruyne, Wim Vaesen, Robin Rooyakers,
Joris Vaesen (29' Sandro Carella)
Doelpunten: Joris Vaesen, Robin Rooyakers (2x)
Geel: Stefan Huybrechts / Rood: Eindronde 4e provinciale
Algemene titel
16/05/04 (15h00)
V. Lommel - Louwel 4 - 2
Bijkomende stijgers
16/05/04 (15h00)
SV Breugel - Uikhoven 3 - 1
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Valmeer - Habo 2 - 2 str. 2 - 4
Rekem - Bokrijk Sp. 3 - 0
RKC Hasselt - CSI Genk 3 - 2
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Statistieken 1e elftal
Naam
Carella
Haveneers
Ceelen
De Bruyne
Umans
Gybels
Wallace
Goossens
Rooyakers
Meex
Swinnen
Huybrechts
Sahin
Deckers
Geuns
Vaesen
Bullen
Deelkens
Vaesen
V.den Wildenberg
Palmans
Vanderhenst
Ceelen
Vanderhoydonc
Jacobs
Bollen
Cicek
Geerts
Heyligen
Huybrechts
Pellens
Baeken

Sandro
Tom
Gunter
Stefaan
Stijn
Yves
Odell
Werner
Robin
Werner
Kim
Stefan
Resul
Tim
Dimitri
Joris
Roel
Bart
Wim
Davy
Stijn
Tom
Chris
Ronny
Bart
Ivo
Sertan
Marc
Jochen
Gerard
Jos
Rudi

Wedstrijden
0
40
40
39
39
38
37
34
33
33
31
30
29
29
27
25
24
22
22
22
8
6
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1

Doelpunten
0
9
1
1
20
5
18
0
1
15
1
2
1
3
1
2
7
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Geel
0
4
1
2
3
7
5
3
4
1
1
3
4
5
9
1
3
8
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rood
0

TOTAAL

96

68

7

Centrale verwarming - Aardgas
Sanitair - Gas - Onderhoud
VANDIJCK BVBA
Kloosterstraat 34
B-3990 Peer
tel: 011/63.17.56
fax: 011/63.65.31

1ste elftal
Trainer(s)
Eddy Evens

0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
2

Werner Meex

Afgevaardigde(n)
Niels Evens
Guido Wienen

Topschutters
De Bruyne Stef
Gybels Yves
Rooyakers Robin

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bestrating privé - industrie
VRIENS JAN b.v.b.a
Zandstraat 20
B-3990 Kleine Brogel - Peer
tel: 011/63.47.16
fax: 011/61.17.81
GSM: 0477 58.37.79
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Reserven
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Eindklassement Gew. Reserven

1

VC Kerhoven

79

2

Lommel Kolonie

64

3

Waterloos VV

62

4

Genenbos Sport

58

5

Verbr. Lommel

52

6

Exc. Hamont

48

7

Ven Maaseik

46

8

SV Breugel

45

9

Exc. Ophoven-Geistingen

39

10

Eendracht Gerhees

38

11

Union Leopoldsburg

29

12

VV Voorhoven

27

13
14
15

Sp. Grote Heide

27

S.K. Lozen
Standaard BREE

26
24

16

Sporting Ellikom

20
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Overzicht seizoen Reserven
Wedstrijdverslagen Reserven seizoen 2003 – 2004
Speeldag 1: zaterdag 30 augustus '03 (15h00) :

SK Lozen -

SV Breugel 1 - 10

Wedstrijdverslag:
Uitslag zegt alles over deze wedstrijd. Er was nog even twijfel of de wedstrijd wel gespeeld zou
worden omdat bij Lozen enkele jongens ontbraken. Toch werd er gestart met slechts 9 spelers bij de
thuisploeg. Breugel was duidelijk de meerdere in deze eerste wedstrijd van het seizoen. Vooral in de
eerste helft nam Breugel onmiddelijk het match in handen. Tussenstand na deze 1e helft was 7-0.
Tweede helft was iets minder. De jongens van Lozen trokken zich volledig terug tot aan hun 16 meter
en probeerden er sporadisch uit te komen maar hun numerieke minderheid speelde hen duidelijk
parten. Toch lukte het hen nog eenmaal tegen te scoren en werd het uiteindelijk 1-10.
Opstelling SV Breugel: Jos Pellens, Wim Vaesen, Marc Timmerman (45' Ivo Bollen), Marc Smeets,
Jochen Heyligen, Dave Van den Wildenbergh, Stefan Huybrechts (45' Kim Swinnen), Marc Geerts,
Mahmut Korkmaz, Jürgen Bode (45' Gerard Huybrechts), Robin Rooyakers
Doelpunten: Jürgen Bode (1x), Gerard Huybrechts (1x), Mahmut Korkmaz (1x), Robin Rooyakers
(4x), Marc Timmerman (1x), Wim Vaesen (1x), Stefan Huybrechts (1x)
Geel: - / Rood: -

Speeldag 2: zaterdag 6 september '03 (15h00) :

SV Breugel -

Waterloos VV 2 - 4

Wedstrijdverslag:
Onze reserven wisten dat er deze zaternamiddag een stevige tegenstrever te wachten stond. Maar
wat ze niet hadden verwacht was dat ze na 10 minuten al 0-2 in het krijt stonden. Aan het eerste
tegendoelpunt ging wel een buitenspelfase aan vooraf maar bij het tweede doelpunt werd het slecht
uitspelen van onze defensie genadeloos afgestraft. Breugel was meteen op achtervolgen
aangewezen. Voetballend lagen onze jongens zeker niet onder maar de afwerking stond in deze
eerste helft nog niet echt op punt. Waterloos kreeg ook nog een steun in de rug toen de
scheidsrechter een penalty floot voor een fout die duidelijk buiten de 16 gebeurde. Zo moest Breugel
met een 0-3 achterstand de rust ingaan.
De tweede helf begon Breugel met veel goede moed om er toch nog minstens een gelijkspel uit te
halen en ze kwamen er nog zeer dicht bij. Na een kwartier spelen in deze tweede helft kon Dave Van
den Wildenbergh zich goed doorzetten langs de rechterflank om zo de bal tot bij Marc Geerts te
brengen. Marc lukte het om met een mooie doorsteekpas Robin Rooyakers te bereiken. Robin liet de
kans niet liggen en knalde de bal tegen de netten (1-3). Enkele minuten later werd Jochen Heyligen
onderuit gehaald in de 16 en de scheidrechter floot ditmaal wel terecht penalty. Robin Rooyakers
verzilverde de penalty (2-3). Breugel ging voluit in de aanval op zoek naar de gelijkmaker en kwam er
enkele malen heel dichtbij. Vooreerst werd een bal van de lijn gewerkt en maar liefst 2x belandde de
bal op de dwarsligger. Aan de overkant had Waterloos meer geluk bij de afwerking en kon een
kwartier voor tijd de 2-4 tegen de netten duwen. Onze jongens geloofde er nog in maar zoals reeds
gezegd de afwerking en een beetje geluk lieten ons ditmaal in de steek en zo konden de 3 punten in
de eerste thuismatch niet binnengehaald worden.
Opstelling SV Breugel: Jos Pellens, Wim Vaesen, Marc Timmerman, Ivo Bollen, Jochen Heyligen,
Dave Van den Wildenbergh, Kim Swinnen, Marc Geerts, Mahmut Korkmaz (45' Dominique Vanbuel),
Gerard Huybrechts (45' Marc Smeets), Robin Rooyakers
Doelpunten: Robin Rooyakers (2x)
Geel: Robin Rooyakers, Jochen Heyligen / Rood: -

50

Seizoensoverzicht SV Breugel 2003-2004

Speeldag 3: zaterdag 13 september '03 (15h00) :

Sp. Grote Heide -

SV Breugel 3 - 2

Wedstrijdverslag:
Een zeer teleurstellend resultaat voor onze reserven dit weekend. Alhoewel Breugel op alle vlakken
de betere ploeg was kon het hun overmacht niet verzilveren. Onze jongens kwamen na een kwartier
spelen op achterstand na een zeer mooie treffer van de spits van Grote Heide. Maar onze jongen
kwamen al snel op gelijke hoogte dankzij een treffer van Joris Vaesen. Nog voor de rust konden ze
op voorsprong komen ditmaal was Robin Rooyakers schutter van dienst. Maar na de pauze lieten
onze jongens zich tot 2x toe vangen door de spits van Grote Heide. Vooral het derde tegendoelpunt
was vermijdbaar. Ondanks een zwaar eindoffensief en enkele grote kansen kwamen onze reserven
niet meer tot scoren en moesten zonder punten huiswaarts keren.
Opstelling SV Breugel: Jos Pellens, Ivo Bollen, Marc Timmerman, Gerard Huybrechts, Werner
Meex, Jochen Heyligen, Marc Smeets, Joris Vaesen, Robin Rooyakers, Mahmut Korkmaz, Kim
Swinnen, Jurgen Bode, Dave Van den Wildenbergh
Doelpunten: Joris Vaesen, Robin Rooyakers
Geel: - / Rood: -

Speeldag 4: zaterdag 20 september '03 (15h00) :

SV Breugel -

VC Kerkhoven 3 - 3

Wedstrijdverslag:
Onze reserven waren erop gebrand om de negatieve resultaten van de laatste weken recht te zetten.
Met een match tegen VC Kerkhoven dat het maximum van de punten had was de tegenstrever dit
weekend. Eerste helft was volledig voor Breugel. De eerste treffer van de wedstrijd was voor Robin
Rooyakers na een uitstekende voorzet van Tom Vanderhenst. Ook het tweede doelpunt was voor
rekening van de de man in vorm Robin Rooyakers. Ditmaal stak hij 3 spelers inclusief de doelman
van Kerkhoven in zijn zak om vervolgens de bal makkelijk binnen te tikken.
De tweede helft was ook volledig in handen van Breugel. Breugel kon zijn overmacht verzilveren in
een derde doelpunt. Wederom was het Robin die aan het kanon stond. Met deze 3-0 voorsprong
leek er niets aan de hand en leek Breugel de wedstrijd makkelijk te kunnen uitspelen. Maar een
kwartier voor tijd kreeg Kerkhoven een terechte penalty na een duwfout van Wim Vaesen in de 16.
De penalty werd omgezet en Kerkhoven zag nog een sprankeltje hoop en vijf minuten later konden ze
zelf de 3-2 op het scorebord brengen. Kerhoven trok volop in de aanval en Breugel moest lijdzaam
toezien hoe de ref in de 90' minuut van de wedstrijd wederom een terechte penalty moest toekennen
na een handsbal van Jochen Heyligen. Wederom werd de penalty omgezet en eindigde de wedstrijd
in een zéér ontgoochelend gelijkspel.
Opstelling SV Breugel: Jos Pellens, Marc Timmerman, Gerard Huybrechts, Werner Meex, Jochen
Heyligen, Joris Vaesen, Robin Rooyakers, Kim Swinnen, Jurgen Bode, Dave Van den Wildenbergh,
Tom Vanderhenst, Wim Vaesen, Dominique Vanbuel.
Doelpunten: Joris Vaesen, Robin Rooyakers
Geel: - / Rood: -
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Speeldag 5: zaterdag 27 september '03 (15h00) :

Genenbos Sp. -

SV Breugel 2 - 1

Wedstrijdverslag:
In het eerste kwartier tegen de leider in het klassement hielden onze reserven makkelijk stand. Zo
konden zelfs de beste kans van de eerste helft bijeenvoetballen maar de thuisdoelman hield met een
ultieme reflex een bal van Joris Vaesen van de lijn. Nadien kwam Genenbos sterker opzetten maar
een echt grote kans kregen ze niet. Na 20 minuten spelen kon Robin Rooyakers alleen op doel gaan
maar hij werd gewoon langsachter onderuitgetrapt door de laatste verdediger. Rood zou je denken
maar de scheidsrechter had blijkbaar zijn reglement niet gelezen en bestrafte dit met slechts geel.
Van dan af werd de wedstrijd bitsiger en liet Genenbos zich van zijn slechtste kant zien met veel duw
en trekwerk gecombineerd met véél vuile fouten die gewoon onbestraft verder konden gaan.
De tweede helft begon uitstekend voor Breugel. Een strakke lage voorzet van Wim Vaesen werd aan
de tweede paal uistekend afgewerkt door Jochen Heyligen. Met deze 0-1 stand kwam Genenbos veel
feller opzitten en konden ze enkele minuten na de openingstreffer de 1-1 tegen de netten duwen.
Breugel werd in de verdediging geduwd en Genenbos was van nu af de betere ploeg. Een kwartier
voor tijd konden ze uiteindelijk toch de winninggoal tegen de netten duwen en moest Breugel met nul
punten huiswaarts keren.
Opstelling SV Breugel: Jos Pellens, Marc Smeets, Ivo Bollen, Marc Timmerman, Werner Meex, Wim
Vaesen, Marc Geerts, Gerard Huybrechts, Jochen Heyligen, Robin Rooyakers, Joris Vaesen, Jurgen
Bode, Jordi Schuurmans, Mahmut Korkmaz
Doelpunten: 0-1 Jochen Heyligen
Geel: Jordi Schuurmans, Marc Smeets / Rood: -

Speeldag 6: zaterdag 4 oktober '03 (15h00) :

SV Breugel -

E. Gerhees 1 - 3

Wedstrijdverslag: /
Opstelling SV Breugel: Bart Jacobs, Marc Smeets (15' Jordi Schuurmans), Ivo Bollen, Marc
Timmerman, Wim Vaesen, Jochen Heyligen (55' Chris Ceelen), Robin Rooyakers, Joris Vaesen,
Jurgen Bode (46' Gerard Huybrechts), Mahmut Korkmaz, Dave Van den Wildenbergh
Doelpunten: Robin Rooyakers
Geel: - / Rood: -
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Speeldag 7: zaterdag 11 oktober '03 (15h00) :

SV Breugel -

Lommel Kolonie 4 - 3

Wedstrijdverslag:
Deze zaterdag kregen onze reserven het bezoek van Lommel Kolonie. De leider in het klassement
stond al na een kwartier spelen 0-3 voor. Het spel van Breugel was absoluut van een laag niveau
maar toch kon het enkele mooie kansen bijeen voetballen. Ook Kolonie ging na hun derde doelpunt
slecht voetballen. Net voor de pauze kon Mahmut met een prachtig schot in de kruising de 1-3 op het
bord zetten.
Dit doelpunt bracht onze jongens toch nog een sprankeltje hoop om te proberen er een veel betere
tweede helft van te maken. Breugel ging volop in de aanval. Na een kwartier spelen lukte het Werner
Meex na een hoekschop met het hoofd de aansluitingstreffer te maken (2-3). Breugel geloofde er nu
volop in en vijf minuten later kon wederom Werner Meex, na een goede actie van Robin Rooyakers en
een prima voorzet van Mahmut, met het hoofd de gelijkmaker tegen de netten koppen (3-3). Lommel
Kolonie zat in zak en as en voerde een paar wissels door om het tij nog te kunnen keren. Ook bij
Breugel werd een wissel doorgevoerd; De hardwerkende Jurgen Bode werd vervangen door Chris
Ceelen. Dit werd een gouden wissel want Chris kon met zijn eerste actie, een typische Ceelen rush,
Breugel op voorsprong brengen (4-3). Met nog 25 minuten te spelen verhoogde Kolonie de druk en
Breugel kreeg een steeds moeilijker. Zeker toen het met 10 man verder moest na de uitsluiting van
Mahmut (2e gele kaart). Toch was Kolonie nog dicht bij de gelijkmaker met een bal die op de lat
terechtkwam. Maar Breugel kende ditmaal wel het geluk dat het in de vorige matchen miste en zo
konden ze eindelijk de 3 punten thuishouden.
Opstelling SV Breugel: Bart Jacobs, Jordi Schuurmans, Marc Timmerman, Wim Vaesen (80'
Dominique Vanbuel), Jochen Heyligen, Robin Rooyakers, Joris Vaesen, Jurgen Bode (65' Chris
Ceelen), Mahmut Korkmaz, Dave Van den Wildenbergh, Werner Meex (75' Jos Pellens)
Doelpunten: 1-3 Mahmut Korkmaz, 2-3 Werner Meex, 3-3 Werner Meex, 4-3 Chris Ceelen
Geel: Werner Meex, Wim Vaesen, Joris Vaesen / Rood: Mahmut Korkmaz (2x geel)

Speeldag 8: zaterdag 18 oktober '03 (15h00) :

SV Breugel -

Exc. Hamont 4 - 0

Wedstrijdverslag:
De eerste helft van de wedstrijd waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. De doelkansen waren
schaars aan beide zijde en het was pas diep in de tweede dat Breugel voor het eerste echt kon
dreigen voor het doel. Een prima schot van Robin Rooyakers werd uit doel geweerd. Dit was slechts
een waarschuwing voor de bezoekers want enkele minuten later kon Werner Meex Jurgen Bode diep
richting doel sturen waar Jurgen vervolgens de doelman mooi kon verrassen met een lob om zo de 10 op het scorebord te brengen. In de tweede helft trok Breugel de wedstrijd onmiddelijk naar zich toe
en kwam Hamont er helemaal niet meer aan te pas. In de 60' minuut van de wedstrijd kon Tom
Vanderhenst door de buitenspelval glippen om zo alleen richting doelman te gaan en vervolgens de
bal tegen de netten te plaatsen (2-0). De kansen volgde elkaar in snel tempo op. Ook Jurgen kon
rond de 65 minuut alleen richting doel gaan om dan de bal mooi voorbij de kansloze doelman te
plaatsen (3-0). Hamont was uitgeteld en probeerde met veel goede moed nog de eerredder te
maken. Toch was het Breugel dat profiteerde van de ruimte die Hamont gaf. Robin Rooyakers kon
na een prima actie Jurgen Bode bereiken in de 16. Jurgen legde de bal met een beetje geluk
uitstekend klaar voor zijn linker en knalde de bal genadeloos voorbij de doelman. Deze 4-0 was ook
de eindstand en onze reserven lijken dan toch eindelijk gelanceerd in deze competitie.
Opstelling SV Breugel: Jos Pellens, Jordi Schuurmans, Marc Timmerman (46' Jochen Heyligen),
Wim Vaesen, Gerard Huybrechts, Ivo Bollen, Robin Rooyakers, Jurgen Bode, Dave Van den
Wildenbergh, Werner Meex, Chris Ceelen (55' Tom Vanderhenst)
Doelpunten: 1-0 Jurgen Bode, 2-0 Tom Vanderhenst, 3-0 Jurgen Bode, 4-0 Jurgen Bode
Geel: Werner Meex / Rood: -
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Speeldag 9: zaterdag 25 oktober '03 (15h00) :

Sp. Ellikom -

SV Breugel 0 - 3

Wedstrijdverslag:
Voor de reserven stond er dit weekend de verplaatsing naar Sporting Ellikom op het programma.
Zoals traditioneel een stug verdedigend elftal dat het onze jongens in deze uitwedstrijd wel eens
moeilijk kon maken. En het duurde ook eventjes vooraleer SVB de Ellikomse muur kon slopen.
Breugel was toch al enkele keren goed door de verdediging gebroken maar de afwerking stond nog
niet scherp. Het was rond het kwartier dat Robin Rooyakers de 0-1 op het bord kon brengen toen hij
in een warige fase voor het doel van Ellikom de bal toch tegen de netten prikken. Enkele minuten
later kon Wim Vaesen met een mooi schot de 0-2 binnenknallen. Toch bleef de thuisploeg
superverdedigend spelen en kwamen er helemaal niet uit buiten een schaarse aanval die door onze
jonge doelman Bart Jacobs makkelijk werd weggewerkt.
In de tweede helft speelde Breugel constant op de helft van Ellikom maar het torinstinct liet ons dit
weekend een beetje in de steek. Het was pas diep in de tweede helft toen Chris Ceelen het derde
doelpunt voor Breugel tegen de netten kon duwen. Met deze verdiende overwinning konden onze
jongens terug richting Kleine Brogel trekken.
Opstelling SV Breugel: Bart Jacobs, Wim Vaesen, Werner Meex (46' Marc Timmerman), Jordi
Schuurmans, Jochen Heyligen, Dave Van den Wildenberg, Stefan Huybrechts, Robin Rooyakers,
Mahmut Korkmaz, Joris Vaesen (46' Chris Ceelen), Jürgen Bode (46' Gerard Huybrechts).
Doelpunten: 0-1 Robin Rooyakers, 0-2 Wim Vaesen, 0-3 Chris Ceelen
Geel: - / Rood: -

Speeldag 10: zaterdag 8 november '03 (14h30) :

SV Breugel -

St. Bree 3 - 1

Wedstrijdverslag:
Deze zaterdag kregen onze reserven het bezoek van Standaard Bree. De eerste tien minuten
dicteerde Breugel de wet op het terrein maar naarmate de wedstrijd vorderde kwam Bree steeds meer
in het spel. Maar de aanvallen van de bezoekers waren niet scherp genoeg. Hun beste doelkans was
een poging om onze doelman Bart Jacobs te lobben maar Bart liet zich niet vangen en plukte de bal
mooi uit de lucht. Onze reserven moesten steeds verder terug richting eigen doel en dit liet hen toe
om af en toe een paar scherpe counters te lanceren. En op een van die counters was het toch raak:
Breugel onderschepte de bal rond de halflijn en zo kon spits Chris Ceelen een rush beginnen richting
het doel van de bezoekers om vervolgens de verdedigers en de doelman het nakijken te geven (1-0).
Breugel kwam terug in de match en nam het spel terug volledig in handen om zo met deze 1-0
voorsprong de rust in te gaan.
Onze jongens begonnen goed aan de tweede helft en konden in de 55' minuut de score verdubbelen.
Bij een hoekschop van Breugel kon Bree de bal niet goed wegwerken en kwam de bal terecht in de
voeten van Jordy Schuurmans. Jordy twijfelde niet en knalde de bal vanop 18 meter richting doel; de
doelman was kansloos en kon alleen maar toezien hoe de bal mooi in de winkelhaak tegen de netten
belandde (2-0). Bree probeerde nog met veel goede wil de aansluitingstreffer te maken maar onze
verdediging hield zeer goed stand. En Breugel kon nog verder uitlopen: Wim Vaesen mocht vanop
links een prima voorzet afleveren die door de spits Tom Vanderhenst mooi tegen de netten werd
gewerkt (3-0). Onze jongens probeerde goed georganiseerd het einde van de wedstrijd te halen
zonder tegengoal maar helaas moest doelman Bart toch kansloos toezien hoe een mooie schot van
de bezoekende spits in de kruising belandde (3-1). Onmiddelijk na dit tegendoelpunt werd de
wedstrijd afgefloten en konden onze reserven hun vierde opeenvolgende match winnend afsluiten.
Opstelling SV Breugel: Bart Jacobs, Wim Vaesen, Marc Timmerman, Jordi Schuurmans, Jochen
Heyligen, Dave Van den Wildenberg, Mahmut Korkmaz (46' Gerard Huybrechts), Chris Ceelen,
Jürgen Bode (46' Tom Vanderhenst).
Doelpunten: 1-0 Chris Ceelen, 2-0 Jordy Schuurmans, 3-0 Tom Vanderhenst
Geel: Jordy Schuurmans, Wim Vaesen / Rood: -
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Speeldag 11: zaterdag 15 november '03 (14h30) :

Exc. Ophoven-Geistingen -

SV Breugel 4 - 2

Wedstrijdverslag:
Een erg zwakke wedstrijd van onze reserven dit weekend. Onze jongens begonnen heel slap aan
deze wedstrijd tegen het laatst geklasseerde Ophoven. De thuisspelers kwamen duidelijk veel frisser
het veld op integenstelling tot enkele van onze jongens. Doelman Bart Jacobs moest ons in de
beginfase van de wedstrijd al van een vroege achterstand redden en Breugel kon behalve een schot
van Jordy Schuurmans niets inbrengen tegen een fel opzittende thuisploeg. Na een kwartier spelen
werd bij het uitverdedigen de bal zeer slecht ingespeeld en kon de snelle spits van Ophoven de bal
onderscheppen een alleen richting doel gaan om de bal met de nodige moeite voorbij de doelman van
Breugel te krijgen. Enkele minuten later leed de verdediging op een identieke wijze balverlies en kon
Ophoven de 2-0 op het bord zetten. Breugel kwam voor de pauze nog enkele malen dreigen maar
zowel een schot van Marc Smeets en een kopbal van Dave Van den Wildenberg waren niet
gekadreerd.
In de tweede helft domineerde Breugel de wedstrijd maar Ophoven hield alles achteraan goed
gesloten en kon vervolgens scherpe counters lanceren. Breugel liet zich wederom vangen op een van
deze counters en zo kon Ophoven de stand verder uitdiepen tot 3-0. Breugel zag dat er weinig te
beginnen viel tegen deze tegenstander die met veel meer enthousiasme speelde maar Breugel
probeerde nog met veel goede moed de eer hoog te houden om toch ook een doelpuntje mee te
pikken in deze wedstrijd. En dat lukte ook: ... kon de stand milderen tot 3-1. Maar Ophoven was niet
onder de indruk en kon zelfs nog de 4-1 tegen de netten duwen. Onmiddelijk na dit doelpunt kon de
beste Breugelspeler op het veld, Dave Van den Wildenberg, nog met een mooie lobbal de doelman
verschalken en zo de 4-2 eindstand op het bord zetten.
Opstelling SV Breugel:
Bart Jacobs, Jordy Schuurmans, Marc Smeets, Marc Timmerman, Wim Vaesen, Mahmut Korkmaz,
Dave Van den Wildenberg, Joris Vaesen, Jochen Heyligen (46' Tom Vanderhenst), Chris Ceelen,
Jürgen Bode (46' Gerard Huybrechts)
Doelpunten:
Geel: Mahmut Korkmaz / Rood: Mahmut Korkmaz (2x geel)

55

Seizoensoverzicht SV Breugel 2003-2004

Speeldag 12: zaterdag 22 november '03 (14h30) :

SV Breugel -

VV Voorshoven 6 - 2

Wedstrijdverslag:
Op deze twaalfde speeldag mochten onze reserven het opnemen tegen het voorlaatst geklasseerde
Voorshoven. De bezoekers begonnen de wedstrijd met slechts 8 spelers omdat 1 wagen de weg was
kwijtgeraakt naar Kleine Brogel.
Breugel kon onmiddelijk druk zetten op de tegenstander. En in de 3e minuut van de wedstrijd was het
al raak. Chris Ceelen kon een gemeten voorzet van flankspeler Tom Vanderhenst uitstekend afwerken
(1-0). Breugel domineerde de match zonder echt goed te voetballen maar toch kon Voorshoven
(inmiddels al met 11) enkele minuten na de openingstreffers de gelijkmaker binnentrappen (1-1). De
bezoekers kwamen steeds meer in de match maar net op dat moment dat de bezoekers dachten dat
ze de wedstrijd onder controle hadden kon Breugel toeslaan. De pas uit blessure herstelde Marc
Geerts kon met een steekpas Chris Ceelen bereiken die de bal vervolgens prima af kon leggen voor
Tom Vanderhenst. Tom liet de doelkans niet liggen en knalde de bal tegen de netten (2-1). Na een
klein half uur spelen mocht de mee opgerukte flankverdediger Jochen Heyligen vanuit een schuine
hoek vrij aanleggen om zo met een hard en laag schot de doelman te verrassen en zo de 3-1 op het
scorebord te zetten. Vervolgens ging het voor Breugel erg makkelijk en net voor de pauze mocht ook
Wim Vaesen zijn goaltje meepikken om vervolgens met een 4-1 voorsprong de rust ingaan.
De tweede helf was slecht een formaliteit. Voorshoven geloofde er niet meer in en beperkte zich tot
verdedigen om zo de score niet te hoog te laten oplopen. Toch lukte het onze reserven om toch nog 2
x te scoren. Eerst mocht Chris Ceelen zich op snelheid doorzetten om zo de hele verdediging het
nakijken te geven om vervolgens de bal netjes voorbij de doelman in doel te trappen (5-1). Ook
Jürgen Bode kon zijn goaltje meepikken dit weekend. Na slecht uitverdedingen van de tegenstander
kon Jürgen de bal onderscheppen en zo de 6-1 tegen de netten te knallen. De match was volledig
gespeeld maar toch liet Breugel zich nog één maal verschalken op een schaarse counter van de
bezoekers. Onze doelman Bart Jacobs kon enkel kansloos toezien hoe de enige gemotiveerde speler
van Voorshoven de bal in doel kon werken. Met deze ruime overwinning werd de blammage van
vorige week toch voor een klein beetje weggeveegd.
Opstelling SV Breugel:
Bart Jacobs, Marc Smeets (45' Dominique Vanbuel), Marc Timmerman (60' René Hilkens), Wim
Vaesen, Dave Van den Wildenberg, Jochen Heyligen, Tom Vanderhenst, Chris Ceelen, Jürgen Bode,
Werner Meex, Marc Geerts
Doelpunten: Tom Vanderhenst (2x), Chris Ceelen, Jochen Heyligen, Wim Vaesen, Jürgen Bode
Geel: Werner Meex / Rood: -

Speeldag 13: zaterdag 29november '03 (14h30):

SV Breugel -

U. Leopoldsburg 7 - 3

Wedstrijdverslag:
Makkelijke overwinning dit weekend voor onze reserven. In de beginfase leek Leopoldsburg gelijk
tred te kunnen houden met onze jongens. Na 10 minuten spelen stond het reeds 2-1. Het eerste
doelpunt was van de voet van Chris Ceelen (1-0), maar enkele seconden later stond de 1-1 reeds op
het bord na een klein foutje in de defensie werd doelman Jos Pellens verslagen door een hard en
geplaatst schot. Maar onmiddelijk daarna was het weer de beurt aan Breugel en kon Wim Vaesen de
bezoekende doelman verrassen door een mooi schot (1-2). Na een kwartier spelen kon Jochen
Heyligen een strakke voorzet afleveren richting het hoofd van Dave Van den wildenberg die de bal
vervolgens mooi kon binnenkoppen. Na dit derde doelpunt ging het erg gemakkelijk voor Breugel en
kon Chris Ceelen zijn tweede doelpunt van de namiddag binnentrappen. Leopoldsburg kon nog
éénmaal tegenscoren maar Joris Vaesen kon op aangeven van broer Wim nog voor de rust 2x
scoren. 7-2 was de ruststand.
Tweede helft was slechts een formaliteit. Beide ploegen konden nog 1x scoren. Het laatste doelpunt
van Breugel kwam van Joris Vaesen die zijn derde van de namiddag kon binnentrappen.
Opstelling SV Breugel:
Jos Pellens, Marc Timmerman, Wim Vaesen, Dave Van den Wildenberg Mahmut Korkmaz, Jochen
Heyligen, Chris Ceelen, Werner Meex, Marc Geerts, Jordy Schuurmans, Joris Vaesen, Jürgen Bode
Doelpunten:
Geel: - / Rood: -
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Speeldag 14: zaterdag 6 december '03 (14h30) :

V. Lommel -

SV Breugel 1 - 0

Wedstrijdverslag:
De reserven van Breugel gingen vol vertrouwen richting Verbroedering Lommel. In de beginfase van
de wedstrijd kon Breugel het tempo van de wedstrijd bepalen en mocht zo met enkele goede
combinatie gevaarlijk voor doel verschijnen. Lommel kon enkel met lange ballen van achteruit voor
gevaar zorgen maar de Breugel defensie hield met de nodige moeite stand. Tot doelpunten kwam het
niet en het was duidelijk dat wie het eerste zou scoren de match kon winnen. De stand na 45 minuten
bleef 0 - 0.
Verbroedering begon bijzonder fel aan de eerste helf en zette onze jongens onmiddelijk onder druk.
En dit leverde hen het voor Breugel gevreesde tegendoelpunt op. Lommel zette vervolgens het slot
op de deur en verdedigde hun voorsprong met alle middelen. De wedstrijd werd bij momenten een
ordinaire schoppartij de niet altijd correcte scheidrechter met veel gele kaarten bestrafte. Lommel
kwam tot twee maal zeer goed weg met 2 niet gefloten penalty's. Bij de eerste werd Tom
Vanderhenst op weg naar doel zomaar onderuit getrapt duidelijk binnen de 16 maar de ref floot een
vrij trap buiten de grote rechthoek. Ook bij de tweede fout werd Mahmut Korkmaz gewoon onderuit
getrapt én nagetrapt in de 16. De scheidrechter floot wederom een fout maar ook hier legde hij de bal
buiten de 16. Breugel kon veel druk leggen op het doel van de thuisploeg en konden enkele zeer
mooie kansen creëren maar tot scoren kwam het niet meer.
Opstelling SV Breugel:
Bart Jacobs, Ivo Bollen, Marc Timmerman (60' Tom Vanderhenst), Marc Smeets, Jordy Schuurmans,
Jochen Heyligen, Marc Geerts, Wim Vaesen, Mahmut Korkmaz, Dave Vandenwildenberg, Robin
Rooyakers
Doelpunten:
Geel: Mahmut Korkmaz, Jochen Heyligen / Rood: -

Speeldag 15: zaterdag 14 december '03 (14h30) :

SV Breugel -

Ven Maaseik 3 - 2

Wedstrijdverslag:
Op deze regenachtige zaterdagnamiddag moest Breugel het opnemen tegen Ven Maaseik. In de
stand stond deze ploeg één plaats hoger dan onze jongens. De wedstrijd was nog geen vijf minuten
onderweg of onze reserven keken al tegen een 0-1 achterstand aan toen een foutje van onze
doelman Bart Jacobs genadeloos werd afgestraft door de oplettende spits van Ven. Toch liet Breugel
dit net aan hun hart komen en een tien minuten later kon Robin Rooyakers, na een uitstekende
combinatie, de gelijkmaker binnentikken (1-1). En Breugel bleef de meest aanvallende ploeg en kon
een reeks mooie kansen versieren maar kon pas rond het half uur eindelijk een kans verzilveren.
Wederom was het Robin die de netten kon bolzetten (2-1). Maar nog voor de pauze kon Maaseik de
terug op gelijke hoogte klimmen, dankzij een vrije trap die wondermooi en onhoudbaar hoog boven in
de kruising werd binnengetrapt (2-2).
De tweede helft was het vooral eenrichtingsvoetbal van Breugel dat met goed combinatievoetbal
Maaseik niet meer toeliet om mee te voetballen. Wederom kon Breugel enkele mooie kansen
bijeenvoetballen maar weeral bleek de afwerking nog niet op scherp te staan. Pas rond de 75e
minuut lukt het Breugel dan toch om de bal tegen de netten te werken. Afwerker van dienst was Chris
Ceelen die met zijn linker de bal prachtig in de kruising van het doel schilderde (3-2). Een verdiende
overwinning die ondanks enkele scherpe counters van Ven Maaseik niet meer in gevaar kwam.
Opstelling SV Breugel:
Bart Jacobs, Marc Timmerman, Marc Smeets (45' Gerard Huybrechts), Jordy Schuurmans, Jochen
Heyligen (46' Dominique Vanbuel), Marc Geerts, Wim Vaesen, Mahmut Korkmaz, Dave
Vandenwildenberg, Robin Rooyakers (60' Tom Vanderhenst), Chris Ceelen.
Doelpunten: Robin Rooyakers (2x) Chris Ceelen.
Geel: - / Rood: -
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Speeldag 16: zaterdag 20 december '03 (14h30) :

SV Breugel -

Lozen SK 6 - 2

Wedstrijdverslag:
De eerste wedstrijd van de terugronde werd met overtuigende cijfers gewonnen. De overwinning
kwam grotendeels tot stand in de eerste helft. Na vijf minuten spelen kon Gerard Huybrecht de score
openen toen hij de bezoekende doelman kon verrassen met een listige lobbal. Enkele minuten
daarna kon Chris Ceelen de 2-0 op het bord zetten na een uitstekende voorzet van Tom
Vanderhenst. Tom zelf kon onmiddelijk daarna de 3-0 binnentrappen. De doelpunten volgde zeer snel
na elkaar: Robin Rooyakers kon bij het vierde doelpunt de hele verdediging op een hoopje dribbelen
om zo makkelijk de 4-0 binnen te trappen. Lozen kon ook een keertje tegenprikken toen de spits van
Lozen met de nodige moeite de bal toch voorbij onze doelman Bart Jacobs kreeg. Maar Breugel ging
gewoon op zijn elan verder en voor de pauze kon Wim Vaesen met twee mooie doelpunten de score
opdrijven tot 6-1.
Na de koffie ging het spelpijl naar beneden en kwam Breugel niet meer tot scoren. Ondanks de vele
doelkansen lukte het niet meer en hield de bezoekende doelman zijn netten schoon in de tweede
helft. Lozen kon op een schaarse counter toch nog éénmaal tegenscoren en werd de eindstand
vastgesteld op 6-2.
Opstelling SV Breugel:
Bart Jacobs, Marc Timmerman, Marc Smeets, Jordy Schuurmans, Jochen Heyligen, Gerard
Huybrechts (46' Dominique Vanbuel), Wim Vaesen (70 Daffie) Mahmut Korkmaz, Robin Rooyakers,
Chris Ceelen.
Doelpunten: Gerard Huybrechts, Chris Ceelen, Tom Vanderhenst, Robin Rooyakers, Wim Vaesen
(2x)
Geel: - / Rood: Speeldag 17: zaterdag 04 januari '04 (14h30) :

Waterloos VV -

SV Breugel

algemene afgelasting
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Speeldag 18: zaterdag 10 januari '04 (14h30) :

SV Breugel -

Sp. Grote Heide 3 - 1

Wedstrijdverslag:
Sporting Grote Heide was de laatste twee jaren altijd het zwarte beest voor onze reserven. Zowel uit
als thuis werd er nooit punten gescoord. Maar dit weekend waren onze jongens gebrand op een
revanche en kwam iedereen super gemotiveerd aan de aftrap. De wedstrijd ging in de begin fase
gelijkopgaand en het tempo lag vrij hoog. Beste kansen voor Breugel waren twee vrije trappen van
Wim Vaesen. Een daarvan belandde op de doelpaal en de andere werd door de bezoekende
doelman, ex-Breugelspeler Guy, met een ultieme reflex uit het doelkader geweerd. Maar ook Grote
Heide kon bij momenten gevaarlijk uitbreken maar hun doelpogingen konden onze doelman Bart
Jacobs niet verontrusten. Rond het half uur kon de thuisploeg op voorsprong komen toen Chris
Ceelen met uitstekende diepe bal Joris Vaesen alleen richting doelman kon sturen. Joris twijfelde niet
en knalde de bal hard voorbij de doelman tegen de netten (1-0). Breugel had de match vervolgens
volledig onder controle, maar toch lukte het Grote Heide één minuut voor de rust toch nog via een
hoekschop op gelijke hoogte te komen (1-1).
Onze jongen waren niet aangeslagen door dit doelpunt en begonnen vol vertrouwen aan de tweede
helft. De wedstrijd ging aanvankelijk zeer gelijkopgaand, maar naarmate de wedstrijd vorderde kreeg
Breugel steeds meer en betere kansen. Toch was het pas na 25 minuten spelen toen Breugel
eindelijk op voorsprong kon komen. Joris Vaesen mocht na een mooie individuele actie aanleggen
van net buiten de 16 om de bal vervolgens wondermooi tegen de netten te knallen (2-1). Breugel
hield het vervolgens goed gesloten achterin. Grote Heide kon slechts sporadisch voor licht gevaar
zorgen maar moest telkens oppassen voor de scherpe counters van Breugel. Maar beide spitsen,
Joris en Chris, lukte het niet om de foutjes in de defensie van Grote Heide af te straffen. Met nog een
kleine tien minuten te spelen kon Gerard Huybrechts de bal onderscheppen in het middenveld om
vervolgens Chris Ceelen aan te spelen. Chris kon met een rush richting doel de hele verdediging van
de bezoekers achter zich laten om daarna ook de doelman te omspelen en de 3-1 op het scorebord te
brengen. Een verdiende overwinning die onze reserven het nodige vertrouwen moet geven voor de
rest van de terugronde.
Opstelling SV Breugel:
Bart Jacobs, Marc Timmerman, Marc Smeets, Jochen Heyligen, Gerard Huybrechts, Wim Vaesen,
Bart Deelkens (60' Tom Vanderhenst), Mahmut Korkmaz (60' Dominique Vanbuel), Chris Ceelen,
Joris Vaesen (80' Daffie Christofani)
Doelpunten: Joris Vaesen 1-0, Joris Vaesen 2-1, Chris Ceelen 3-1
Geel: Daffie Christofiani / Rood: -
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Speeldag 19: zaterdag 17 januari '04 (15h00) :

VC Kerkhoven -

SV Breugel 2 - 0

Wedstrijdverslag:
Onze reserven maakte deze namiddag de verplaatsing naar de leider in het klassement, VC
Kerkhoven. En onze jongens begonnen uitstekend aan de wedstrijd. Joris Vaesen kreeg na nog
geen vijf minuten spelen een reuze kans om Breugel op een vroege voorsprong te brengen, maar de
doelman van Kerkhoven hield met een uitstekende reflex zijn netten schoon. Het was een wedstrijd
die goed op en neer ging en de duels waren bitsig. Kerkhoven kon zijn status als leider in het
klassement niet waarmaken want Breugel kon in de eerste helft de beste kansen bijeenvoetballen.
Toch was het Kerkhoven dat het eerste tot scoren kwam. Na een misverstand in de Breugeldefensie
kon de snelle Kerkhovense spits profiteren om alleen richting doel te gaan om zo onze Bart Jacobs
met een lobbal te verschalken (1-0). Breugel bleef niet bij de pakken zitten en bleef de beste kansen
creëren, maar botste op een goed keepende thuisdoelman. Na een half uur spelen kreeg Kerkhoven
een terechte penalty toegewezen na een fout van Mahmut Korkmaz. De penalty werd omgezet en zo
kon Kerkhoven met een overdreven 2-0 voorsprong de rust ingaan.
Na de rust werd het spel steeds ruwer en hield de niet altijd concequent leidende scheidrechter de
match niet onder controle. Dit tot grote frustratie van onze jongens. In de 60' minuut werden er een
paar vervangingen doorgevoerd door trainer Eddy en moest er ook een beetje geschoven worden.
Toch bleef Breugel het spel goed meespelen en werden er nog enkele goede kansen gecreëerd. De
beste was voor Jochen Heyligen toen hij kon profiteren van een slordigheid van de thuisdefensie om
zo vanuit een schuine hoek alleen richting doel te gaan maar zijn schot ging rakelings langs. Enkele
minuten daarna kreeg Breugel een penalty toegewezen toen Chris Ceelen onderuit werd gehaald in
de 16. Chris legde de bal klaar op de 11 meter maar wederom was het de doelman die de bal uit het
doelkader kon houden. Met veel goede wil probeerde Breugel nog iets aan de achterstand te doen
maar lukte niet meer om door de versterkte Kerkhovense defensie te geraken. Ook aan de overzijde
kreeg Kerkhoven nog een penalty toegewezen maar ditmaal geraakte ze niet voorbij doelman Bart.
Breugel verdiende in deze topwedstrijd veel meer dan dit redelijk laf spelend Kerkhoven. Maar
Kerkhoven zal toch gevoeld hebben dat Breugel op bezoek is geweest!!
Opstelling SV Breugel:
Bart Jacobs, Jochen Heyligen, Marc Timmerman, Marc Smeets, Mahmut Korkmaz, Resul Sahin (60'
René Hilkens), Dave van den Wildenberg, Gerard Huybrechts, Daffie Christiani, Chris Ceelen, Joris
Vaesen (60' Jos Pellens)
Doelpunten: /
Geel: Dave Van den wildenberg, Jochen Heyligen, Mahmut Korkmaz. / Rood: -
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Speeldag 20: zaterdag 24 januari '04 (15h00):

SV Breugel -

Genenbos Sport 1 - 1

Wedstrijdverslag:
Deze zaterdagnamiddag stond er wederom een moeilijke tegenstander op het programma voor onze
reserven. Genenbos Sport, de nummer 3 in het klassement, kwam naar Breugel afgezakt met de
bedoeling de 3 punten zeker mee naar huis te nemen. Vooral in de eerste helft lukte het Genenbos
om het spel te maken en kon zodoende enkele malen gevaarlijk voor het doel van Bart Jacobs
verschijnen. Maar onze jonge doelman organiseerde zijn verdeding perfect en hield er zelf ook nog
een paar uit zijn doelkader. Aan de andere kant kon Breugel ook enkele malen gevaarlijk voor de dag
komen via enkele hoekschoppen waar de defensie van de bezoekers de nodige moeite mee hadden.
Net voor de pauze kregen onze jongens toch nog een doelpunt tegen. Door slecht uitverdedigen van
onze defensie kon Genenbos een snelle aanval op touw zette die door de spits van de bezoekers
genadeloos tegen de netten werd geduwd (0-1). Een tot dan toe verdiende voorsprong voor
Genenbos.
Maar onze reserven gaven zich niet zomaar gewonnen, want ze voelde dat deze tegenstander te
pakken was. De tweede helft was volledig voor Breugel. Al na vijf minuten spelen kon Breugel al een
eerste maal dreigen toen Dave Van den wilderberg een voorzet vanop links rechtstreeks op de slof
nam maar helaas belandde bal net naast het doelkader. De thuisploeg bleef de tegenstander stevig
onder druk zetten en dit werd rond de 65' minuut beloond. Chris Ceelen kon doorbreken langs de
linkse flank om vervolgens een uitstekende lage voorzet af te leveren voor Dominique Vanbuel.
Dominique gebruikte zijn (onder het stof gehaalde) linkse voet om het leer makkelijk voorbij de
doelman tegen de netten te trappen (1-1). Breugel bleef de match domineren en kon nog enkele
mooie kansen creëren. Genenbos kreeg geen noemenswaardige kans meer bijeengevoetbald, maar
aan de andere kant lukte het onze jongens ook niet meer om de bal tegen de netten te krijgen en zo
bleef de stand na 90' minuten 1 - 1.
Opstelling SV Breugel:
Bart Jacobs, Jochen Heyligen, Marc Smeets, Marc Timmerman (75' René Hilkens), Ivo Bollen, Gerard
Huybrechts, Dave Van den wilderberg, Mahmut Korkmaz, Dominique Vanbuel, Daffi Christofiani (46'
Werner Meex), Chris Ceelen.
Doelpunten: Dominique Vanbuel
Geel: Gerard Huybrechts / Rood: -
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Speeldag 21: zaterdag 30 januari '04 (15h00):

E. Gerhees -

SV Breugel 2 - 2

Wedstrijdverslag:
Onze reserven mochten deze zaterdag de wei in tegen Eendracht Gerhees. Ze kregen dit weekend
ook de hulp van twee juniors, Rubin Roeffaers en Koen Winters. Het terrein lag er zoals verwacht
zeer drassig bij en het was dus moeilijk om goed voetbal te brengen. De wedstrijd begon uitstekend
voor onze jongens. Chris Ceelen kon na een kleine tien minuten spelen de 0-1 reeds op het bord
zetten na een hard laag schot dat met een klein beetje geluk onder de doelman door in doel
belandde. Breugel kreeg vervolgens nog enkele zeer grote doelkansen maar de doelpogingen waren
ofwel niet gekadreerd of de thuisdoelman liet zich ditmaal niet meer zo makkelijk passeren. Al die
gemiste kansen kwamen Breugel zuur te staan want aan de andere kant was de eerste
noemenswaardige kans raak. Een lage voorzet vanop links werd door de volledig alleenstaande
centrale spits makkelijk voorbij de kansloze Breugeldoelman, Bart Jacobs, tegen de netten getrapt (11). Breugel verloor volledig de greep op de match en enkele minuten na de gelijkmaker kon Gerhees
op een 2-1 voorsprong komen, na een misser in de defensie (2-1). Tevens ook de ruststand.
Breugel begon vol goede moed aan de tweede helft en waren gebrand om hun zeer zwakke eerste
helft en achterstand recht te zetten. Maar Gerhees verdedigde stug en liet Breugel niet toe om in de
wedstrijd te komen. Gerhees opteerde voor veel lange ballen waar de Breugelse defensie het
aanvankelijk niet moeilijk mee had maar naarmate de wedstrijd vorderde en ook de vermoeidheid
toesloeg werd het toch oppassen geblazen. Gelukkig keepte Bart Jacobs een perfecte tweede helft
en werd er geen doelpunt meer geincasseerd. Breugel lukte het toch nog om tien minuten voor tijd de
gelijkmaker tegen de netten te trappen. Werner Meex kon een rechtstreekse vrije trap vanop twintig
meter hard voorbij de slecht opgestelde muur en de doelman in het doelkader trappen (2-2). Breugel
zette in deze laatste tien minuten nog eens alles op alles maar ondanks enkele hete standjes voor het
doel van Gerhees bleef de stand 2-2.
Opstelling SV Breugel:
Bart Jacobs, Jochen Heyligen, Marc Smeets, Marc Timmerman, Ivo Bollen (70' Dominique Vanbuel),
Gerard Huybrechts, Dave Van den wilderberg, Mahmut Korkmaz, Ruben Roeffaers, Koen Winters (60'
Werner Meex), Chris Ceelen.
Doelpunten: Chris Ceelen, Werner Meex
Geel: Mahmut Korkmaz, Jochen Heyligen / Rood: Speeldag 22: zaterdag 07 februari '04 (15h00):

Lommel Kolonie -

SV Breugel 4 - 1

Wedstrijdverslag:
Onze reserven verloren dit weekend met overdreven cijfers van de tweede in het kampioenschap.
Kolonie was waarschijnlijk de beschaamlijke nederlaag van de heenronde nog niet vergeten toen ze
een ruime 0-3 voorsprong uit handen gaf en onze jongens nog deze spectaculaire wedstrijd wonnen
met 4-3. Helaas konden onze jongens dit weekend niet zegevieren. Junior Koen Winters moest met
een blessure reeds vroeg de kleedkamers opzoeken en zo moest er een beetje geschoven worden in
het Breugelse elftal. De eerste helft was ronduit slecht. Op alle vlakken kwamen onze reserven tekort
en zo was de stand na 45 minuten spelen 2-0. Maar Breugel was erop gebrand om er in de tweede
helft weer volledig voor te gaan. En met een mooi doelpunt van Joris Vaesen op voorzet van Dave
Van den wildenberg begonnen onze jongens er na deze aansluitingstreffer weer helemaal in te
geloven. Breugel had de match volledig in de hand en net op dat moment kon de thuisploeg weer
tegenscoren. Een serieuse opdoffer voor de ploeg maar met de heenwedstrijd in gedachten leek alles
nog mogelijk. Er waren in deze tweede helft voldoende kansen voor Breugel maar bij de afwerking
zat het jammer genoeg niet mee. De scheidsrechter had blijkbaar solden op de gele kaarten en
gooide ze vlotjes in het rond, vooral in het nadeel van Breugel. Met nog enkele minuten op de klok
kon Kolonie nog de overdreven 4-1 op het bord zetten met een mooi geplaatst afstandsschot.
Opstelling SV Breugel:
Bart Jacobs, Jochen Heyligen, Marc Smeets, Ivo Bollen (70' Daffi Christiani), Gerard Huybrechts,
Dave Van den wilderberg, Mahmut Korkmaz, Koen Winters (15' Marc Timmerman), Chris Ceelen,
Joris Vaesen
Doelpunten: Joris Vaesen
Geel: Mahmut Korkmaz, Chris Ceelen, Gerard Huybrechts, Ivo Bollen / Rood: -
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Speeldag 23: zaterdag 14 februari '04 (15h00):

Exc. Hamont -

SV Breugel 2 - 0

Wedstrijdverslag:
Opstelling SV Breugel:
Bart Jacobs, Jochen Heyligen, Marc Smeets, Ivo Bollen, Daffi Christiani, Gerard Huybrechts, Dave
Van den wilderberg, Marc Timmerman, Joris Vaesen, Werner Abrahams, Werner Meex
Doelpunten: Geel: - / Rood: Speeldag 17: zaterdag 21 februari '04 (15h00):

Waterloos VV -

SV Breugel 3 - 2

(inhaalwedstrijd)
Wedstrijdverslag:
Onze reserven verloren dit weekend totaal onverdiend hun inhaalwedstrijd tegen Waterloos VV.
Breugel over de ganse wedstrijd bekeken de meerdere van de thuisploeg. Na een kwartier spelen
kon Tom Vanderhenst op aangeven van Robin Rooyakers de openingtreffer tegen de netten duwen
(0-1). Daarna kwam Waterloos opzetten en kreeg het een zeer licht gefloten strafschop toegekend,
die vervolgens genadeloos werd binnengetrapt (1-1). Breugel was niet aangeslagen en kon nog
enkele kansen creëren maar toch was het Waterloos dat tot scoren kwam op een schaarse counter
kon de stevige spits de bal tegen de netten werken (2-1).
Na de pauze was Breugel duidelijk de betere ploeg en kwam het al snel op gelijke hoogte. Wederom
was het Tom Vanderhenst die de bal, na een mooie aanval via Robin Rooyakers en Joris Vaesen, de
bal voorbij de doelman in doel kon trappen. Breugel kreeg vervolgens nog een handvol kansen maar
helaas zat een derde doelpunt er voor onze jongens niet in. Vijf minuten voor tijd kregen onze
jongens toch nog het deksel op de neus toen de bal via een vrije trap vanuit een scherpe hoek en de
daarna rommelige fase onverwachts werd binnengetrapt (3-2)
Opstelling SV Breugel:
Bart Jacobs, Jochen Heyligen, Marc Smeets, Ivo Bollen, Dave Van den wilderberg, Joris Vaesen,
Werner Goossens (46' Gerard Huybrechts), Resul Sahin, Robin Rooyakers, Tom Vanderhenst
Doelpunten: Tom Vanderhenst (2x)
Geel: Ivo Bollen, Werner Goossens / Rood: -
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Speeldag 24: zaterdag 6 maart '04 (15h00):

St. Bree -

SV Breugel 1 - 4

Wedstrijdverslag:
Onze reserven boekte dit weekend een verdiende overwinning tegen het laatst geklasseerde St.
Bree. Breugel liep al vroeg in de wedstrijd uit tot 0-2 met doelpunten van Koen Winters en Tom
Vanderenst. Breugel was duidelijk de betere ploeg maar toch kon Bree nog voor de pauze de
aansluitingstreffer maken met een mooi afstandschot dat onhoudbaar voor doelman Bart Jacobs in de
winkelhaak belandde. Met deze krappe voorsprong voor onze jongens floot de zeer streng leidende
ref de eerste 45 minuten af.
Net zoals in de eerste helft nam Breugel het heft onmiddelijk in handen en kon wederom snel tot
scoren komen. Wederom was het weer Tom Vanderenst die de netten mocht bolzetten en ook Joris
Vaesen pikte zijn goaltje mee in deze wedstrijd. Ook de doelman voor de tweede helft Ruddi Baeken
droeg zijn steentje bij door een penalty te stoppen. Wat daarna volgde leek meer op een partij
moddercatch dan op een voetbalmatch. Door het regenweer was het veld er zo drassig bij te komen
liggen dat van goed voetbal er absoluut geen sprake meer kon zijn. Hopelijk zijn onze reserven weer
begonnen aan een nieuwe reeks goede resultaten zodat er met nog 6 speeldagen te gaan nog een
mooie klassering in zit.
Opstelling SV Breugel:
Bart Jacobs (Ruddi Baeken), Jochen Heyligen, Marc Smeets, Ivo Bollen, Joris Vaesen (75' René
Hilkens), Gerard Huybrechts, Tom Vanderhenst, Marc Timmerman, Koen Winters, Chris Ceelen, Daffi
Christoffiani
Doelpunten: Koen Winters, Tom Vanderhenst (2x), Joris Vaesen
Geel: Ivo Bollen, Chris Ceelen / Rood: -

Speeldag 25: zaterdag 13 maart '04 (15h00):

SV Breugel -

Exc. Ophoven-Geistingen 1 - 2

Opstelling SV Breugel:
Bart Jacobs, Jochen Heyligen, Marc Smeets, Ivo Bollen, Joris Vaesen (75' René Hilkens), Gerard
Huybrechts, Tom Vanderhenst, Marc Timmerman, Koen Winters, Chris Ceelen, Daffi Christoffiani
Doelpunten: Joris Vaesen
Geel: Ivo Bollen, Jochen Heyligen, Joris Vaesen / Rood: Joris Vaesen (2x geel)

Speeldag 26: zaterdag 13 maart '04 (15h00):

VV Voorshoven -

SV Breugel 2 - 5

Verdiende overwinning voor onze reserven dit weekend. Na 45 minuten stonden onze jongens nog 20 in het krijt maar een veel betere tweede helft en de wind mee maakte deze achterstand snel
ongedaan. Doelpunten van Sandro Carella (2x), Tom Vanderhenst, Mahmut Korkmaz en Stijn Umans
zorgde voor een ietwat overdreven score.
Opstelling SV Breugel:
Bart Jacobs, Jochen Heyligen, Ivo Bollen, Tom Vanderhenst, Marc Timmerman (75' Werner Meex),
Chris Ceelen (75' René Hilkens), Daffi Christoffiani, Mahmut Korkmaz,
Doelpunten: Sandro Carella, Tom Vanderhenst, Mahmut Korkmaz, Stijn Umans
Geel: - / Rood: -
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Speeldag 28: zaterdag 27 maart '04 (15h00):

U. Leopoldsburg -

SV Breugel 5 - 2

Wedstrijdverslag:
Een onverdiende nederlaag voor onze reserven op het pattenveld van U. Leopoldburg. De
scheidrechter gaf in de beginfase van de wedstrijd 2 doelpunten cadeau aan de thuisploeg. De eerste
goal werd duidelijk met de arm in doel gewerkt en daarna stond de ref te slapen toen de spits van
Leopoldsburg een doelpunt kon maken uit buitenspel. Breugel was sinds het beginsignaal nochtans
de aanvallenste ploeg maar de kansen werden niet benut. Voor de pauze incasseerde ze ook nog
eens een derde tegendoelpunt en zakte de moed een beetje weg.
Toch werd er in de tweede helft met veel aanvalsdrift gevoetbald door onze reserven en dit leidde
eindelijk in een doelpunt. Het was Koen Winters die op aangeven van Joris Vaesen de bal in doel kon
trappen. Helaas werd aan de andere kant wederom een doelpunt gescoord door Union dat aan 100%
afwerkte. Maar Breugel kon ook nogmaals tot scoren komen, ditmaal was het Tom Vanderhenst die
de bal onder de doelman door in doel kon werken. Net voor affluiten kon Leopoldsburg 5 - 2
eindstand op het scorebord zetten.
Opstelling SV Breugel:
Bart Jacobs, Jochen Heyligen, Marc Smeets, Ivo Bollen, Joris Vaesen (75' Werner Meex), Tom
Vanderhenst, Marc Timmerman, Odelle Wallace (46' Koen Winters), Chris Ceelen, Daffi Christoffiani,
Dave Van den Wildenberg
Doelpunten: Koen Winters, Tom Vanderhenst
Geel: Jochen Heyligen / Rood: -

Speeldag 24: zaterdag 3 april '04 (15h00):

SV Breugel -

Sp. Ellikom 8 - 1

(inhaalwedstrijd)
Wedstrijdverslag:
Na de blammage van vorige week hadden onze reserven iets recht te zetten deze zaterdag. Ook al
was het tegen de laatste in de stand er zou in deze match veel beter gevoetbald moeten worden zodat
de stand achteraf gerechtvaardigd kon zijn.
Breugel begon genadeloos aan de wedstrijd en na een vijftal minuten spelen was het al raak. Na een
mooie aanvallende combinatie kon Robin Rooyakers de openingstreffer tegen de netten duwen. Het
duurde niet lang of nummer 2 en 3 zaten er ook al in. Twee treffers van Bart Deelkens waaronder een
mooie vrije trap. Daarna was het de beurt aan Chris Ceelen om er twee binnen te trappen. Net voor
de pauze werd er helaas ook nog een tegendoelpunt geincasseerd na een zeldzame counter van
Ellikom.
De tweede helft ging Breugel vlot door en Mahmut Korkmaz kon al snel het zesde doelpunt voor de
thuisploeg tegen de netten werken. Enkele minuten later kon Chris Ceelen de 7-1 op het bord zetten.
Een monsterscore leek in de maak maar Breugel kon na dit doelpunt van Chris lange tijd geen
doelgevaar meer creëren, maar ook de tegenstander was veel de slap voor het Breugelse doel en kon
doelman Bart Jacobs zelden in gevaar brengen. Net voor affluiten kon Mahmut Korkmaz toch nog zijn
tweede doelpunt meepikken om zo de 8 - 1 eindstand op het bord te zetten.
Opstelling SV Breugel:
Bart Jacobs, Jochen Heyligen, Marc Smeets, Ivo Bollen, Marc Timmerman, Chris Ceelen, Bart
Deelkens (46' Daffi Christoffiani), Robin Rooyakers (15' Gerard Huybrechts), Dave Van den
Wildenberg, Geert Gijbels, Mahmut Korkmaz.
Doelpunten: Robin Rooyakers, Bart Deelkens (2x), Chris Ceelen (3x), Mhamut Korkmaz (2x)
Geel: - / Rood: -
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Speeldag 29: zaterdag 3 april '04 (15h00):

SV Breugel - Verbroedering Lommel 2 - 0
Wedstrijdverslag:
In de heenwedstrijd had Verbroedering onze jongens verslagen met het kleinste verschil (1-0). Wat
we ons nog konden herinneren van deze wedstrijd was dat het een stevige ploeg was die zeer kort op
de man zat. In de beginfase was het Verbroedering dat het gevaarlijkst voor doel kon verschijnen.
Gelukkig had Breugel het geluk dat hun geschut niet op scherp stond. Eerste kans voor Breugel was
rond het kwartier maar Joris Vaesen kon een lage voorzet vanop rechts niet in doel werken. De
thuisploeg begon naarmate de tijd vorderde het spel meer naar zich toe te trekken en kon via Tom
Vanderhenst de beste kans van de tweede helft creëren. Maar helaas ook het geschut van Tom
stond onvoldoende afgesteld.
De tweede helft ging gelijkopgaand. Lommel probeerde met veel druk naar voor toe het de Breugelse
verdediging moeilijk te maken, maar deze hield met de nodige moeite stand. Rond de 65' minuut was
het de thuisploeg die de score opende. Chris Ceelen kon op aangeven van Mahmut Korkmaz alleen
op doel gaan om vervolgens de doelman te verschalken (1-0). Het doelpunt gaf Breugel veel moed
en de bezoekers hadden duidelijk een opdoffer gekregen. Verbroedering ging vervolgens voluit in de
aanval maar Breugel kon telkens terugslaan met messcherpe counters. En rond de 80' minuut was
het voor de tweede maal raak voor de thuisploeg. Ditmaal was het Tom Vanderhenst die alleen
richting doel kon gaan om vervolgens de bal simpel in doel te trappen (2-0). Al bij al een verdiende
overwinning voor ons reserventeam dat deze laatste thuiswedstrijd winnend afsluit.
Opstelling SV Breugel:
Bart Jacobs, Jochen Heyligen, Marc Smeets, Marc Timmerman, Chris Ceelen, Jordi Schuurmans (75'
Daffi Christoffiani), Gerard Huybrechts, Dave Van den Wildenberg (70' Dominique Smeets), Mahmut
Korkmaz, Tom Vanderhenst.
Doelpunten: Chris Ceelen, Tom Vanderhenst
Geel: Mahmut Korkmaz, Daffi Christoffiani / Rood: -

Speeldag 30: zaterdag 24 april '04 (15h00):

Ven Maaseik -

SV Breugel 3 - 1

Wedstrijdverslag:
Typische eindeseizoens wedstrijd voor ons reservenelftal. Gedurende de eerste helft hielden onze
jongens goed gelijke tred met de thuisploeg. Maar in de tweede helft kon Ven Maaseik toch op
voorsprong komen dankzij een doelpunt uit duidelijk buitenspelval. Daarna kreeg Breugel jammer
genoeg erg snel twee doelpunten tegen en stonden onze jongens voor een onmogelijke taak. Chris
Ceelen trapte nog een bal op de paal en daar leek het bij op te houden voor Breugel. Toch lukte het
Dave Van den Wildenberg nog om de eer hoog te houden toen hij, na een voorzet van Jordi
Schuurmans, de bal snoeihard tegen de netten kon knallen.
Het zonnige terras bij Jaak en de pizzas van Mahmut verzachte de pijn na deze nederlaag.
Opstelling SV Breugel:
Bart Jacobs, Jochen Heyligen (75' Daffi Christoffiani), Marc Smeets, Tim Deckers (46' Marc
Timmerman), Chris Ceelen, Jordi Schuurmans, Bart Deelkens (46' Gerard Huybrechts), Dave Van
den Wildenberg, Mahmut Korkmaz, Tom Vanderhenst.
Doelpunten: Dave Van den Wildenberg
Geel: - / Rood: Mahmut Korkmaz
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Uitslagen en kalender SV Breugel gewestelijke reserven reeks E
Datum
30/08/2003
06/09/2003
13/09/2003
20/09/2003
27/09/2003
04/10/2003
11/10/2003
18/10/2003
25/10/2003
08/11/2003
15/11/2003
22/11/2003
29/11/2003
06/12/2003
13/12/2003
20/12/2003
10/01/2004
17/01/2004
24/01/2004
31/01/2004
07/02/2004
14/02/2004
21/02/2004
06/03/2004
13/03/2004
20/03/2004
27/03/2004
03/04/2004
17/04/2004
24/04/2004

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

S.K. LOZEN
SV BREUGEL
SP. GROTE HEIDE
SV BREUGEL
GENENBOS SPORT
SV BREUGEL
SV BREUGEL
SV BREUGEL
SP. ELLIKOM
SV BREUGEL
EXC. OPHOVEN
SV BREUGEL
SV BREUGEL
VERBR. LOMMEL
SV BREUGEL
SV BREUGEL
SV BREUGEL
V.C.KERKHOVEN
SV BREUGEL
E. GERHEES
LOMMEL KOL.
EXC. HAMONT
WATERLOOS VV
STANDAARD BREE
SV BREUGEL
VV VOORSHOVEN
U. LEOPOLDSBURG
SV BREUGEL
SV BREUGEL
VEN MAASEIK

Uitslag
1 - 10
2-4
3-2
3-3
2-1
1-3
4-3
4-0
0-3
3-1
4-2
6-2
7-3
1-0
3-2
6-2
3-1
2-0
1-1
2-2
4-1
2-0
3-2
1-4
1-2
2-5
5-2
8-1
2-0
3-1

SV BREUGEL
WATERLOOS VV
SV BREUGEL
V.C.KERKHOVEN
SV BREUGEL
E. GERHEES
LOMMEL KOL.
EXC. HAMONT
SV BREUGEL
STANDAARD BREE
SV BREUGEL
VV VOORSHOVEN
U. LEOPOLDSBURG
SV BREUGEL
VEN MAASEIK
S.K. LOZEN
SP. GROTE HEIDE
SV BREUGEL
GENENBOS SPORT
SV BREUGEL
SV BREUGEL
SV BREUGEL
SV BREUGEL
SV BREUGEL
EXC. OPHOVEN
SV BREUGEL
SV BREUGEL
SP. ELLIKOM
VERBR. LOMMEL
SV BREUGEL

Algemene rangschikking gewestelijke reserven reeks E
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14
15
16

Clubnaam
V.C.KERKHOVEN
LOMMEL KOL.
WATERLOOS VV
GENENBOS SPORT
VERBR. LOMMEL
EXC. HAMONT
VEN MAASEIK
SV BREUGEL
EXC. OPHOVEN
E. GERHEES
U. LEOPOLDSBURG
VV VOORSHOVEN
SP. GROTE HEIDE
S.K. LOZEN
STANDAARD BREE
SP. ELLIKOM

Weds.
30
30
30
30
30
29
30
30
30
30
30
30
29
30
30
30

Winst
25
21
19
17
16
14
14
14
11
10
9
8
8
8
6
6

Verlies
1
8
6
6
10
9
12
13
13
12
19
19
18
20
18
22

Gelijk
4
1
5
7
4
6
4
3
6
8
2
3
3
2
6
2

Doelsaldo
90
58
35
40
7
10
21
26
4
-7
-49
-36
-41
-65
-41
-52

Doel+
127
102
89
83
63
60
88
89
60
61
60
52
51
51
50
40

Doel37
44
54
43
56
50
67
63
56
68
109
88
92
116
91
92

Punten
79
64
62
58
52
48
46
45
39
38
29
27
27
26
24
20

Overzicht kampioenschap Gewestelijke Reserven 2003 – 2004
Voor onze reserven was dit een ontgoochelend kampioenschap. Met een 4 op 18 mocht men van een
vreselijk slechte start spreken. Na een spectaculaire wedstrijd op speeldag 7 tegen Verbroedering
Lommel, waar Breugel een 0-3 achterstand omboog in een 4-3 overwinning, begonnen de prestatie in
een opwaartste curve te geraken. Een van hun beste wedstrijden maar eveneens hun meest
ontgoocheld resultaat was de thuismatch tegen VC Kerkhoven. De toekomstige kampioen werd daar
gewoon van de mat geveegd en Breugel moest in de laatste kwartier een 3-0 voorsprong uit handen
geven. De bezoekers konden daar pas in de slotfase een gelijkspel uit de brand slepen.
e
Maar onze jongens hebben dit seizoen ook enkele mooie momenten beleefd. Bijvoorbeeld de 400
wedstrijd van Marc Timmerman, het gezellige feestje na de laatste wedstrijd, …
Uiteindelijk eindigde ons reservenelftal op een achtste plaats.
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Marc Timmerman - 400e officiële wedstrijd voor SV Breugel
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Statistieken reserven
Naam
Heyligen
Timmerman
V.d. Wildenberg
Huybrechts
Korkmaz
Bollen
Smeets
Jacobs
Ceelen
Vaesen
Meex
Vaesen
Rooyakers
Vanbuel
Vanderhenst
Bode
Schuurmans
Christofani
Pellens
Hilkens
Geerts
Winters
Carella
Deelkens
Huybrechts
Sahin
Swinnen
Van Loon
Backen
Gybels
Umans
Vanderhoydonc
Wallace
Abrahams
De bruyne
Deckers
Goossens
Haveneers
Palmans
Roeffaers

Jochen
Marc
Davy
Gerard
Mahmut
Ivo
Marc
Bart
Chris
Wim
Werner
Joris
Robin
Dominique
Tom
Jurgen
Jordy
David
Jos
René
Marc
Koen
Sandro
Bart
Stefan
Resul
Kim
Hendrik
Rudy
Yves
Stijn
Ronny
Odell
Werner
Stefaan
Tim
Werner
Tom
Stijn
Ruben

Wedstrijden

Doelpunt

34
32
30
28
26
25
25
23
22
21
20
20
19
18
16
15
14
13
12
10
9
7
4
4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
TOTAAL

2
1
6
2
6
0
0
0
15
9
3
9
20
1
9
9
1
0
0
0
0
2
3
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102

Geel Rood
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

Café Bistro RUN INN
Burgemeester Voetslaan 6
B-3990 Kleine Brogel - Peer
Bij de kerk
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0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

Reserven
Trainer(s)
Eddy Evens
Werner Meex

Afgevaardigde(n)
Niels Evens
Guido Wienen

Topschutters
Rooyakers Robin
Ceelen Chris
Vaesen Wim
Vaesen Joris
Vanderhenst Tom
Jurgen Bode

20
15
9
9
9
9
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De Gouden Schoen
Naam:
Stefan De Bruyne
Yves Gijbels
Tom Haveneers
Bart Deelkens
Kim Swinnen
Stefaan Huybrechts
Odell Wallace
Werner Meex
Resul Sahin
Tim Deckers
Stijn Umans
Roel Bullen
Sandro Carella
Gunther Ceelen
Robin Rooyakers
Dimitri Geuns
Werner Goossens
Wim Vaesen
Palmans Stijn
Vaesen Joris

Punten
98
80
75
64
57
55
53
45
40
39
35
31
28
22
21
19
14
10
3
3

Krantenartikels
Het Belang van Limburg 15-08-2003

Het Belang van Limburg 29-09-2003

Het Belang van Limburg 20-10-2003

Het Belang van Limburg 08-09-2003

www.svbreugel.be 25-04-2004

Het Belang van Limburg 17-09-2003
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Het Belang van Limburg 13-11-2003

Het Belang van Limburg 16-09-2003

Het Belang van Limburg 24-11-2003

Het Belang van Limburg 09-12-2003

www.svbreugel.be 07-04-2004

www.svbreugel.be 06-05-2004
Het Belang van Limburg 08-12-2003
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Het Belang van Limburg 23-09-2003

www.svbreugel.be 22-11-2003

Het Nieuwsblad 21-01-2004

www.svbreugel.be 01-02-2004

www.svbreugel.be 18-01-2004
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Het Belang van Limburg 08-12-2003

Fairplay 28-09-03
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Het Nieuwsblad 09-12-2003

Het Belang van Limburg 21-01-2004

Het Belang van Limburg 27-09-2003
(prognose: start seizoen)

Het Belang van Limburg 17-12-2003
(prognose: winterstop)

Het Belang van Limburg 28-04-2004
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Het Belang van Limburg 16-03-2004

Het Belang van Limburg 20-04-2004

Het Belang van Limburg 15-03-2004

Het Belang van Limburg 05-04-2004
www.svbreugel.be 01-02-2004
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Het Belang van Limburg 27-04-2004

Het Belang van Limburg 27-04-2004

Het Belang van Limburg 10-05-2004

www.svbreugel.be 25-04-2004

Het Belang van Limburg 10-05-2004
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Het Nieuwsblad 18-05-2004

www.svbreugel.be 27-05-2004
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Het Belang van Limburg 17-05-2004

SV Breugel seizoen 2003 - 2004
Tekst: Jochen Heyligen, René Palmans, Eddy Evens
Lay-out: Jochen Heyligen
Foto’s: Eddy Massé, Jochen Heyligen
Cijfermateriaal: René Jongeneelen
Bron: Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad.
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