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Voorbereiding seizoen 2005 – 2006
Balans Cup: zaterdag 20 augustus '05 (18h00):
Scheidsrechter : Pilat Marc
SV Breugel - VC Kerkhoven 1 - 1
Aantal toeschouwers: 90
Wedstrijdverslag:
-Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Igor Vandeberk, Tim Deckers, Geert Gijbels, Roel Umans, Rik Boonen (75' Frederik De
Meersman), Roel Bullen, Rik Wetzels (75' Kevin Huyberts), Tom Monten, Stijn Umans, Yves Gijbels,
Dirk Janssen (65' Davut Cavasoglu)
Doelpunten
: Stijn Umans
Gele kaart : Rik Boonen
Rode kaart
:-

Balans Cup: donderdag 18 augustus '05 (19h00):
Scheidsrechter : Claes Joris
Lutlommel VV - SV Breugel 7 - 2
Aantal toeschouwers: 80
Wedstrijdverslag:
-Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Rik Boonen, Roel Umans, Stijn Umans, Tim Deckers, Igor Vandeberk, Geert Gijbels, Rik
Wetzels, Kevin Huyberts, Dirk Janssen, Tom Monten, Davut Cavasoglu, Kim Swinnen, Oscan Demirel
Doelpunten
: Davut Cavasoglu, Roel Umans
Gele kaart : Rode kaart
:Finale Beker van Peer: donderdag 15 augustus '05
Scheidsrechter : ?
(18h00):
Aantal toeschouwers: 150
SV Breugel - Racing Peer 0 - 4
Wedstrijdverslag:
Breugel schopte het voor het tweede jaar op rij tot de finale van de Beker van Peer. Ook dit jaar troffen
ze daar Racing Peer als tegenstander aan. Maar wederom was de tweede provincialer een maatje te
sterk voor het Breugelse team.
Breugel was vanaf het begin van de wedstrijd op verdedigen aangewezen. Na 20 minuten spelen kon
Racing Peer een eerste maal tot scoren komen via een mooi geplaatste vrije trap (0-1). Breugel kon toch
ook éénmaal voor gevaar zorgen toen een voorzet/schot van Rik Wetzels maar net over het doel werd
gewerkt door de doelman. Meer zat er voor SVB niet in en net voor de koffiepauze werd de Breugelse
verdediging door een snelle aanval verschalkt en stond de 0-2 op het bord.
Racing nam in de tweede helft een beetje gas terug, maar liet Breugel niet in het spel komen. SVB
verdedigde verdienstelijk en leek het bij deze 0-2 te blijven. Helaas, in de 80' minuut kon Peer via een
terecht gefloten strafschop de score opdrijven tot 0-3 en net voor affluiten moest het vermoeide Breugel
lijdzaam toezien hoe een sterk Racing Peer de 0-4 eindstand op het scorebord bracht.
Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Tim Deckers, Roel Umans (75' Stijn Umans), Igor Vandenberk, Rik Wetsels (60' Kim
Swinnen), Kevin Huijberts (20' Frederik De Meersman), Roel Bullen, Tom Monten, Geert Gijbels, Davut
Cavusoglu, Dirk Janssen
Doelpunten
: Gele kaart : Rik Wetzels, Igor Van de Berk, Dirk Janssen
Rode kaart
:-

Vriendschappelijk: zaterdag 13 augustus '05 (17h00)
V. Maasmechelen - SV Breugel 4 - 1
Wedstrijdverslag:
-Opstelling SV Breugel:

Scheidsrechter : Vercruysse J-P
Aantal toeschouwers: 40

Doelpunten
:
Gele kaart :
Rode kaart
:Balans Cup: zaterdag 5 augustus '05 (18h00):
Scheidsrechter : Pinxten Patrick
SV Breugel - Standaard Bree 5 - 3
Aantal toeschouwers: 60
Wedstrijdverslag:
-Opstelling SV Breugel:
Koen Witters (65' Gerd Claes), Rik Boonen, Roel Umans, Geert Gijbels (46' Tim Deckers), Roel Bullen,
Igor Vandenberk, Rik Wetsels, Dirk Janssen (75' Kim Swinnen), Tom Monten, Davut Cavusoglu (46'
Kevin Huyberts), Frederik De Meersman
Doelpunten
: Roel Bullen, Tom Monten, Rik Wetsels, Kevin Huyberts, owngoal
Gele kaart : Tim Deckers, Igor Vandeberk, Roel Umans
Rode kaart
:Beker van Peer: donderdag 3 augustus '05 (19h00):
Scheidsrechter : Custers Danny
Racing Peer - SV Breugel 2 - 2
Aantal toeschouwers: 90
Wedstrijdverslag:
-Opstelling SV Breugel:
Gerd Claes, Tim Deckers, Roel Umans, Igor Vandenberk, Rik Wetsels (75' Dave Van den Wildenberg),
Dirk Janssen k (46' Kevin Huijberts), Roel Bullen, Tom Monten (46' Frederik De Meersman), Yves Gijbels
(46' Geert Gijbels), Davut Cavusoglu , Rik Boonen
Doelpunten
: Dirk Janssen, Frederik De Meersman
Gele kaart : Tim Deckers, Rik Boonen
Rode kaart
:Balans Cup: zaterdag 30 juli '05 (19h30)
Scheidsrechter : ?
Achel VV - SV Breugel: 1 - 2
Aantal toeschouwers: 80
Wedstrijdverslag:
-Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Rik Boonen, Robby Van Baelen, Roel Bullen (80' Ruben Roeffaers), Igor Vandenberk, Rik
Wetsels, Dirk Janssen, Tim Deckers, Tom Monten, Yves Gijbels (75' Dave Van den Wildenberg), Davut
Cavusoglu (63' Frederik De Meersman)
Doelpunten
: Tim Deckers (pen.), Frederik De Meersman
Gele kaart : Roel Bullen, Rik Wetzels
Rode kaart
:-

Beker van Peer: donderdag 28 juli '05 (19h00):
Scheidsrechter : ?
Peer SV - SV Breugel: 0 - 2
Aantal toeschouwers: 50
Wedstrijdverslag:
-Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Gerd Claes, Roel Umans, Robby Van Baelen, Rik Boonen, Roel Bullen, Rik Wetzels, Kevin
Huyberts, Igor Van de Berk, Odell Wallace, Frederik De Meersman, Tom Monten, Yves Gijbels, Oscan
Demirel, Davut Cavusoglu, Dirk Janssen
Doelpunten
: Davut Cavusoglu, Yves Gijbels
Gele kaart : Robby Van Baelen, Rik Wetzels
Rode kaart
:-

Wedstrijdverslagen seizoen 2005 - 2006
Speeldag 1: zondag 28 augustus '05 (15h00):

SV Breugel -

GS Beek 1 - 2

Wedstrijdverslag
:
Breugel leed op deze eerste speeldag een bittere nederlaag tegen een potig Groen Star Beek. In de
eerste vijf minuten kreeg SVB tot 2x toe de kans de score te openen. Tom Monten knalde van dichtbij
tegen de doelman en een minuut later zag dezelfde Tom zijn schot via dwarsligger en paal aan de
verkeerde kant van de lijn vallen. Het enigste wat Beek daar tegenover kon stellen waren enkele
ordinaire tackles die de ref wat strenger mocht bestraffen. SV Breugel liet zich dit natuurlijk niet doen
en gaf de tegenstrever een koekje van eigen deeg. Vreemd genoeg tot ongenoegen van de
bezoekende supporters. Na een kwartier spelen werd Yves Gijbels in de 16 meter onder de
graszoden geduwd en floot de scheidsrechter terecht penalty. Yves nam zijn verantwoordelijkheid en
schoot Breugel verdiend op voorsprong. SVB had het meeste balbezit in deze eerste helft en kon nog
enkele halve kansen creëren. Pas op het half uur was GS Beek een eerste maal gevaarlijk via een
kopbal die een kleine meter langs doel ging. De duels bleven fel en er moesten slachtoffers vallen;
Stijn Umans viel deze tragische eer te beurt toen hij na een kopduel groggie het veld moest verlaten.
In de tweede periode kwam Beek beter uit de startblokken en duwde Breugel in de verdediging. In de
20e minuut belandde een afstandschot van de bezoekers op de bovenkant van de deklat. Dit was
een serieuse waarschuwing voor Breugel, maar de thuisploeg had het moeilijk om uit hun
verdedigende stelling te komen. Op het uur kwam Beek toch tot scoren. Een erg mooi schot, vanop
de baklijn, belandde buiten het bereik van doelman Koen Witters tegen de netten (1-1). Breugel
kwam er na deze gelijkmaker toch ook een paar keer uit, maar werden op enkele minuten voor het
eindsignaal keihard gepakt op een snelle counter van Beek (1-2).
Breugel verdiende veel meer in deze eerste wedstrijd van het seizoen en moesten lijdzaam toezien
hoe de drie punten naar Beek gingen.
Opstelling SV Breugel:
Koen WItters, Stijn Umans, Tim Deckers, Roel Umans, Igor Van de Berk, Roel Bullen (78' Frederik De
Meersman), Tom Monten, Rik Wetzels (70' Geert Gijbels), Rik Boonen, Yves Gijbels, Dirk Janssen
(60' Davut Cavasuglu)
Doelpunten
: Yves Gijbels
Gele kaart : Yves Gijbels, Rik Boonen, Roel Umans
Rode kaart
:Scheidsrechter : Houben Frederik
Aantal toeschouwers: 120

Speeldag 2: zondag 4 september '05 (15h00):

Exc. Ophoven -

SV Breugel 1 - 2

Wedstrijdverslag
:
Breugel moest dit weekend de verplaatsing maken naar Ophoven. De promovendus zou het Breugel
zeker niet makkelijk maken. Een stevig en conditioneel sterk elftal ging al vanaf de eerste minuut in
de aanval en was in het eerste kwartier tot tweemaal toe erg dicht bij een treffer. Maar Koen Witters
en een slechte afwerking voorkwamen een tegentreffer. Dit was echter maar uitstel. In de 20 minuut
kwam Ophoven toch op voorsprong. Een lag schot van net buiten de 16 meter ging via de binnenkant
van de doelpaal tegen de doelnetten (1-0). Na dit openingsdoelpunt moest Ophoven blijkbaar toch
even naar adem happen en daarvan profiteerde Breugel. Olivier De Meersman mocht vrij aanleggen
en zijn schot ging mooi over de doelman heen in de kruising (1-1). Het evenwicht in de wedstrijd werd
hersteld en Breugel begon beter te voetballen. Op het half uur kon Breugel zijn eerste degelijk aanval
bij elkaar voetballen. Igor Vandeberk kon voorzetten vanop links om aan de tweede paal Tom Monten
te vinden die de bal in één tijd op de slof nam en hard binnentrapte (1-2). Ophoven was een beetje
van slag want zij waren in deze eerste helft duidelijk de beter ploeg, maar werden bij de eerste de
beste mogelijkheid afgestraft door Breugel.
In de tweede helft ging Ophoven op zoek naar doelpunten. Ze waren zeker niet van plan de drie
punten prijs te geven. De duwde Breugel van begin deze tweede helft in de verdediging. Toen Tim
Deckers zijn tweede gele kaart van de namiddag onder zijn neus geduwd kreeg en dus uitgesloten
werd. Kreeg de thuisploeg nog meer ruimte, maar gelukkig had Breugel Koen Witters in de goal staan
en hield met enkele wereldreddingen de netten schoon. SVB kwam er totaal niet meer uit en moest
lijdzaam toezien hoe Ophoven het spel dicteerde. Maar tot grote frustratie van de thuisploeg kreeg
het geen doelpunt meer gemaakt want Man van de Match Koen Witters speelde een schitterende
match en behoedde Breugel van enkele gemaakte doelpunten.
Na een waar slot offensief van de thuisploeg ging het laatste fluitsignaal en kon Breugel vrij
onverwacht toch de drie punten naar huis nemen.
Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Tim Deckers, Rik Boonen, Roel Umans, Geert Gijbels, Stijn Umans, Igor Vandeberk (70'
Kim Swinnen), Frederik De Meersman (75' Resul Sahin), Dirk Janssen (75' Kevin Huyberts), Yves
Gijbels
Doelpunten
: Frederik De Meersman, Tom Monten
Gele kaart : Tim Deckers (2x), Igor Vandeberk
Rode kaart
: Tim Deckers
Scheidsrechter : Diepvens Jos
.Aantal toeschouwers: 150

Speeldag 3: zondag 11 september '05 (15h00):

SV Breugel - Kadijk SK 0 - 4
Wedstrijdverslag
:
Breugel mocht het dit weekend opnemen tegen één van de titelkandidaten voor dit seizoen, Kadijk
SK. Het sterke elftal uit Overpelt kon in de eerste helft enkele heel goede kansen bij elkaar
voetballen, maar de afwerking stond nog niet op scherp. Breugel van zijn kan kon een uitstekende
kans creëren via Stijn Umans maar hij zag zijn schot afgeblokt via een verdediger. Toch de beste
kansen waren voor de bezoekers die hun doelpogingen niet binnen het doelkader kregen. Breugel
was genoodzaakt zicht toe te leggen op het verdedigen en moesten zich tevreden stellen met enkele
kleine kansen. Met een 0-0 stand gingen beide ploegen de rust in .
In de tweede helft kwamen de bezoekers stevig uit de kleedkamers en met 50 minuten op de klok kon
Kadijk de 0-1 op het scorebord brengen. Een te korte terugspeelbal van verdediger Stijn Umans werd
genadeloos afgestraft door de snelle spits van Kadijk (0-1). Na deze eerste treffer lieten de bezoekers
Breugel niet meer los en na een goed uitgespeelde aanval in de 65 minuut werden de netten weer bol
gezet en stond het 0-2. De thuisploeg kwam er nog nauwelijks uit en Kadijk dicteerde de wet op het
veld. Breugel had weinig verhaal tegen het spel van de bezoekers en moesten lijdzaam toezien hoe
de 0-3, na 70 minuten, op het scorebord stond. Trainer Eddy Evens probeerde met enkele wissels de
schade te beperken, maar net voor affluiten konden de buren uit Overpelt met een schitterend
doelpunt de 0-4 als eindstand vaststellen.
Opstelling SV Breugel:
Koen WItters, Stijn Umans, Roel Umans (75' Kim Swinnen), Geert Gijbels, Igor Van de Berk, Frederik
De Meersman (65' Resul Sahin), Tom Monten, Geert Gijbels, Rik Boonen, Dirk Janssen, Yves Gijbels
(70' Davut Cavasoglu).
Doelpunten
: Gele kaart : Igor Vandeberk, Resul Sahin
Rode kaart
:Scheidsrechter: Jame Johan
Aantal toeschouwers: 200

Speeldag 4: zondag 18 september '05 (15h00):

Sp. Grote Brogel -

SV Breugel 0 - 1

Wedstrijdverslag
:
Breugel wint op een diefje in de Peerse derby tegen Sporting Grote Brogel.
Na de zware nederlaag van vorige week had Breugel iets recht te zetten. De eerste helft was niet van
de hoogste kwaliteit en dat was voor beide elftallen het geval. Grote Brogel kreeg de beste
mogelijkheden maar afwerking liet het duidelijk afweten. Breugel van zijn kant kreeg veel minder
mogelijkheden en moest zich vooral toeleggen op het verdedigen. Het spelpeil in de eerste helft bleef
laag en zo bleven de supporters op hun honger zitten in deze Peerse derby. De stand na 45 minuten
bleef 0-0.
Voor de tweede helft bleef kapitein Tim Deckers in de kleedkamers omdat hij te veel last had van een
oude nekblessure. Thierry Dreesen was de man die zijn plaats innam. Grote Brogel kwam er nu iets
minder aanvallend uit en Breugel herstelde het evenwicht in de wedstrijd. In de 65' minuut kwam SVB
toch verrassend op voorsprong. Een voorzet vanop rechts, van Rik Wetzels, werd aan de tweede
paal door gelegenheids aanvoerder Yves Gijbels in één tijd op de slof genomen. De bal verdween
mooi onder de doelman door tegen de netten (0-1). Verwacht werd dat Grote Brogel zich nu volledig
in de aanval zou storten. Maar Breugel hield de match na dit doelpunt goed in handen. Het spelpeil
bleef laag toch de spanning maakte veel goed. Naarmate de wedstrijd naar zijn einde ging werd de
druk van Grote Brogel toch iets groter, maar echt uitgespeelde kansen kreeg het niet meer bij elkaar
gevoetbald. Breugel hield het achteraan goed gesloten en georganiseerd en mocht zo de drie punten
mee naar Kleine Brogel nemen.
Opstelling SV Breugel:
Koen WItters, Stijn Umans, Geert Gijbels, Tim Deckers (46' Thierry Dreesen), Rik Wetzels (80' Davut
Cavasolglu), Frederik De Meersman, Resul Sahin, Tom Monten, Rik Boonen, Dirk Janssen (75' Kim
Swinnen), Yves Gijbels
Doelpunten
: Gele kaart : Rik Wetzels, Rik Boonen
Rode kaart
:Scheidsrechter : Cuypers Johan
Aantal toeschouwers: 130

Speeldag 5: zondag 25 september '05 (15h00):

SV Breugel -

Sparta Lille 2 - 1

Wedstrijdverslag
:
Na een spannende wedstrijd tegen de buren uit Sint Huibrechts Lille kon Breugel de eerste drie
punten in een thuiswedstrijd incasseren.
Deze derby was gekruid met stevige duels en offensief voetbal aan beide zijden. Het eerste kwartier
van de wedstrijd was voor Breugel. Zij konden in deze eerste 15 minuten van de wedstrijd één van de
betere kansen van de eerste helft creëren. Een strakke voorzet van Yves Gijbels werd vervolgens
hard richting doel gekopt door Stijn Umans, maar de bezoekende doelman hield met een prachtige
reflex de netten schoon. Daarna herstelde Lille het evenwicht en kwam het ook enkele malen dreigen
in de Breugelse 16. Doelman Koen Witters moest niet echt de handen vuil maken en hield in deze
eerste helft vrij makkelijk de netten schoon. De brilscore bleef dan ook op het bord staan na 45
minuten.
Na de koffie bleef de wedstrijd goed op en neer gaan en duels bleven stevig zoals het hoort in een
derby. De talrijk opgekomen supporters konden, onder het mooie herfstzonnetje, genieten van deze
spannende tweede helft. Breugel nam als eerste het initiatief, maar het bleef bij enkele kleine
kansjes. Lille speculeerde vooral op de counter maar ook zij konden niet echt een grote kans bij
elkaar spelen. Veel duels dus in het middenveld, waar Breugel toch meer en meer de overmacht
kreeg. Yves Gijbels werd in de 75 minuut duidelijk neergetrokken in de 16 meter, maar de
scheidsrechter sloot onbegrijpelijk zijn ogen. Toch werd er nog gescoord in deze wedstrijd en werd
het nog verschrikkelijk spannend. Met nog maar 10 minuten op de klok kon invaller Oscan Demirel
met een mooi hakje, na een lage voorzet van Dirk Janssen vanop de rechterflank, de bezoekende
doelman verrassen en stond de 1-0 op het scorebord. De bezoekers reageerde echter gevat en nog
geen minuut later stond het alweer gelijk. Bij een diepe bal werd er niet goed verdedigd en kon de
vinnige nummer 11 van Lille de bal van kortbij tegen de netten werken (1-1). Breugel was een beetje
aangeslagen, maar bleef aanvallen om de volle buit toch nog thuis te houden. Vijf minuten voor tijd
kon Breugel toch nog met de 3 punten gaan lopen. Een mooie aanval die begon bij Roel Umans kon
door Roel Bullen uitstekend voor doel gezet worden. Rik Wetsels werd volledig vergeten door de
Lillse verdedigers en kon zo de de bal hard voorbij de doelman tegen de netten koppen (2-1). In de
laatste minuten kon Breugel de bal goed rondtikken en werd de eerste thuisoverwinning veilig gesteld.
Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Rik Boonen (75' Roel Bullen), Roel Umans, Stijn Umans (63' Thierry Dreesen), Geert
Gijbels, Resul Sahin, Tom Monten (70' Oscan Demirel), Rik Wetsels, Dirk Janssen, Yves Gijbels,
Frederik De Meersman
Doelpunten
: Oscan Demirel, Rik Wetzels
Gele kaart : Yves Gijbels, Stijn Umans, Rik Wetsels
Rode kaart
:Scheidsrechter : Cox Jos
Aantal toeschouwers: 160

Speeldag 6: zondag 2 oktober '05 (15h00):

Eendracht Louwel -

SV Breugel 2 - 0

Wedstrijdverslag
:
Breugel moest dit weekend op bezoek bij het laatst geklasseerde Eendracht Louwel. De ploeg uit
Opglabbeek had deze week na een 0 op 15 de trainer de laan uitgestuurd en de spelers waren dus
gebrand om een goede prestatie neer te leggen voor hun nieuwe hoofdcoach. Breugel van zijn kant
zat na het uitstekend resultaat van vorige week in een gunstigere positie in het klassement.
De eerste helft was er opgelijkgaand. Veel bitsige duels en weinig doelkansen aan beide zijden. Eén
van de betere kansen voor Breugel was een harde voorzet van Yves Gijbels waar Oscan Demirel net
iets te laat kwam om van dichtbij te kunnen scoren. Aan de overkant bleef het voorlopig stil bij
Breugel doelman Koen Witters. De thuisploeg probeerde met kick en rush voetbal de Breugel
defensie te verschalken maar deze hield goed stand. Zo gingen beide ploegen de rust in met een 0-0
stand.
Na de pauze ging de thuisploeg meer drukken en waren zij het gretigste op zoek naar een doelpunt.
Breugel moest zeker niet onderdoen in de duels. Breugel was eigenlijk de beter voetballende ploeg
maar dit lieten ze veel te weinig zien. Daardoor kreeg de thuisploeg meer greep op de wedstrijd. In
het begin van deze tweede helf leek het er al op dat wie hier als eerste scoorde wel eens met de drie
punten zou gaan lopen. En degene die eerste scoorde was Louwel! Met een prachtig afstandsschot
vanuit de tweede lijn werden de netten bol gezet en was de Breugelse doelman kansloos (1-0). De
thuisploeg bleef met veel fighting spirit de duels aangaan en Breugel kwam er nog zelden gevaarlijk
uit. Met nog een kwartier te gaan kon Louwel de score opdrijven tot 2-0. De Breugeldefensie deed
teken dat de bal achter was maar de ref reageerde niet. De Louwelse spits profiteerde hiervan en kon
de aarzelende defensie verschalken en tikte zo de 2-0 tegen de netten. Daarna mocht Breugel ook
iets meer komen opzitten en kon het met enkele speldenprikjes voor gevaar zorgen. Een bal tegen de
paal van Yves Gijbels was het dichts dat ze kwamen bij een doelpunt maar dit weekend zat het dus
niet mee en moest Breugel puntenloos terug naar huis.

Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Stijn Umans, Roel Umans, Geert Gijbels, Rik Boonen, Resul Sahin (70' Roel Bullen),
Rik Wetzels, Tom Monten, Dirk Janssen (46' Thierry Dreesen), Oscan Demirel (46' Frederik De
Meersman) Yves Gijbels
Doelpunten
:
Gele kaart : Roel Umans
Rode kaart
:Scheidsrechter : Moonen David
Aantal toeschouwers: 100

Speeldag 7: zondag 9 oktober '05 (15h00):

SV Breugel -

FC Kinrooi 3 - 1

Wedstrijdverslag
:
Nadat ze vorige week verloren tegen de laatste uit het klassement mocht Breugel het dit weekend
opnemen tegen de nummer 1 van het klassement. Een heel verschil dus en ook Breugel liet zich van
een heel andere gedaante zien.
Nog voor Kinrooi besefte dat de wedstrijd bezig was stond Breugel al 1-0 voor. Stijn Umans kon na
een mooie rush de bal bij Tom Monten krijgen. Tom kwam oog in oog met de bezoekende doelman
en knalde de bal genadeloos tegen de doelnetten (1-0). Breugel vloog er dus vanaf de eerste minuut
in. En vijf minuten later kwam de thuisploeg wederom tot scoren! Ditmaal kon Tom Monten met een
doorsteek pas Yves Gijbels bereiken. Yves kwam zo alleen voor de doelman en had de hoek maar
voor het uitkiezen. Yves werkte natuurlijk koelbloedig af en na nog geen 10 minuten spelen stond
Breugel al 2-0 voor. Kinrooi stond een beetje aan de grond genageld na de verschroeiende start van
Breugel. Na goed 25 minuten spelen bleken ze toch een beetje op hun positieve te komen en konden
ze voor het eerste gevaar zorgen. De Breugel defensie werd vervolgens meerdere malen op de proef
gesteld maar ze brak niet. En als ze al eens een steekje lieten vallen stond er nog altijd Koen Witters
in het doel om deze op te vangen. Maar ook Breugel kwam er nog enkele malen gevaarlijk uit. De
bezoekende defensie hadden hun handen meer dan vol aan het aanvallende duo Yves Gijbels
Frederik De Meersman. Toch werd er niet meer gescoord in deze eerste 45 minuten en kon Breugel
met een 2-0 voorsprong de rust in.
Na de pauze bewees Kinrooi waarom het op de nummer 1 plaats stond. Het drukte Breugel meteen
terug op eigen helft en lieten zich niet nu niet meer verrassen. De vinnige kleine middenvelder van
Kinrooi begon zijn stempel te drukken op de partij en was bij elke actie gevaarlijk. Breugel hield stand
tot in de 65' minuut, maar moest toen toch een tegendoelpunt incasseren. SVB kreeg de bal in een
rommelige fase voor doel niet goed weggewerkt en dat werd genadeloos afgestraft door de bezoekers
(2-1). Kinrooi kon hier moed uit putten maar deze moed werd 2 minuten later weer volledig de grond
ingeduwd door Breugel. Yves Gijbels kon de bal bij een scherpe Breugelse tegenaanval voor doel
gooien richting Thierry Dreesen. Maar Thierry moest de moeite niet doen voor de bal in doel te krijgen
want een Kinrooise verdediger zat er tussen en verschalkte zijn eigen doelman (3-1). De kloof werd
dus terug 2 doelpunten en Breugel zat weer iets veiliger. De Kinrooise aanvals golven stopte
vooralsnog niet en Breugel kreeg het toch hard te verduren. Maar op karakter lukte het toch om de
verschillende aanvallen af te stoppen en hield SV Breugel de 3 punten thuis.
Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Rik Boonen (57' Resul Sahin), Tim Deckers, Geert Gijbels, Stijn Umans, Thierry
Dreesen, Tom Monten (80' Robby Van Baelen), Rik Wetzels, Roel Bullen, Yves Gijbels (75' Dirk
Janssen), Frederik De Meersman
Doelpunten
: Tom Monten, Yves Gijbels, owngoal
Gele kaart : Rode kaart
:Scheidsrechter : Janssens Patrick
Aantal toeschouwers: 170

Speeldag 8: zaterdag 15 oktober '05 (19h30):

Racing Reppel -

SV Breugel 1 - 1

Wedstrijdverslag
:
Breugel mocht voor het eerst dit seizoen zaterdagavond aan het werk. Racing Reppel en SV Breugel
staan allebei mooi in de subtop in derde provinciale B en dit zou wel eens een evenwichtige en
aangename wedstrijd om te volgen worden.
Het tempo lag van in het begin van de wedstrijd bijzonder hoog. SV Breugel begon na een kleine
studieronde de match naar zich toe te trekken en maakte het spel. De thuisploeg leek een beetje
onder te liggen, maar kwamen toch sporadisch aan het venster kijken. Reppel probeerde vooral met
lange ballen de Breugelse verdediging te verrassen. Breugel kon helaas ook geen noemenswaardige
doelpoging creëren. Toch bleef het een aangename wedstrijd om te volgen voor de supporters van
beide kampen. Veel middenveld spel dus en zo hadden beide doelmannen voorlopig weinig werk op
te knappen. 0-0 aan de rust.
Gedurende de eerste tien minuten van de tweede speelhelft een zelfde spelbeeld met een iets lager
tempo als de eerste 45 minuten. In de 55' minuut mocht Reppel een corner nemen. De opgekomen
Reppelse verdediger verraste het Breugelse team door de bal in één tijd op de slof te nemen en
staalhard tussen de palen te knallen (1-0). Maar lang duurde de vreugde van de thuisploeg niet, want
vijf minuten later stond de stand alweer gelijk. Tom Monten krulde een vrije trap vanop ongeveer 25
meter heerlijk tegen de netten (1-1). Dus was het weer herbeginnen. Halfweg de tweede helft werd
gevreesd dat doelman Koen Witters moest vervangen worden door een kwetsuur opgelopen door de
doorgebroken Reppelse spits, doch dit viel uiteindelijk al bij al nog mee. Stijn Umans kreeg nog een
erg mooie kans, maar miste onbegijpelijk. Breugel liet dit verdiende puntje nog bijna uit de handen
glippen. Naar het einde toe ging de Breugelse doelman voor de eerste maal in de fout doch in de
rebound zette hij dit recht door de bal op de doellijn weg te werken. Kwestie van de spanning erin te
houden, zal Koen gedacht hebben! Gescoord werd er niet meer en zo waren spelers, begeleiders en
supporters te vrede met deze puntendeling.
Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Stijn Umans, Robby Vanbaelen, Tim Deckers, Geert Gijbels, Rik Wetsels, Thierry
Dreesen, Roel Bullen (' Resul Sahin), Tom Monten, Yves Gijbels (75' Oscan Demirel), Frederik De
Meersman (77' Dirk Janssen)
Doelpunten
: Tom Monten
Gele kaart : Yves Gijbels, Rik Wetsels, Stijn Umans
Rode kaart
:Scheidsrechter : Smits Nico
Aantal toeschouwers: 180

Speeldag 9: zondag 23 oktober '05 (15h00):

H. Wijshagen -

SV Breugel 3 - 0

Wedstrijdverslag
:
Breugel is er niet in gelukt punten te sprokkelen in de uitwedstrijd tegen Heidebloem Wijshagen. SVB
had de wedstrijd al verloren in de eerste tien minuten van de wedstrijd. Ondanks de hevige regenval
waren de Breugelse spelers nog niet wakker. Een speler van Wijshagen kon makkelijk twee spelers
dribbelen om dan vrij aan te leggen en de bal laag in de hoek tegen de netten te trappen (1-0). En
twee minuten later was het weer prijs voor de thuisploeg. Een speler van Wijshagen liet zich
gemakkelijk vallen in de 16 en de scheidsrechter floot penalty. Deze werd benut en met 8 minuten op
de klok stond het al 2-0. Breugel was dus serieus op achtervolgen aangewezen. Een vinnig
Wijshagen drukte SVB terug op eigen helft en liet hen niet in de wedstrijd komen. Sporadisch lukte
het toch voor Breugel om eruit te komen. Beste kans was voor Oscan Demirel die bijna, al dan niet
met de hand, de bal bijna voorbij de doelman kreeg. Echt uitgespeelde kansen waren er niet meer
aan beide kanten en zo bleef het aan de rust 2-0.
De tweede helft begon Breugel toch iets feller aan de tweede periode. Enkele pogingen vanuit de
tweede lijn waren helaas niet goed gericht. Breugel drukte nu de tegenstander terug op eigen helft,
maar grote kansen kreeg het niet bij elkaar gevoetbald. De thuisploeg zat natuurlijk in een zetel en
stond verdedigend goed opgesteld. Koen Witters moest toch nog de mouwen opstropen voor een
kopbal die uit het doelkader moest gehouden worden. Voor de rest was het Breugel wat de klok
sloeg, maar er werd geen voordeel gehaald uit het balbezit. En net voor affluiten kon de thuisploeg
toch nog éénmaal tot scoren komen en werd de 3-0 eindstand vastgesteld.
Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Geert Gijbels, Tim Deckers, Robby Vanbaelen, Igor Vandeberk (65' Resul Sahin),
Thierry Dreesen (72' Rik Boonen), Tom Monten, Rik Wetsels, Roel Bullen, Frederik De Meersman,
Ozcan Demirel (88' Davut Cavasoglu)
Doelpunten
: Gele kaart : Rik Wetsels, Robby Vanbaelen
Rode kaart
:Scheidsrechter : Opsteyn Lambert
Aantal toeschouwers: 100

Speeldag 10: zondag 30 oktober '05 (15h00):

SV Breugel -

SK Lozen 0 - 0

Wedstrijdverslag
:
Met SK Lozen trof Breugel dit weekend een evenwaardige tegenstander die zich net onder hen
bevond in het klassement. Al van het begin was duidelijk dat dit een serieuze veldslag zou worden.
Na 10 minuten spelen moest Igor Vandeberk het veld verlaten toen hij zich op een zeer ongelukkige
manier blesseerde. Lozen nam in de eerste helft het meeste initiatief en was enkele malen erg dicht
bij een doelpunt. Maar de afwerking van de spitsen van Lozen was, gelukkig voor Breugel, wel heel
erg zwak. Helaas de leiding in dit duel liet ook te wensen over. Enkele stevige ingrepen van Lozen
werden niet bestraft terwijl de man in het zwart zich meer ergerde aan de terechte commentaren van
de Breugel spelers. Breugel van zijn kant had, mede door het stevige spel van de tegenstander,
moeilijk om in de wedstrijd te komen en mocht dus van geluk spreken dat het niet op achterstand
kwam. Naar het einde van de eerste helft kon het toch enkele malen gevaarlijk voor doel komen.
Vooral aan de linkerflank kon Roel Bullen enkele malen zijn tegenstander verschalken, maar helaas
kwam de voorzet niet op de juiste plaats terecht. Na 45 minuten spelen bleef de stand 0-0.
In de tweede helft besefte Breugel toch dat ze wat meer aanvallend zouden moeten gaan spelen,
want op achterstand komen tegen dit Lozen zou nog moeilijk ongedaan gemaakt kunnen worden. In
deze tweede 45 minuten kwam het meeste Breugels gevaar langs de rechterflank. Rikki Boonen en
vooral Thierry Dreesen spelen een uitstekende tweede helft. Beste mogelijkheid voor Breugel was een
lage voorzet van Rik Boonen richting Yves Gijbels. Yves werd helaas te dicht op de huid gezeten door
zijn tegenstander en zag zo zijn iets te zwakke doelpoging in de handen van de doelman belandden.
De spanning bleef in deze wedstrijd en ook Lozen kon voor gevaar zorgen in de Breugelse 16, maar
zoals reeds gezegd de afwerking was gelukkig niet goed. Nog een goede mogelijkheid was het schot
van Rik Boonen waar de Lozerse doelman de vuisten moest gebruiken om de bal uit het doelkader te
houden. De sfeer werd grimmiger naarmate de match naar zijn einde ging. De ref stapelde de bizarre
beslissingen op en het kookpunt van Eddy Evens was inmiddels al overschreden. Het toppunt was 10
minuten voor tijd toen invaller Kevin Huyberts met de bal richting doel kon gaan. Maar hij werd langs
achter met een tackle tegen de grond gewerkt. De verdediger kon de bal nooit hebben en dit
verdiende een rode kaart. De scheidsrechter die 'goed' stond opgesteld keek ernaar, reageerde niet
en liet doorspelen. Nu was het hek natuurlijk van de dam en ontstond er wat tumult tussen spelers en
scheidsrechter. De beginstand bleef op het bord en zo eindigde deze wedstrijd op 0-0.
Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Geert Gijbels, Stijn Umans (65' Dirk Janssen), Tim Deckers, Robby Vanbaelen, Igor
Vandeberk (10' Rik Boonen), Thierry Dreesen, Tom Monten, Roel Bullen, Frederik De Meersman (73'
Kevin Huyberts), Yves Gijbels
Doelpunten
: Gele kaart : Yves Gijbels, Geert Gijbels, Tim Deckers, Roel Bullen
Rode kaart
:Scheidsrechter : Jennart Christian
Aantal toeschouwers: 170

Speeldag 11: zondag 06 november '05 (14h30):

Kaulille FC -

SV Breugel 6 - 0

Wedstrijdverslag
:
Het was niet veel soeps deze zondagnamiddag voor het eerste elftal van SV Breugel. Een 6-0
nederlaag bij de buren in Kaulille was het resultaat van een slappe vertoning. Breugel kon stand
houden tot in de 30' minuut. Een schot vanuit de tweede lijn dwarrelde tegen de netten en Breugel
stond 1-0 achter. Vijf minuten later zat het Stijn Umans niet mee toen hij een voorzet van Kaulille in
eigen doel kopte (2-0). Breugel liep achter de feiten aan in deze match en de 3-0 werd dan nog eens
op een schoteltje aangeboden aan de thuisploeg. Tot overmaat van ramp kreeg Breugel kapitein Tim
Deckers een tweede gele kaart onder zijn neus geduwd en moest hij het veld verlaten. SVB kon
nauwelijks een kans bijeen voetballen en zo stonden ze aan de rust 3-0 in het krijt.
In het begin van de tweede helft leek SV Breugel toch op zoek te gaan naar een doelpuntje en konden
ze eindelijk enkele kansjes bijeenvoetballen. Dirk Janssen was erg dicht bij de 3-1, maar de
thuisdoelman was bij de pinken en pakte de bal uit zijn voeten. Het spel keerde opeens en Breugel
begon weer achter de feiten aan te lopen. Na enkele messcherpe aanvallen van Kaulille moest
doelman Koen Witters zich nog 3x omdraaien om de bal uit de doelnetten te halen en was de afgang
compleet. Frederik De Meersman kreeg nog dé kans om de eer te redden maar ook hij lukte daar niet
in en zo werd dit een totale off-day.
Volgende week staat de moeilijke thuiswedstrijd tegen de leider in het klassement op het programma
en zal er dus uit een heel ander vaatje moeten getapt worden.
Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Stijn Umans, Tim Deckers, Robby Vanbaelen, Rik Boonen (75' Davut Cavasoglu), Rik
Wetsels (46' Geert Gijbels), Thierry Dreesen, Tom Monten (46' Dirk Janssen), Roel Bullen, Frederik
De Meersman, Yves Gijbels
Doelpunten
: Gele kaart : Tim Deckers (2x), Geert Gijbels,
Rode kaart
: Tim Deckers
Scheidsrechter : Douce Peter
Aantal toeschouwers: 120

Speeldag 12: zondag 13 november '05 (14h30):

SV Breugel -

As VV 0 - 1

Wedstrijdverslag
:
Voor SV Breugel stond voor een moeilijke opdracht op deze mooie maar frisse zondagnamiddag. De
leider in het klassement, As VV, kwam op bezoek in Kleine Brogel. Na de vernedering van vorige
week had Breugel het een en ander recht te zetten.
Een offensief ingesteld As vloog er vanaf het begin goed in en kon in het openingskwartier enkele
schuchtere doelpogingen creëren. Breugel van zijn kant voetbalde heel goed mee maar kon zich
offensief niet zo uitleven als de bezoekers. De bezoekers hadden vooral moeite met het stevige spel
van de thuisploeg en lieten zich te pas en onpas met veel geroep vallen. De erg beïnvloedbare ref
nam hiervan gretig gebruik te zwierde met zijn kaarten. Naarmate de eerste helft vorderde kwam
Breugel steeds meer uit hun verdedigende stelling en was op het half uur Tom Monten erg dicht bij de
openingstreffer. Helaas was de bezoekende doelman bij de les en kon de bal uit het doelkader
houden. Na deze eerste grote kans voor Breugel achtte de heer in het zwart zijn moment van glorie
gekomen. Een protesterende Yves Gijbels kreeg, van de gevoelige scheidsrechter, de eerste rode
kaart van de wedstrijd onder zijn neus geduwd. En enkele minuten later kreeg Tom Monten na een
duel, zoals er in een match honderd gebeuren, een tweede gele kaart en mocht hij ook gaan
douchen. Breugel moest dus met 9 tegen 11 nog meer dan 50 minuten verder de match afhaspelen.
As kon in de resterende minuten van de eerste helft geen voordeel uit het numerieke overwicht halen
en was de stand aan de rust 0-0.
Na de pauze gooide trainer Eddy Evens logischerwijze alles op de verdediging en probeerde zo lang
mogelijk de nul te houden. As van zijn kant kwam nog offensiever uit de hoek als in de eerste 45
minuten maar de beet meermaals hun tanden stuk op de Breugelse defensie. Kwam daar nog bij dat
Koen Witters zich weer meermaals moest onderscheiden met enkele knappe reddingen, dit tot grote
frustratie van de bezoekers. Het was eenrichtingsverkeer richting Breugels doel totdat de man in het
zwart een protesterende speler van As met twee gele kaarten richting kleedkamer stuurde. De druk
op het Breugelse doel werd iets minder. De thuisploeg kreeg zelfs nog dé kans van de wedstrijd. Na
was geharrewar in de 16 kon Roel Bullen vrij op doel knallen, maar de doelman van As was bij de
pinken en hield Breugel van een gemaakt doelpunt. De wedstrijd leek naar een 0-0 eindstand te
gaan, maar 5 minuten voor affluiten kon As toch nog met de overwinning gaan lopen. Een laag schot,
aka wanhoopspoging, vanuit de tweede lijn week ongelukkig af op het been van Stijn Umans Doelman
Koen Witters zag de bal kansloos tegen de doelnetten gaan (0-1). Een opdoffer voor Breugel dat 50
minuten lang had geknokt voor de nul en dan zo lullig de bal in doel zag belandden.
Toch een dikke proficiat aan het team dat bijna de leider in het klassemen op de knieën kreeg.
Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Stijn Umans, Robby Vanbaelen, Thierry Dreesen, Rik Boonen (80' Dave Van den
Wildenberg), Roel Bullen, Rik Wetsels, Tom Monten, Yves Gijbels, Frederik De Meersman (73' Davut
Cavasolglu), Dirk Janssen (46' Roel Umans)
Doelpunten
: Gele kaart : Thierry Dreesen, Tom Monten (2x), Yves Gijbels
Rode kaart
: Tom Monten, Yves Gijbels
Scheidsrechter : Veekmans Harry
Aantal toeschouwers: 130

Speeldag 13: zaterdag 19 november '05 (19h30):

K. Opglabbeek -

SV Breugel 1 - 1

Wedstrijdverslag
:
Breugel moest het dit weekend doen zonder de roodgeschorsten Yves Gijbels en Tim Deckers.
Trainer Eddy Evens zal het ook een heel tijdje moeten doen zonder Geert Gijbels die met een
opgelopen virus maanden buiten strijd zal zijn. We wensen Geert veel beterschap en hopelijk zien we
hem snel terug op de Breugelse velden.
Gedurende de eerste helft had de verdediging van SV Breugel de handen vol met de zeer goede
Kabouterspitsen. In de 20ste minuut, na het nemen van een vrije schop, viel de ontzette bal voor de
voeten van Opglabbeek speler Gunter Cochet die van kort bij onhoudbaar binnen schoot (1-0). Voor
de rest was het een zeer gelijkopgaande en mistige wedstrijd. Wanneer beide ploegen zich klaar
maakten om te gaan rusten belandde een verre ingooi van Stijn Umans voor de voeten van Frederik
De Meersman die net zoals zijn collega aan de overkant van kortbij handig binnen trapte (1-1).
Na de rust kwam Breugel toch wat meer opzitten en kreeg SVB het één van de betere kansen rond
het half uur. De ingevallen Dirk Janssen kopte van kort bij naast en weg was de kans. Maar naar de
eindfase toe kreeg Opglabbeek enkele reuze kansen. Een schot dat via Koen Witters tegen de paal
belandde en kort erna een puike reflex van de opnieuw een secuur keepende Koen Witters hielpen
SV Breugel aan het gelijke spel.
Voor volgende week zal trainer Eddy Evens opnieuw moeten sleutelen aan de ploeg om de drie
punten in Breugel te houden. Immers Roel Bullen en Robby Van Baelen zijn geel geschorst en Rikky
Boonen vertrekt op wereldreis. Namens SV Breugel wensen we Rikky het allerbeste tijdens deze
werelreis!

Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Stijn Umans (88' Dave Van de Wildenberg), Robby Van Baelen, Thierry Dreesen, Rikky
Boonen, Roel Umans, Rik Wetsels, Roel Bullen, (80' Resul Sahin), Tim Deckers, Frederik De
Meersman, Davut Cavusoglu (69' Dirk Janssen).
Doelpunten
: Frederik De Meersman
Gele kaart : Roel Umans, Roel Bullen, Robby Van Baelen
Rode kaart
:Scheidsrechter : Machiels
Aantal toeschouwers: 100

Speeldag 14: zondag 27 november '05 (14h30):

SV Breugel -

HO Molenbeersel

Wedstrijdverslag
:
Algemene afgelasting wegens weersomstandigheden.
Opstelling SV Breugel:
Doelpunten
:
Gele kaart :
Rode kaart
:Scheidsrechter :
Aantal toeschouwers:

Speeldag 15: zondag 4 december '05 (14h30):

Sp. Grote Heide -

SV Breugel 4 - 1

Wedstrijdverslag
:
Breugel trok op deze laatste speeldag van de heenronde richting Grote Heide. Een belangrijke
confrontatie waarin er punten moesten gehaald worden.
Gedurende het eerste half uur was de thuisploeg de baas op het veld en zag het hun overmacht
verzilverd in 2 doelpunten. De eerste was een mooie aanvallende actie waarna de bal onder doelman
Koen Witters in doel verdween. Bij het tweede thuisdoelpunt mocht een speler van de Grote Heide
zich zonder veel weerstand in de 16 meter dribbel om vervolgens de 2-0 op het bord te zetten. Na dit
tweede doelpunt kon Breugel eindelijk enkele malen voor licht gevaar zorgen. In de 40' minuut mocht
Yves Gijbels aanleggen voor een vrije trap net buiten de 16. Hij krulde de bal netje voorbij de
opgestelde muur en de bal ging via de paal binnen (2-1). Breugel kreeg weer hoop en ging daarmee
ook na 45 minuten de kleedkamers in.
Helaas na de herneming werd die hoop al snel de grond ingeduwd. Na nog geen 10 tellen in de
tweede helft werd het 3 - 1. Een vermijdbaar doelpunt dat duidelijk te wijten was een gebrek aan
concentratie. Grote Heide had nu weer een gerustellende voorsprong van 2 doelpunten en Breugel
kreeg nu wat meer ruimte. Helaas de aanvallen waren iets te zwak om de thuisdoelman te
verontrusten. Breugel had in deze tweede helft het meeste balbezit maar er werd te slordig
ingespeeld en zo kon de thuisploeg alles makkelijk opvangen. Enkele minuten voor het einde kon
Grote Heide de score nog opdrijven tot 4 - 1 na een lucky goal. Een boogbal vanop 20 meter
verdween met veel geluk achter doelman Koen Witters in doel.
Opstelling SV Breugel:
Koen WItters, Roel Umans (32' Ozcan Demirel), Stijn Umans, Tim Deckers, Thierry Dreesen, Resul
Sahin, Rik Wetsels, Tom Monten (78' Frank Cuypers), Dirk Janssen (65' Ruben Roeffaers), Yves
Gijbels, Davut Cavasoglu.
Doelpunten
: Yves Gijbels
Gele kaart : Yves Gijbels, Rik Wetsels, Tom Monten
Rode kaart
:Scheidsrechter :
Aantal toeschouwers: 150

Speeldag 16: zondag 11 december '05 (14h30):

GS Beek -

SV Breugel 1 - 0

Wedstrijdverslag
:
De mist leek in het begin van de wedstrijd de spelbreker te worden deze zaterdagavond in Beek, doch
naar gelang de tijd vorderde was de match beter te volgen.
De eerste goede kans in de wedstrijd was voor Groen Star Beek. omstreeks de 10e minuut kwam de
doorgebroken spits oog in oog kwam te staan met Koen Witters, maar deze laatstgenoemde
verhinderde met een uitstekende redding dat de thuisploeg op voorsprong kwam. Omstreeks het half
uur was er eenzelfde scenario. Ook ditmaal hield de Breugel doelman de netten schoon. De
thuisploeg had dus de betere kansen in deze voor de rest evenwichtige wedstrijd. Met 0-0 gingen
beide ploegen dan ook de rust in.
In de tweede helft moest Breugel toch meer uit hun schelp komen om de broodnodige drie punten te
kunnen binnenhalen en trainer Eddy Evens gooide er met Frederik De Meersman een extra spits in.
Helaas ging dit voornemen omstreeks de 65’ figuurlijk de mist in. De thuisploeg kwam op voorsprong
door een onbenullige goal die zelfs niet mag vallen bij de debutantjes. Breugel dus op achterstand en
dus kreeg Breugel het weer moeilijk. Ondanks dat het middenveld zich voorbeeldig inzette creëerde
SV Breugel weinig kansen. Na een uur wedstrijd viel een sterk spelende Stijn Umans uit met een
bilkwetsuur. Hopelijk van de schade mee, want ook Roel Bullen moet volgende week weer een
schorsing uitzitten en zo zal het weer puzzelen worden voor de trainersstaf.
Vijf minuten voor tijd kon de mee opgerukte aanvoerder Tim Deckers nog uitpakken met een
afstandschot. Maar dit kon de lokale doelman gestopt en zo moest Breugel voor de zoveelste maal
zonder punten gaan douchen.
Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Robby Van Baelen, Roel Bullen, Tim Deckers, Thierry Dreesen, Roel Umans, Stijn
Umans (60’ Resul Sahin) , Tom Monten (65’ Dave Van den Wildenberg), Rik Wetsels (45’ Frederik De
Meersman), Davut Cavusoglu, Yves Gijbels
Doelpunten
:
Gele kaart : Roel Bullen, Resul Sahin
Rode kaart
:Scheidsrechter : D'Amires
Aantal toeschouwers: 150

Speeldag 17: zondag 18 december '05 (14h30):

SV Breugel -

Exc. Ophoven-Geistingen 0 - 3

Wedstrijdverslag
:
Breugel kon op de laatste speeldag voor de winterstop de punten niet thuishouden in de wedstijd
tegen Excelsior Ophoven. Door geblesseerde en geschorsten moest er weer veel geschoven worden
en mocht Breugels jeugdproduct Ruben Roeffaers voor het eerst aan de aftrap komen. Ook Dave
Van den Wildenberg mocht sinds lang nog eens aan de aftrap verschijnen. Beide 'nieuwelingen'
deden het behoorlijk maar konden niet verhinderen dat de ploeg ten onder ging tegen een
rechtstreekse concurrent.
Na 20 minuten spelen haalde Thierry Dreesen een bezoekende speler neer, helaas net binnen de
grote rechthoek en werd er terecht een penalty toegewezen. Deze werd binnengetrapt en zo stond
Breugel 0-1 in het krijt. Onze jongens hadden het moeilijk om een vuist te maken tegen dit fysiek sterk
Ophoven en kwamen maar niet in de match. Ook de bezoekers hadden vooralsnog weinig te bieden,
behalve een grondscherend schot dat met een mooie redding van doelman Koen Witters uit doel werd
gehouden. De stand bleef 0-1 tot aan de rust.
Na de rust bracht Ophoven steeds meer aanvallend voetbal en drukte Breugel terug op eigen helft.
Hun aanvallend spel werd al vrij snel beloond met een doelpunt (0-2) en stond Breugel voor een bijna
onmogelijke opdracht. Het aantal geincasseerde gele kaarten werd ondertussen ook nog eens met
vier eenheden verhoogd, waaronder 2x geel voor Yves Gijbels. Zo moest Breugel met 10 de match
afwerken. De bezoekers kregen enkele mooie kansen waar ze er uiteindelijk slechts nog ééntje van
konden verzilveren (0-3).
Breugel is inmiddels weggezakt in de onderste regionen van het klassement en zal dus na de
winterstop alles uit de kast moeten halen om het behoud veilig te stellen.
Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Thierry Dreesen, Ruben Roeffaers, Robby Vanbaelen, Tim Deckers, Rik Wetsels (75'
Igor Vandeberk), Yves Gijbels, Roel Bullen, Dave Van den Wildenberg, Ozcan Demirel (68' Davut
Cavasoglu), Frederik De Meersman (68' Kevin Huyberts)
Doelpunten
: Gele kaart : Yves Gijbels (2x), Robby Vanbaelen, Roel Bullen
Rode kaart
: Yves Gijbels
Scheidsrechter :
Aantal toeschouwers: 100

Speeldag 18: zondag 8 januari '06 (14h30):

Kadijk SK -

SV Breugel 4 - 1

Wedstrijdverslag
:
Breugel kon niet voor een stunt zorgen tegen de leider in het klassement. Toch was het begin
veelbelovend. Na 8 minuten spelen tikte spits Oscan Demirel, op aangeven van Tom Monten, de bal
voorbij de thuisdoelman tegen de netten (0-1). Toch de thuisploeg was niet aangeslagen en 5
minuten later stond de gelijkmaker al op het bord (1-1). Breugel moest in de verdediging gaan, maar
helaas kon het niet verhinderen dat Kadijk snel hun tweede van de namiddag voorbij de
Breugeldoelman kreeg (2-1). Breugel moest van dan af de wedstrijd ondergaan. Voor de pauze kon
Kadijk nog een derde treffer maken na een mooie vrije trap van net buiten de grote rechthoek (3-1).
Ondertussen was de zwakke scheidsrechter gretig met gele kaarten en trok ze uit zijn zak voor
onbenulligheden. Maar wanneer het nodig was liet hij ze op zak zitten. Zoals de elleboogcharge van
een Kadijk speler op Roel Umans, die daarna moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Met een
3-1 stand gingen beide elftallen rusten.
Breugel had de wedstrijd in het begin van deze tweede helft goed in handen en was veel balvaster
dan de eerste 45 minuten. Maar helaas kon het niet verhinderen dat de thuisploeg er weer ééntje kon
binnenprikken. Vanuit een scherpe hoek kon de vinnige Kadijkse spits de 4-1 op het bord zetten.
Kadijk haalde de voet nu van het gas en zo kreeg Breugel meer balbezit. Een doelpunt zat er voor
onze jongens niet meer in en zo moesten ze puntenloos terug richting Kleine Brogel.
Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Thierry Dreesen, Robby Vanbaelen, Tim Deckers (65' Frank Cuypers), Roel Bullen,
Roel Umans (46' Stefan Huybrechts), Tom Monten (70' Davut Cavasolglu), Resul Sahin, Dave Van
den Wildenberg, Ozcan Demirel, Frederik De Meersman
Doelpunten
: Oscan Demirel
Gele kaart : Roel Bullen, Tim Deckers, Roel Umans
Rode kaart
:Scheidsrechter : Capiot Bart
Aantal toeschouwers: 120

Speeldag 19: zondag 15 januari '06 (15h00):

SV Breugel -

Sporting Grote Brogel 1 - 1

Wedstrijdverslag
:
Dit weekend stond er voor Breugel de Peerse derby op het programma tegen Sporting Grote Brogel.
SV Breugel begon sterk tegen de Brogelse collega's. Het openingskwartier was voor de thuisploeg.
Ze wonnen praktisch elk duel en hadden het meeste balbezit. Toch kwamen de bezoekers
onverwachts op voorsprong. Een schot van net buiten de grote rechthoek belandde onhoudbaar
binnen (0-1). Maar de Breugelse reactie mocht gezien worden, want nog binnen dezelfde minuut werd
de stand terug gelijk. Een aanvallende actie die begon bij Tom Monten werd mooi afgelegd door
Frederik De Meersman zodat Yves Gijbels kon aanleggen. Het grondscherend schot van Yves ging
via de binnenkant van de doelpaal tegen de netten (1-1). De daaropvolgende 15 minuten waren voor
rekening van Sporting Grote Brogel en waren nu de gretigste ploeg op het veld. Naarmate de eerste
helft naar zijn einde liep werd het evenwicht door Breugel terug hersteld en gingen beide elftallen
rusten met een logische 1-1 stand.
Na de rust nam Breugel terug het heft in handen en hadden ze terug meer balbezit. Maar de
bezoekers lieten zich niet zomaar aan de kant zetten en kwamen er soms ook gevaarlijk uit. De
betere kansen waren nogthans voor het Breugelse elftal. Helaas ontbrak soms het overzicht op de
cruciale fases en gingen de goede mogelijkheden verloren. Maar het zat soms ook echt niet mee.
Een hard schot vanuit de tweede lijn van Resul Sahin belandde jammer genoeg op de paal. Breugel
werd dan ook nog eens een penalty onthouden toen Oscan Demirel neer werd getrokken in de 16,
maar de ref besliste er helaas anders over. Op het einde werd het ook nog eventjes warm voor het
Breugelse doel, maar gelukkig leidde de rommelige fase voor het doel tot niets.
Al bij al een meer dan verdiend punt tegen de nummer 5 uit het klassement.
Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Roel Umans, Stijn Umans (35' Oscan Demirel), Robby Vanbaelen, Igor Vandeberk,
Stefan Huybrechts (80' Frank Cuypers), Tom Monten, Dave Van den Wildenberg, Resul Sahin, Yves
Gijbels, Frederik De Meersman (78' Dirk Janssen)
Doelpunten
: Yves Gijbels
Gele kaart : Rode kaart
:Scheidsrechter :
Aantal toeschouwers: 120

Speeldag 20: zondag 22 januari '06 (15h00):

Sparta Lille -

SV Breugel 2 - 0

Wedstrijdverslag
:
In deze belangrijke 6 punten wedstrijd tegen Sparta Lille kon SV Breugel geen punten sprokkelen.
In de beginfase leek Breugel de wedstrijd naar zich toe te trekken en kreeg het na vijf minuten spelen
een uitstekende kans. Helaas de afwerking van Frederik De Meersman was te slap om de
thuisdoelman te verontrusten. Enkele minuten later kon Lille op voorsprong komen. Breugel kreeg de
bal niet weggewerkt na een hoekschop en zo kon een speler van Sparta van kortbij binnen tikken (10). De thuisploeg kon vanaf dan hun geliefde spel spelen van veel kick en rush op dit kleine veld.
Breugel leek voorlopig geen antwoord klaar te hebben op het voetbal van Lille. Beste kans voor
Breugel voor de rust was nog voor Dave van den Wildenberg. Hij nam een hoge bal onmiddelijk op de
slof, helaas recht in de handen van de Lillse doelman. Stand aan de rust 1-0.
De tweede helft was volledig in handen van Breugel. Het creëerde enkele kleine kansen maar de bal
viel helaas telkens verkeerd en zo zat het geluk niet mee. Lille kwam er nog maar zelden uit en
beperkte zich tot verdedigen. Enkel Breugelse wissels deden het tij niet keren. Stijn Umans was
nochtans op het einde er dicht bij de gelijkmaker. De daaropvolgende counter, een hoge bal die de
Breugelse verdediging en doelman verraste, werd door Lille afgestraft (2-0) en kon het met een
overdreven 2-0 score de drie punten incasseren.
Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Igor Vandeberk, Tim Deckers, Robby Vanbaelen, Roel Bullen, Resul Sahin, Tom
Monten, Stefan Huybrechts (85' Olivier De Meersman), Dave Van den Wildenberg (75' Stijn Umans),
Frederik De Meersman (70' Oscan Demirel), Yves Gijbels
Doelpunten
:Gele kaart : Roel Bullen, Tom Monten, Tim Deckers
Rode kaart
:Scheidsrechter : Ertanir Yasar
Aantal toeschouwers: 130

Speeldag 21: zondag 29 januari '06 (15h00):

SV Breugel 0-3

E. Louwel

Wedstrijdverslag
:
Op een hard en moeilijk bespeelbaar veld ging SV Breugel deze zondagnamiddag de boot in tegen
het laatst geklasseerde Eendracht Louwel. En het neem nu de rode lantaarn over van
laatstgenoemde.
Na een 10 minuten spelen kwam Breugel al op achterstand en was het ook de rest van de wedstrijd
op achtervolgen aangewezen. Als dan na een half uur spelen ook nog eens de 0-2 op het bord
verscheen, leek het nog een lange lijdensweg te worden. De bezoekers waren veel feller en gretiger
op het moeilijke veld en liet Breugel de bal niet rondtikken. Zo moest Breugel met een troosteloze 0-2
achterstand gaan rusten.
In de tweede helft kreeg Breugel veel balbezit, maar een goede laatste pas kwam er telkens niet uit.
De bezoekers van hun kant maakte gretig gebruik van de counter en hadden er nog makkelijk enkele
kunnen binnentrappen. Gelukkig botste de bal bij hun ook een paar keer verkeerd. Na 70' minuten
kreeg Louwel toch nog de 0-3 tegen de netten. Een cadeautje van de Breugel verdediging en Koen
Witters moest zich voor de 3de keer van de namiddag omdraaien. Na de winst van Lozen in Lille staat
SV Breugel nu op de laatst plaats.
Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Stijn Umans (65' Rik Wetzels), Tim Deckers, Robby Vanbaelen, Igor Vandeberk, Resul
Sahin, Stefan Huybrechts, Yves Gijbels, Dave Van den Wildenberg (23' Bart Deelkens), Frederik De
Meersman (46' Kevin Huyberts), Oscan Demirel
Doelpunten
:Gele kaart : Tim Deckers
Rode kaart
:Scheidsrechter :
Aantal toeschouwers: 80

Speeldag 22: zondag 5 februari '06 (15h00):

FC Kinrooi -

SV Breugel 1 - 0

Wedstrijdverslag
:
SV Breugel speelde een goede wedstrijd. Het was een aangename eerste helft om te volgen met
goed voetbal aan beide kanten. Kinrooi had misschien wel het meest balbezit had, maar een goed
georganiseerd Breugel gaf geen enkele kans weg. SVB kon zelf een paar keer op de tegenaanval
gevaarlijk tegen prikken maar de laatste pas kwam telkens juist niet goed aan. Dus een logische 0-0
aan de rust.
De tweede helft begon zoals de eerste, Kinrooi wat aanvallender maar een goede organisatie daar
tegenover. Rond de 60ste minuut een corner voor Kinrooi de bal werd loepzuiver binnengekopt,
mooie goal waar weinig aan te doen was (1-0). Breugel was dus op achtervolgen aangewezen, en
zoals we al een hele tijd weten scoren we zeer moeilijk. De trainersstaf probeerde met de invallers om
extra aanvallend te gaan voetballen, maar het mocht niet baten. De laatste minuutjes waren er nog te
veel aan i.v.m de scheidsrechter die nog een paar onnodige gele kaarten gaf aan Tim Deckers en 2x
Roel Bullen dus rood. Maar als trainer was ik wel tevreden over het spel en de inzet van iedereen, dus
volgende week weer wat beter en Reppel gaat eraan.
Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Thierry Dreesen, Robby Van Baelen, Igor Vandeberk (75' Olivier De Meersman), Roel
Bullen, Tim Deckers, Frederik De Meerman, Resul Sahin, Bart Deelkens, Yves Gijbels, Tom Monten
(61' Dave Van den Wildenberg)
Doelpunten
:Gele kaart : Roel Bullen (2x), Tim Deckers, Bart Deelkens
Rode kaart
:Scheidsrechter : Gijsen
Aantal toeschouwers: 140

Speeldag 23: zondag 12 februari '06 (15h00):

SV Breugel -

RC Reppel 1 – 3

Wedstrijdverslag
:
Het vierde geklasseerde Reppel haald in extremis nog de drie punten binnen tegen een moedig
spelende SV Breugel.
De bezoekers begonnen hard aan de wedstrijd en drukte Breugel onmiddelijk in de verdediging. Het
creëerde enkele mooie kansen maar de Breugel verdediging en doelman Koen Witters konden een
vroege tegentreffer vermijden. Breugel kwam er rond het kwartier voor de eerste maal goed uit en het
was meteen bingo. Een voorzet vanop rechts werd door de Reppelse keeper niet klemvast gepakt en
Bart Deelkens stond op de juiste plaats om de bal van kortbij tegen de netten te prikken (1-0). Reppel
was een beetje verrast en ging naarstig op zoek naar de gelijkmaker. En die kwam er na een goed
half uur spelen. Een uitstekende voorzet vanop recht ging over iedereen heen en werd aan de
tweede paal hard tegen de netten getrapt (1-1). Reppel moest na de gelijkmaker toch wat gas
terugnemen want de stevige start van het wedstrijdbegin begon de tol te eisen. Breugel van zijn kant
kon af en toe gevaarlijk tegenprikken maar een doelpuntje zat er niet in.
Na de pauze verhoogde de bezoekers weer de druk en drukte het SVB weer richting eigen helft.
Reppel kon slecht voor steriel gevaar zorgen. Toch kwam Breugel goed weg toen een Reppelse spits
in de 16 over een Breugels been dook. De ref had hier penalty voor kunnen fluiten, maar liet
doorspelen. Beste kans voor Breugel was een vrije trap op de paal van Bart Deelkens. Voor de rest
was het eenrichtingsverkeer naar het Breugelse doel. SVB leek te kunnen stand houden. Helaas
bestrafte de ref een juiste tussenkomst van Thierry Dreesen met een penalty. De zogezegde fout
gebeurde dan nog eens buiten het strafschopgebied en dit laadde de gemoederen op bij Breugel.
Doelman Koen Witters werd daarbij uitgesloten met een rode kaart en zo had gelegenheidsdoelman
Stijn Umans geen verhaal tegen de 11 meter (1-2). In het ultieme slotoffensief van SV Breugel
werden ze dan nog eens koud gepakt op de counter en werd de overdreven 1-3 stand op het bord
gezet.
Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Thierry Dreesen, Robby Van Baelen, Roel Umans, Igor Vandeberk, Stefan Huybrechts
(83' Dave Van den Wildenberg), Frederik De Meerman, Resul Sahin (10' Tom Monten), Bart
Deelkens, Yves Gijbels, Stijn Umans
Doelpunten
: Bart Deelkens
Gele kaart : Yves Gijbels
Rode kaart
:Scheidsrechter : Ceyssens
Aantal toeschouwers: 180

Speeldag 24: zondag 19 februari '06 (15h00):

SV Breugel -

H. Wijshagen 2 - 0

Wedstrijdverslag
:
Eindelijk kan Breugel nog eens winnen!! Tegen de nummer 7 in het klassement, Heidebloem
Wijshagen, werd een uitstekend wedstrijd op de mat gebracht en ging SV Breugel verdiend met de 3
punten lopen.
Al vroeg in de eerste helft moest Roel Bullen vervangen worden met een blessure en werd Kevin
Huyberts, sinds lang nog eens de wei ingestuurd. In de twintigste minuut werd een sterk spelende
Bart Deelkens door de doelman van Wijshagen neergehaald in de 16. De ref kende hiervoor terecht
een penalty toe. Yves Gijbels trapte de 11-meter onder de doelman door tegen de netten en de 1-0
stond op het bord. Deze openingstreffer was een beetje tegen de gang van het spel in, want kort na
het startsignaal werd de prachtige kans door de bezoekers de nek omgewrongen. Na de 1-0 groeide
het vertrouwen bij Breugel en kwamen ze feller opzitten. Na goed een half uur spelen werd een
aanval van Breugel, met een voorzet van Frederik De Meersman, mooi in doel gekopt door Yves
Gijbels (2-0). Met dit tweede doelpunt van de namiddag van Yves zat Breugel in een ideale positie om
de eerst 45 minuten uit te spelen en zo bleef de stand 2-0 aan de rust.
In de eerste 15 minuten van de tweede periode was Breugel de betere en kon het enkele goede
kansen creëren. Maar ditmaal liet de bezoekende doelman zich echter niet meer vangen. Wijshagen
kwam naarmate de match vorderde steeds meer opzitten en Breugel moest zich terugplooien.
Gelukkig kwam de beslissende pas bij Wijshagen telkens niet goed aan en kon Breugel vrij makkelijk
stand houden. SVB kwam toch éénmaal goed weg toen een speler van Wijshagen neer werd gehaald
in de 16 door Dave Van den Wildenberg. De scheidsrechter besliste echter om door te spelen.
Wijshagen bleef op zoek gaan naar de aansluitingstreffer en Breugel plooide onnodig ver terug. Het
laatste kwartier was dan ook voor de bezoekers, maar gelukkig hield SV Breugel stand en kon ze de 3
punten thuishouden.
Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Thierry Dreesen, Robby Van Baelen, Roel Bullen (12' Kevin Huyberts (75' Olivier De
Meersmans)), Roel Umans, Stefan Huybrechts, Frederik De Meerman, Bart Deelkens, Yves Gijbels,
Stijn Umans (70' Dave Van den Wildenberg),
Doelpunten
: Yves Gijbels (2x)
Gele kaart : Bart Deelkens, Stefan Huybrechts
Rode kaart
:Scheidsrechter : Moonen
Aantal toeschouwers: 130

Speeldag 14: zondag 26 februari '06 (15h00):

SV Breugel -

HO Molenbeersel 3 - 1

Wedstrijdverslag
:
Voor de tweede week op rij kan SV Breugel de drie punten thuishouden.
Breugel startte wederom erg gretig aan de partij en het kon enkele malen voor licht gevaar zorgen in
de 16 meter van Molenbeersel. Toch waren de grootste kansen aan de overzijde. Een stugge
Breugelse verdediging en doelman Koen Witters moesten de handen uit de mouwen steken om een
achterstand te voorkomen. Het was uiteindelijk toch Breugel dat op voorsprong kwam. Een
uitstekende lage voorzet van Bart Deelkens waar de Breugelse spitsen, Yves Gijbels en Kevin
Huybrechts, net niet bij konden belandde uiteindelijk bij de goed gevolgde Frederik De Meersman. De
jonge knaap knalde droog de bal tegen de netten (1-0). Molenbeersel kwam na deze gevleide
Breugelse voorsprong gevaarlijker opzitten, maar zoals reeds gezegd de thuisdefensie zette zich met
hand en tand in en konden een gelijkmaker voorkomen. 1-0 was ook de stand aan de rust.
In de beginfase van de tweede helft was een furieus Molenbeersel erg dicht bij een doelpunt.
Gelukkig stond het kanon niet op scherp. Het duurde een dik kwartier vooraleer Breugel er ook nog
eens kon uitkomen. Maar ook het Breugels kanon stond niet goed gericht. Met nog een kwartier te
spelen verstuurde de pas ingevallen Tom Monten een diepe bal richting de spitsen. De bezoekende
doelman miste zijn interventie buiten de 16 en zo kreeg Frederik De Meersman een vrijgeleide richting
een leeg doel (2-0). Maar deze geruststellende 2-0 voorsprong bleef helaas niet erg lang op het
scorebord staan. Vijf minuten later konden de bezoekers in een erg rommelige fase in de Breugelse
kleine rechthoek de bal tegen de netten werken en werd het 2-1. Maar ook deze stand bleef niet lang
staan en enkele minuten voor affluiten was het weer de kwikke spits Frederik De Meersman die na
een scherpe counter die op de juiste plaats stond om de bal binnen te trappen (3-1) en zich zo 'Man
van de match' mocht kronen.
Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Thierry Dreesen, Robby Van Baelen, Tim Deckers, Stijn Umans (83' Dave Van den
Wildenberg), Roel Umans, Stefan Huybrechts, Frederik De Meerman, Bart Deelkens (80' Tom
Monten), Kevin Huyberts, Yves Gijbels (70' Resul Sahin)
Doelpunten
: Frederik De Meersman (3x)
Gele kaart : Yves Gijbels, Thierry Dreesen, Resul Sahin, Stijn Umans
Rode kaart
:Scheidsrechter :
Aantal toeschouwers: 100

Speeldag 25: zondag 5 maart '06 (15h00):

SK Lozen -

SV Breugel 2 - 1

Wedstrijdverslag
:
Deze wedstrijd had de match van de waarheid moeten worden, maar ze werd uiteindelijk de match
van de gemiste kansen.
Tegen de rechtstreekse concurrenten wil het maar niet lukken voor SV Breugel. Ook in dit belangrijk
treffen tegen SK Lozen liep het al vroeg mis. Al in de 5' minuut wandelde de Lozense aanvallers door
de Breugelse verdediging en keek SVB al tegen een vroege 1-0 achterstand aan. Breugel moest het
spel ondergaan en er werd bijna geen enkel duel gewonnen. Het duurde tot de 22' minuut vooralleer
Breugel voor het eerst gevaarlijk kon zijn. Een dieptepas van Kevin Huijberts werd door Tom Monten
zwak in de handen van de thuisdoelman getrapt. De stand aan de rust bleef 1-0.
In de tweede helft kwam SVB eindelijk uit hun egelstelling en werd het de baas over het spel. Het
dwong meerdere kansen af doch de afwerking bleef uit. Eén van die kansen was een mooie
geplaatste bal van Igor Vandeberk die helaas op de doelpaal belandde. Tot overmaat van ramp sloeg
Roel Umans op de 85’ de bal met arm weg binnen de 16 en werkd er terecht penalty gefloten. De 11meter werd door de Lozense spits feilloos binnengetrapt. 2 minuten later kon Bart Deelkens met een
25 meter schot de stand milderen tot 2-1, maar de aansluitingstreffer kwam te laat en zo bleef de
stand 2-1.
Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Tim Deckers, Roel Umans, Thierry Dreesen, Stefan Huybrechts (65' Dave Van den
Wildenberg), Tom Monten, Robby Van Baelen, Bart Deelkens, Igor Vandeberk (75' Ruben Roeffaers),
Frederik De Meersman, Kevin Huijberts (85' Frank Cuypers)
Doelpunten
: Bart Deelkens
Gele kaart : Frederik De Meersman, Roel Umans
Rode kaart
:Scheidsrechter : Aantal toeschouwers: 100

Speeldag 26: zondag 12 maart '06 (15h00):

SV Breugel -

Kaullille FC 1 - 0

Wedstrijdverslag
:
Na een spannende maar weinig hoogstaande wedstrijd kon SV Breugel tegen de buren uit Kaulille
toch de heel belangrijke 3 punten thuishouden.
Dankzij heel wat blessures moest de trainersstaf weer heel wat aanpassingen doen aan de
veldbezetting. Doelman Koen Witters moest ook de eerste van zijn twee geschorste zondagen
uitzitten en daarmee kon reservedoelman Gerd Claes voor het eerst zijn kunsten tonen in het eerste
elftal. In het openingskwartier kregen beide ploegen enkele kleine mogelijkheden, maar de
doelmannen hadden weinig moeilijkheden om de nul op het bord te houden.
Kaullile kwam echter steeds gevaarlijker opzitten. Gelukkig bleef het bij kleine kansen. SV Breugel
speculeerde op de counter en dit had succes. Op enkele minuten van het einde van de eerste helft
kon Thierry Dreesen zich doorzetten op langs de rechterflank. Met een mooie pas kon hij Dave Van
den Wildenberg op randje buitenspel alleen richting doel sturen. Dave liet deze mooie kans niet
liggen en knalde de bal netjes binnen (1-0). Met deze verassende voorsprong kon Breugel de rust
ingaan.
In de tweede helft ging Kaulille snel op zoek naar de gelijkmaker. De bezoekers drukte Breugel
meteen richting eigen doel, maar het bleef bij steriel gevaar. Aan de overzijde had de bezoekende
doelman, behalve een hard schot van Dave Van den Wildenberg, weinig te doen. Het geschut van de
bezoekende aanval stond niet goed gericht want de Breugelse vangnetten moesten meerdere malen
hun nut bewijzen. Breugel bleef speculeren op de counter en kreeg zo ook enkele mogelijkheden.
Toch ook hier zat alles niet mee en kon het niet tot scoren komen. Naar het einde toe werd het nog
enkele malen erg warm voor het doel van Gerd Claes, maar de stand bleef uiteindelijk toch 1-0.
Opstelling SV Breugel:
Gerd Claes, Thierry Dreesen, Tim Deckers, Robby Van Baelen, Roel Umans, Stefan Huybrechts, Igor
Vandeberk, Resul Sahin (78' Frank Cuypers), Frederik De Meersman, Dave Van den Wildenberg (85'
Olivier De Meersman), Kevin Huyberts (75' Ruben Roeffaers)
Doelpunten
: Dave Van den Wildenberg
Gele kaart : Robby Van Baelen, Tim Deckers
Rode kaart
:Scheidsrechter : Schildermans
Aantal toeschouwers: 150

Speeldag 27: zondag 19 maart '06 (15h00):

As VV -

SV Breugel 3 - 0

Wedstrijdverslag
:
SV Breugel kwam met lege handen thuis na de verre verplaatsing richting As VV.
Onze jongens voetbalde nochtans aardig mee tegen de nummer 2 uit het klassement. Maar het
eerste doelpunt was toch vermijdbaar. In de 20' minuut werd een verre inworp aan de eerste paal
binnengekopt (1-0). Na dit openingsdoelpunt kwam Breugel enkele malen gevaarlijk opzitten en
speelde het bij momenten de tegenstander op een hoopje. Dave Van den Wildenberg kreeg de beste
kans nadat hij zich in de 16 vrij kon dribbelen, maar schoot na deze mooie actie pal op de doelman.
Een vrij mak spelend As bracht naarmate zijn plaats in het klassement veel te weinig. Breugel van zijn
kant had het meeste balbezit maar lukte niet op de achterstand voor de pauze te kunnen wegwerken.
Na de koffie werd het uitstekende spel van de eerste helft en de bijhorende hoop op een goed
resultaat meteen ten kop ingeduwd. Een simpele diepte pas werd door een spits van As mooi
aangepakt om daarna met een listige lobbal doelman Gerd Claes te grazen te nemen (2-0). Enkele
minuten later was het helemaal gedaan toen Robby Van Baelen de bal in de kleine rechthoek
probeerde te ontzetten, maar het zag zijn bal via een speler van As in eigen doel belandden (3-0). De
match was nu wel gespeeld. Ondanks het betere spel en enkele schuchtere Breugelse doelpogingen
kwam de voorsprong van As niet meer in het gevaar. Breugel kreeg nog bijna een vierde doelpunt
binnen, maar door een puike redding van Gerd Claes op de doorgebroken speler bleef de 3-0 op het
scorebord.
Het blijft dus reuze spannend onderin het klassement. De nummers 12 tot 16 staan amper 4 punten
van elkaar verwijderd.
Opstelling SV Breugel:
Gerd Claes, Thierry Dreesen, Tim Deckers, Robby Van Baelen, Roel Umans (20' Ruben Roeffaers),
Stefan Huybrechts (70' Maarten Roeffaers), Igor Vandeberk, Resul Sahin, Frederik De Meersman,
Dave Van den Wildenberg, Kevin Huyberts (75' Olivier De Meersman)
Doelpunten
:Gele kaart : Dave Van den Wildenberg, Resul Sahin
Rode kaart
:Scheidsrechter: Champagne
Aantal toeschouwers: 150

Speeldag 28: zondag 26 maart '06 (15h00):

SV Breugel -

K. Opglabbeek 1 - 1

Wedstrijdverslag
:
SV Breugel nam het dit weekend op tegen de nummer 6 in het klassement, Kabouters Opglabbeek.
De tegenstrever van dit weekend was nog in de running voor een plaats in de eindronde en zou geen
punten te grabbelen gooien.
Het schitterende weer lokte veel en mooi volk naar het veld van Kleine Brogel en het zag een
spannende wedstrijd. SV Breugel had in de eerste 20 minuten de betere mogelijkheden om de score
te openen, maar helaas de afwerking bleef achterwegen. Het bleef natuurlijk opletten voor de
tegenaanval. Gelukkig was de achterlinie, onder leiding van Tim Deckers samen met doelman Koen
Witters, goed georganiseerd en konden ze de nul houden. Breugel had, via Bart Deelkens, dé
mogelijkheid om nog voor de pauze op voorsprong te geraken. Bart maakte zich goed vrij in de 16
maar knalde de bal daarna hoog over. 0 - 0 was meteen ook de ruststand.
Na de pauze kreeg SV Breugel wederom enkele mooie mogelijkheden. Eén daarvan was voor Dave
Van de Wildenberg die jammer genoeg op de dwarsligger trapte. Opglabbeek probeerde wel voor
gevaar te zorgen, maar een sublieme verdediging van Breugel hield stand. Het spel ging goed op en
neer, en beide ploegen leken te vrede met een gelijkspel. Op 8 minuten van het einde kon
Opglabbeek toch tot scoren komen! Na een rommelige aanval moest doelman Koen Witters zich toch
gewonnen geven en werd de 0-1 binnengekopt. SV Breugel gooide in de laatste minuten alles in de
aanval en met succes!! Frederik De Meersman knalde door een bos van spelers de bal hard tegen de
netten (1-1) en bezorgde SV Breugel daarmee een verdiend punt.
Volgende week staat een misschien wel beslissende match tegen HO Molenbeersel op het
programma en hopelijk kan Breugel daar het behoud veilig stellen.
Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Robby Van Baelen (80' Kevin Huyberts), Roel Umans, Tim Deckers, Thierry Dreesen,
Resul Sahin (65' Roel Bullen), Stefan Huybrechts, Bart Deelkens (70 ' Igor Vandeberk), Stijn Umans,
Dave Van den Wildenberg, Frederik De Meersman
Doelpunten
: Frederik De Meersman
Gele kaart : Dave Van den Wildenberg, Resul Sahin
Rode kaart
:Scheidsrechter: Bringmans
Aantal toeschouwers: 120

Speeldag 29: zondag 2 april '06 (15h00):

HO Molenbeersel -

SV Breugel 0 - 1

Wedstrijdverslag
:
Op de voorlaatste speeldag is Breugel erin geslaagd om het behoud veilig te stellen. Door het verlies
van Sparta Lille in Kadijk en de winst van onze jongens in Molenbeersel is er een 4 puntenkloof
geslagen. De degradatiestrijd is dus goed afgelopen voor SV Breugel. Met nog 1 wedstrijd te gaan
moeten Sparta Lille en SK Lozen beslissen wie samen met Eendracht Louwel degradeerd of de
eindronde voor dalers speelt.
Het wedstrijdbegin tegen HO Molenbeersel was nochtans niet voor eventuele hartlijdende supporters
van SV Breugel. Het was een zenuwachtig openingskwartier van de wedstrijd. Molenbeersel toonde
zich daarin het sterkste. Omstreeks het kwartier moest Tim Deckers een verslagen doelman Koen
Witters bijspringen door de bal van de lijn weg te werken. Het bleef spannend voor het Breugels doel,
want vijf minuten later trof Molenbeersel zelfs de paal. Naarmate het einde van de eerste 45 minuten
naderde kwam Breugel ook steeds meer opzitten. Vlak voor rust bediende Roel Umans zijn broer
Stijn doch deze, verblind door de zon, kopte naast de bal maar de bal belandde toch nog via zijn
lichaam tegen de doelpaal. 0-0 was de ruststand.
Op het uur was het opnieuw Roel Umans die een uitstekende pas richting Stijn Umans stuurde.
Ditmaal kon Stijn zijn koelbloedigheid wel bewaren en trapte de bal voorbij de thuisdoelman tegen de
netten (0-1). Molenbeersel had geen verhaal tegen een sterk spelend Breugel en mocht van geluk
spreken toen een afstandschot van Frederik De Meersman maar nipt naast ging. Vijf minuten voor
affluiten moest de Molenbeerselse doelman alles in het werk stellen om een schot van Roel Bullen
over de dwarsligger te tikken. Maar het was nog niet gedaan voor Breugel. In de slotfase mocht SVB
een kaarsje branden toen goalie Koen Witters een laag schot met zijn voet wegwerkte tot tegen de
paal en in de rebound de bal terug in zijn handen terecht kwam. Na dit spannend slot was de
opluchting groot en werd er een klein feestje gebouwd.
Opstelling SV Breugel:
Koen Witters, Roel Bullen, Frederik De Meersman (90' Maarten Roeffaers), Tim Deckers, Thierry
Dreesen, Stefan Huybrechts, Resul Sahin (77' Dirk Janssen), Roel Umans, Stijn Umans, Robby Van
Baelen, Dave Van de Wildenberg (82' Ruben Roeffaers)
Doelpunten
: Stijn Umans
Gele kaart : Rode kaart
:Scheidsrechter: Coenegrachts
Aantal toeschouwers: 120

Speeldag 23: zondag 9 april '06 (15h00):

SV Breugel -

Sp. Grote Heide 2 - 0

Wedstrijdverslag
:
Breugel behaalde op deze laatste speeldag van het seizoen een mooie 2-0 overwinning tegen
Sporting Grote Heide.
SVB had iets recht te zetten na de smadelijke nederlaag tegen Grote Heide in de heenronde. Het
werd uiteindelijk een rustige eindeseizoens wedstrijd. In de eerste helft ging de wedstrijd goed op en
neer. Beide elftallen hadden in het eerste kwartier enkele kleine kansen. Op het half uur werd Stijn
Umans overduidelijk neergeduwd in de 16 meter en besliste de ref terecht een penalty te fluiten. De
elfmeter werd binnengetrapt door kapitein Tim Deckers (1-0). Dit doelpunt gaf vertrouwen voor de
thuisploeg want ze kwamen daarna toch wat meer opzetten. Roel Bullen trapte nog een voorzet/schot
op de dwarsligger, maar voor de rest was er aan beide zijde weinig doelgevaar en zo bleef de stand
aan de rust 1-0.
Na de pauze kwam Sporting Grote Heide sterker uit de kleedkamer en drukte SVB in de verdediging.
Maar hun overmacht werd niet verzilverd in een doelpunt. Doelman Koen Witters beleefde al bij al
een rustige namiddag. Breugel speculeerde vooral op de counter. En met succes want in de 75'
minuut kon een snelle Resul Sahin doorbreken op rechts. Resul behield goed het overzicht en legde
af voor de goed gevolgde Frederik De Meersman die op zijn beurt koelbloedig afwerkte (2-0). De
bezoekers bleven na dit tweede tegendoelpunt toch de betere en bleef het meeste balbezit
behouden. Echte kansen leverde dit niet op voor Grote Heide en Breugel had weinig moeilijkheden
om hun voorsprong te behouden. Gouden schoen winnaar Koen Witters kreeg 15 minuten voor het
einde nog een applausvervanging en reserve doelman Gerd Claes mocht de wedstrijd volmaken. In
de laatste minuten van de wedstrijd kreeg Ruben Roeffaers nog de mogelijkheid op de 3-0 toen hij
alleen op de doelman mocht afgaan, maar hij besloot helaas naast doel. De 90 minuten werden
verder zonder problemen volgemaakt en de Breugelse aanhang kon daarna genieten van een
smakelijke barbeque om daarmee het seizoen af te sluiten.
In de loop van de week kunnen jullie nog enkele statistieken van het afgelopen seizoen terugvinden
op de site + nog een wedstrijdverslag van inhaalmatch van de reserven tegen Wijshagen en daarna
gaan we ook een paar weken op vakantie.
Opstelling SV Breugel:
Koen Witters (75' Gerd Claes), Robby Van Baelen, Tim Deckers, Roel Umans, Roel Bullen, Frederik
De Meersman, Stijn Umans, Igor Vandeberk, Thierry Dreesen, Resul Sahin (65' Ruben Roeffaers),
Dave Van den Wildenberg (75' Rik Wetzels)
Doelpunten
: Tim Deckers, Frederik De Meersman
Gele kaart : Stijn Umans, Igor Vandeberk
Rode kaart
:Scheidsrechter: Put
Aantal toeschouwers: 150

ALGEMENE RANGSCHIKKING (30/30)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

As
Reppel
Kadijk
Beek
Grote Brogel
Kinrooi
Opglabbeek
Wijshagen
Grote Heide
Kaulille
Breugel
Molenbeersel
Ophoven
Lille
Lozen
Louwel

70 12 22
67 12 21
65 6 20
60 6 18
44 7 11
43 8 13
42 4 11
39 1 11
37 4 11
37 5 10
32 7 9
31 1 8
30 9 8
26 1 6
25 4 6
24 3 7

..kampioen
..eindronde stijgers
..eindronde stijgers
..eindronde stijgers
..eindronde stijgers

..eindronde dalers
..degradatie
..degradatie

AANTAL GEWONNEN WEDSTRIJDEN
PUNTEN UIT DE LAATSTE VIER WEDSTRIJDEN

ALLE WEDSTRIJDEN VAN BREUGEL SV
Zo 28-08-2005
Zo 04-09-2005
Zo 11-09-2005
Zo 18-09-2005
Zo 25-09-2005
Zo 02-10-2005
Zo 09-10-2005
Za 15-10-2005
Zo 23-10-2005
Zo 30-10-2005
Zo 06-11-2005
Zo 13-11-2005
Za 19-11-2005
Zo 04-12-2005
Za 10-12-2005
Zo 18-12-2005
Zo 08-01-2006
Zo 15-01-2006
Zo 22-01-2006
Zo 29-01-2006
Zo 05-02-2006
Zo 12-02-2006
Zo 19-02-2006
Zo 26-02-2006
Zo 05-03-2006
Zo 12-03-2006
Zo 19-03-2006
Zo 26-03-2006
Zo 02-04-2006
Zo 09-04-2006

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
19:30
15:00
15:00
14:30
14:30
19:30
14:30
20:00
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

Breugel
Ophoven
Breugel
Grote Brogel
Breugel
Louwel
Breugel
Reppel
Wijshagen
Breugel
Kaulille
Breugel
Opglabbeek
Grote Heide
Beek
Breugel
Kadijk
Breugel
Lille
Breugel
Kinrooi
Breugel
Breugel
Breugel
Lozen
Breugel
As
Breugel
Molenbeersel
Breugel

Beek
Breugel
Kadijk
Breugel
Lille
Breugel
Kinrooi
Breugel
Breugel
Lozen
Breugel
As
Breugel
Breugel
Breugel
Ophoven
Breugel
Grote Brogel
Breugel
Louwel
Breugel
Reppel
Wijshagen
Molenbeersel
Breugel
Kaulille
Breugel
Opglabbeek
Breugel
Grote Heide

1-2
1-2
0-4
0-1
2-1
2-0
3-1
1-1
3-0
0-0
6-0
0-1
1-1
4-1
1-0
0-3
4-1
1-1
2-0
0-3
1-0
1-3
2-0
3-1
2-1
1-0
3-0
1-1
0-1
2-0

0
3
0
3
3
0
3
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
3
0
3
0
1
3
3

0
3
3
6
9
9
12
13
13
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
19
22
22
25
25
26
29
32

107
10
7
6
6
5
5
8
6
9
9
9
11
11
13
14
14
14
16161614
13
13
12
12
13
13
11

WEDSTRIJDPUNTEN
-LINKS UITGELIJND VOOR DE THUISWEDSTRIJDEN
-RECHTS UITGELIJND VOOR DE UITWEDSTRIJDEN
PUNTEN PROGRESSIE
PLAATS IN DE ALGEMENE RANGSCHIKKING NET NA DEZE WEDSTRIJD
ALS DAT GEVOLD WORDT DOOR EEN MIN TEKEN DAN WAS DIT, OF IS DIT, DE LAATSTE PLAATS

RANGSCHIKKING THUISWEDSTRIJDEN (15/15)
1
2
3
4
4
6
6
8
9
10
10
10
13
14
15
16

Reppel
Kadijk
As
Opglabbeek
Beek
Grote Heide
Wijshagen
Kinrooi
Grote Brogel
Kaulille
Ophoven
Breugel
Lille
Lozen
Molenbeersel
Louwel

41
39
33
28
28
25
25
23
22
21
21
21
19
18
18
14

13
12
10
8
8
8
8
7
6
6
6
6
5
5
4
4

4
6
12
17
17
20
20
22
23
24
24
24
26
27
27
31

AANTAL GEWONNEN THUISWEDSTRIJDEN
AANTAL VERLIESPUNTEN IN DIE THUISWEDSTRIJDEN

RANGSCHIKKING THUISWEDSTRIJDEN (15/15)
1
2
3
4
4
6
6
8
9
10
10
10
13
14
15
16

Reppel
Kadijk
As
Opglabbeek
Beek
Grote Heide
Wijshagen
Kinrooi
Grote Brogel
Kaulille
Ophoven
Breugel
Lille
Lozen
Molenbeersel
Louwel

41
39
33
28
28
25
25
23
22
21
21
21
19
18
18
14

13
12
10
8
8
8
8
7
6
6
6
6
5
5
4
4

4
6
12
17
17
20
20
22
23
24
24
24
26
27
27
31

AANTAL GEWONNEN THUISWEDSTRIJDEN
AANTAL VERLIESPUNTEN IN DIE THUISWEDSTRIJDEN

RANGSCHIKKING UITWEDSTRIJDEN (15/15)
1
2
3
3
5
6
7
8
8
10
11
12
13
14
15
15

As
Beek
Reppel
Kadijk
Grote Brogel
Kinrooi
Kaulille
Wijshagen
Opglabbeek
Molenbeersel
Grote Heide
Breugel
Louwel
Ophoven
Lozen
Lille

37
32
26
26
22
20
16
14
14
13
12
11
10
9
7
7

12
10
8
8
5
6
4
3
3
4
3
3
3
2
1
1

8
13
19
19
23
25
29
31
31
32
33
34
35
36
38
38

AANTAL GEWONNEN UITWEDSTRIJDEN
AANTAL VERLIESPUNTEN IN DIE UITWEDSTRIJDEN

DE BEST SCORENDE PLOEG (30/30)
1
2
3
4
5
5
7
8
9
9
11
12
13
14
15
16

Reppel
As
Kadijk
Kaulille
Beek
Kinrooi
Opglabbeek
Grote Brogel
Ophoven
Grote Heide
Wijshagen
Molenbeersel
Louwel
Lille
Lozen
Breugel

83
79
78
64
56
56
54
49
45
45
42
39
36
34
27
26

IN DE THUISWEDSTRIJDEN
IN DE UITWEDSTRIJDEN

39
38
48
38
26
30
34
25
30
29
24
21
22
22
16
17

44
41
30
26
30
26
20
24
15
16
18
18
14
12
11
9

DE PLOEG MET DE MINSTE TEGENDOELPUNTEN (30/30)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
9
12
13
14
15
16

Kadijk
Reppel
As
Beek
Wijshagen
Grote Brogel
Opglabbeek
Kaulille
Breugel
Ophoven
Kinrooi
Grote Heide
Lozen
Molenbeersel
Lille
Louwel

30
39
40
41
44
47
48
50
52
52
52
58
59
60
67
74

14
10
18
17
21
21
22
27
21
24
24
24
28
24
25
34

16
29
22
24
23
26
26
23
31
28
28
34
31
36
42
40

IN DE THUISWEDSTRIJDEN
IN DE UITWEDSTRIJDEN

WEDSTRIJDEN GEWONNEN MET MEER DAN ÉÉN DOELPUNT VERSCHIL
Kadijk
As
Reppel
Grote Heide
Kaulille
Opglabbeek
Ophoven
Kinrooi
Wijshagen
Molenbeersel
Grote Brogel
Breugel
Louwel
Beek
Lozen
Lille
THUIS
UIT

17 10
15 7
15 7
9 7
9 5
8 5
7 6
7 4
6 4
5 4
5 3
4 4
4 3
4 3
3 2
1 1

7
8
8
2
4
3
1
3
2
1
2
0
1
1
1
0

WEDSTRIJDEN ZONDER TEGENDOELPUNTEN
Kadijk
Opglabbeek
As
Reppel
Beek
Breugel
Lozen
Grote Heide
Grote Brogel
Louwel
Molenbeersel
Wijshagen
Kinrooi
Ophoven
Lille
Kaulille
THUIS
UIT

10
8
8
8
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4

4
6
4
6
4
4
4
4
3
2
4
4
3
3
3
1

6
2
4
2
3
2
2
2
3
3
1
1
2
1
1
3

