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  Eindklassement 3e provinciale C 
 

1  
R.C. REPPEL  70 

2  
FC EKSEL  67 

3  
SP.WIJCHMAAL  65 

4  
V.K.GESTEL  60 

5  
KAULILLE F.C.  44 

6  
S.K.MELDERT  43 

7  
A.C.TERVANT  42 

8  
SP. GROTE BROGEL  39 

9  
SP.GROTE HEIDE  37 

10  
V.C.KERKHOVEN  37 

11  
G.T. LOMMEL KOL.  32 

12  
SP. LILLE  31 

13  TAXANDRIA FC  30 

14  
HECHTEL FC  26 

15  
SV BREUGEL  25 

16  
EXC. HAMONT  24 



VOORBEREIDING SEIZOEN 2006-2007 

Balans Cup: zaterdag 26 aug. '06 (18h30):  
Sp. Grote Brogel - SV Breugel 2 - 5 

Scheidsrechter: Croonen 
Aantal Toeschouwers: 

Wedstrijdverslag :  
/ 

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters, Igor Vandeberk, Tim Deckers, Robby Vanbaelen, Stijn Umans, Haider Karagoli, Rik 
Wetzels, Mazin Karagoli, Yves Gijbels, Murat Latif (46' Frederik De Meersman) 

Doelpunten : Yves Gijbels, Murat Latif (2x), Haider Karagoli, Stijn Umans 
Gele kaart : - 
Rode kaart : - 

Balans Cup: zaterdag 19 aug. '06 (18h00):  
SV Breugel - Sp. Grote Heide 1 - 3 

Scheidsrechter: Bogaerts 
Aantal Toeschouwers: 

Wedstrijdverslag :  
/ 

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters, Tim Deckers, Stijn Umans, Tom Monten, Robby Vanbaelen, Marc Geerts, Haider Karagoli, 
Geert Gijbels, Kevin Huyberts, Dave Van den Wildenberg, Murat Latif, Frederik De Meersman, Rik 
Wetzels 

Doelpunten : Murat Latif 
Gele kaart : - 
Rode kaart : - 

Beker van Peer: dinsdag 15 aug. '06 (15h00):  
SV Breugel - Racing Peer (res.) 0 - 2  

Scheidsrechter: Daniëls 
Aantal Toeschouwers: 

Wedstrijdverslag :  
/ 

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters (46' Gerd Claes), Stijn Umans, Robby Vanbaelen, Tim Deckers, Geert Gijbels, Igor 
Vandeberk, Ruben Roeffaers (46' Rik Wetzels), Frederik De Meersman, Dave Van den Wildenberg (46' 
Kevin Huyberts), Tom Monten, Murat Latif (46' Olivier De Meersman) 

Doelpunten : - 
Gele kaart : Robby Vanbaelen 
Rode kaart : - 
Vriendschappelijk: donderdag 10 aug. '06 
(19h30):  
SV Breugel - SV Herkol 4 - 1 

Scheidsrechter: Gijsen 
Aantal Toeschouwers: 

Wedstrijdverslag :  
/ 

Opstelling SV Breugel: 
Gerd Claes (46' Koen Witters), Stijn Umans, Robby Vanbaelen, Tim Deckers, Geert Gijbels, Igor 
Vandeberk (46' Ruben Roeffaers), Yves Gijbels (70' Kevin Huyberts), Frederik De Meersman (46' Tom 
Monten), Haider Karagoli, Mazin Karagoli, Murat Latif (46' Dave Van den Wildenberg) 

Doelpunten : Murat Latif (2x),  Mazin Karagoli, Kevin Huyberts 
Gele kaart : Stijn Umans 
Rode kaart : - 

Balans Cup: zaterdag 5 aug. '06 (19h30):  

GS Beek - SV Breugel - 0 - 2 
Scheidsrechter: Juarez-Banos 

Aantal Toeschouwers: 



Wedstrijdverslag :  
/ 

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters, Stijn Umans, Robby Vanbaelen, Tim Deckers, Dave Maes (46' Ruben Roeffaers), Olivier 
De Meersman (67' Geert Gijbels), Dave Van den Wildenberg, Tom Monten (71' Igor Vandeberk), Yves 
Gijbels, Frederik De Meersman (46' Mazin Karagoli), Murat Latif 

Doelpunten : Murat Latif (2x) 
Gele kaart : - 
Rode kaart : - 

Beker van Peer: donderdag 3 aug. '06 (19h30):  
Sp. Grote Brogel - SV Breugel 2 - 0 

Scheidsrechter: Cillen 
Aantal Toeschouwers: 

Wedstrijdverslag :  
/ 

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters (46' Gerd Claes), Ruben Roeffaers (46' Igor Vandeberk), Robby Vanbaelen (46' Tim 
Deckers), Dave Maes (46' Geert Gijbels), Stijn Umans, Tom Monten, Olivier De Meersman (60' Frank 
Didden), Frederik De Meersman (46' Mazin Karagoli), Yves Gijbels (46' Marc Geerts), Haider Karagoli (46' 
Dave Van den Wildenberg), Latif Murat 

Doelpunten : - 
Gele kaart : Igor Vandeberk, Mazin Karagoli, Frank Didden 
Rode kaart : - 

Balans Cup: zaterdag 29 juli '06 (18h00):  
SV Breugel - FC Eksel 4 - 3 

Scheidsrechter: Koolen 
Aantal Toeschouwers: 

Wedstrijdverslag :  
/ 

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters, Ruben Roeffaers, Robby Vanbaelen, Dave Maes, Stijn Umans, Tom Monten, Olivier De 
Meersman, Frederik De Meersman, Yves Gijbels, Haider Karagoli, Latif Murat 

Doelpunten : Olivier De Meersman, Yves Gijbels, Latif Murat (2x) 
Gele kaart : Robby Vanbaelen, Yves Gijbels 
Rode kaart : - 

Beker van Peer: donderdag 27 juli '06 (19h30):  
Peer SV - SV Breugel 2 - 0 

Scheidsrechter: 
Aantal Toeschouwers: 

Wedstrijdverslag :  
/ 

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters (50' Gerd Claes), Stijn Umans, Robby Van Baelen (65' Frank Didden), Dave Van den 
Wildenberg, Dave Maes (46' Ruben Roeffaers), Tom Monten, Vuegen Michael (46' Olivier De Meersman) 
, Yves Gijbels, Haider Karagoli, Olivier De Meersman, Murat Latif 

Doelpunten : - 
Gele kaart : - 
Rode kaart : - 



WEDSTRIJDVERSLAGEN seizoen 2006 – 2007 
 
Zondag 3 sept. '06 (15h00):  

AC Tervant - SV Breugel 2 - 1 
 

Wedstrijdverslag :  
Titelfavoriet AC Tervant is diep moeten gaan om toch nog de 3 punten thuis te houden tegen SV 
Breugel.  Het was een gelijkopgaande eerste helft.  Tervant nam iets meer balbezit voor zijn rekening, 
maar maakte het Breugel voorlopig niet echt moeilijk.  Bij momenten kon SV Breugel de bal ook goed 
rondtikken, maar het bleef wachten op doelkansen aan beide zijde.  Er was wel veel tempo in de 
wedstrijd en de duels waren hard maar fair.  Pas na 30 minuten kon de thuisploeg voor het eerste 
gevaar zorgen in de wedstrijd.  Een doelpoging vanuit een scherpe hoek werd door Koen Witters 
geweerd, maar hij zag de bal toch nog in de kleine rechthoek belanden.  Daar was Igor Vandeberk er 
net op tijd bij om de bal weg te werken.  Meer was er niet te melden over deze eerste 45 minuten. 
Na de pauze kwam er een aanvallender AC Tervant uit de kleedkamers.  Ze hadden ditmaal de wind 
mee en het tempo ging al snel de hoogte in.  De Breugelse defensie hield stevig stand.  En het was 
zelfs centrale verdediger Tim Deckers die tot scoren kwam.  Na een kort genomen vrije trap kreeg hij 
alle ruimte om aan te leggen en knalde de bal vanop 25 meter onderkant deklat binnen (0-1). De 
thuisploeg was een beetje van slag na deze onverwachte achterstand.  Pas na een 65' minuten 
spelen kwam Tervant terug op gelijke hoogte.  Een speler van Tervant nam de bal overduidelijk mee 
met de bovenarm, de ref liet vreemd genoeg begaan en gaf daarmee de speler een vrij baan voor een 
hard schot dat onhoudbaar binnen ging (1-1).  Daarna was het weer de beurt aan SV Breugel om het 
heft in handen te nemen.  Het kon enkele malen voor licht gevaar zorgen.  Maar de mogelijkheid was 
voor Yves Gijbels.  Wederom een schot vanuit de tweede lijn, maar ditmaal belandde de bal via de 
deklat aan de verkeerde kant van de doellijn. Het leek op een verdiend gelijkspel af te stevenen.  
Helaas ging de thuisploeg in de laatste minuut toch nog met de overwinning lopen.  In het slotoffensief 
werd de bal van net buiten de grote rechthoek richting doelgetrapt en Koen Witters zag de bal buiten 
zijn bereik tegen de doelnetten gaan (2-1).  Een hard werkend Breugel verdiende minstens een puntje 
op deze openingsspeeldag, maar helaas zat er dat vandaag niet in. 

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters, Stijn Umans, Robby Vanbaelen, Igor Vandeberk, Tim Deckers, Geert Gijbels (60' 
Frederik De Meersman), Rik Wetzels, Haider Karagoli (80' Dave Van den Wildenberg), Mazin 
Karagoli, Yves Gijbels, Latif Murat (70' Tom Monten) 

Doelpunten : Tim Deckers 
Gele kaart : Mazin Karagoli 
Rode kaart : - 

Scheidsrechter: Bleus 
Aantal Toeschouwers: 120 



 

Zondag 10 sept. '06 (15h00):  

SV Breugel - Kaulille FC 1 - 4 

 
 

Wedstrijdverslag :  
SV Breugel is er niet in geslaagd de drie punten thuis te houden in het burentreffen tegen Kaulille FC.  
Al in de 5e minuut was het raak voor de bezoekers.  Een eerste mooi uitgespeelde actie door Kaullille 
werd meteen tegen de netten getrapt (0-1).  Breugel reageerde echter gevat en 5 minuten later stond 
het alweer gelijk.  Een voorzet van Mazin Karagoli belandde in de kleine rechthoek en Latif Murat was 
er als de kippen bij om de 1-1 tegen de netten te trappen.  Helaas voor Breugel klom Kaulille daarna 
weer snel op voorsprong, want 5 minuten later konden de bezoekers de 1-2 tegen de netten trappen.  
Na dit wervelend eerste kwartier viel het allemaal wat stil bij beide ploegen en was er voor de rest 
weinig te beleven.  Net voor de pauze kreeg Breugel nog dé mogelijkheid om terug op gelijke hoogte 
te komen, maar doorgebroken Mazin Karagoli legde slecht af en weg de kans.  Ruststand 1-2. 
Na de pauze probeerde Breugel de wedstrijd in handen te nemen en drukte het Kaulille in de 
verdediging.  De kansen voor Breugel bleven uit en het was Kaulille dat profiteerde van de ruimte om 
via de counter tot scoren te komen.  In de 60e minuut was de 1-3 een feit.  Breugel probeerde wel 
maar het kreeg maar geen vat op de tegenstand.  De twee volgende tegendoelpunten vielen op 
identieke wijze. Via een snelle counter werd de Breugel verdediging te grazen genomen en werd de 
eindstand 1-4. 
Volgende week zal er in de thuiswedstrijd tegen Taxandria toch de drie punten thuisgehouden moeten 
worden anders kan men spreken over een gemiste start.  

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters, Stijn Umans, Robby Vanbaelen, Igor Vandeberk (60' Geert Gijbels), Tim Deckers, 
Frederik De Meersman, Rik Wetzels (80' Dave Van den Wildenberg), Haider Karagoli (30' Tom 
Monten), Mazin Karagoli, Yves Gijbels, Latif Murat  

Doelpunten : Latif Murat 
Gele kaart : Haider Karagoli, Stijn Umans 
Rode kaart : - 

Scheidsrechter: Indeherghe 
Aantal Toeschouwers: 120



 

Zondag 10 sept. '06 (15h00):  

SV Breugel - Taxandria FC 4 - 2 
 

Wedstrijdverslag :  
Breugel haalde eindelijk zijn eerste 3 punten binnen na een verdiende overwinning tegen Taxandria 
FC. 
Ook de tegenstander van vandaag had nog nul punten en dus was dit voor hun ook een belangrijke 
match.  Taxandria startte het beste aan de wedstrijd.  Breugel moest zich beperken tot verdedigen.  
Dat verliep niet al te best want na een 10 minuten spelen konden de bezoekers de 0-1 op het 
scorebord zetten.  SVB kon enkele minuten later terug op gelijke hoogte komen.  Een eerste goede 
aanval en het was raak.  De voorzet van Mazin Karagoli werd door Tom Monten richting doel gekopt.  
De bal kwam via de doelman en paal terug in de voeten van Tom en die legde de rebound binnen (1-
1).  Daarna was het weer de beurt aan Taxandria om op het half uur terug op voorsprong te komen.  
De bal werd niet echt goed uitverdedigd.  Daarvan profiteerde de bezoekers om de 2-1 binnen te 
leggen.  Maar Breugel kwam een vijf minuten voor de pauze terug langszij.  De ref kende een licht 
gefloten penalty toe aan SVB en Haider Karagoli trapte hem genadeloos binnen (2-2).  Met deze 
stand gingen beide ploegen de rust in. 
Na de pauze kwam er een gretiger Breugel uit de kleedkamer.  En het duurde niet lang of de 
thuisploeg stond voor de eerste keer in de wedstrijd op voorsprong.  Een corner van Mazin Karagoli 
werd door diens broer, Haider, tegen de netten gewerkt (3-2).  Nu waren de bezoekers op 
achtervolgen aangewezen.  Breugel had de wedstrijd in handen en het creëerde enkele mooie 
kansen.  Beste kans was voor Tom Monten, maar hij zag zijn afstandschot via de vingertippen van de 
doelman tegen de dwarligger uiteen spatten.  Veldoverwicht voor Breugel dus, maar het bleef 
nochtans opletten voor de scherpe counters van de tegenpartij.  Gelukkig liet men zich ditmaal niet 
verrassen en lukte het zelfs nog om een doelpuntje bij te maken.  De dribbelvaardige Mazin Karagoli 
werd in de 16 neergehaald door de doelman van Taxandria en er werd terecht penalty gefloten met 
daarbij een logische rode kaart voor de goalie.  De penalty werd binnengetrapt door Haider Karagoli 
(4-2) en zo stond Breugel op een veiligere 2 doelpunten voorsprong.  SVB kreeg nog kansen genoeg 
om de voorsprong nog groter te maken.  De reserve doelman van Taxandria gebruikte zelfs het 
aangezicht om een schot van Yves Gijbels te redden.  Naar het einde toe kreeg Robby Vanbaelen 
nog een tweede geel onder de neus geduwd en moest ook hij het veld verlaten.  Met 10 tegen 10 
kwam de voorsprong voor Breugel niet meer in gevaar en werd de nul van de tabellen geveegd. 

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters, Stijn Umans, Robby Vanbaelen, Thierry Dreesen, Geert Gijbels, Tim Deckers, Frederik 
De Meersman, Haider Karagoli, Tom Monten (80' Dave van den Wildenberg), Mazin Karagoli (75' Rik 
Wetzels), Latif Murat (65' Yves Gijbels) 

Doelpunten : Tom Monten, Haider Karagoli (3x) 
Gele kaart : Robby Vanbaelen (2x) 
Rode kaart : Robby Vanbaelen 

Scheidsrechter: Pasquale 
Aantal Toeschouwers: 80 



 

Zondag 24 sept. '06 (15h00):  

Sparta Lille - SV Breugel  4 - 1 
 

Wedstrijdverslag :  
SVB begon stevig aan de wedstrijd en creëerde enkele kansen via Haidar die telkens té zwak 
besloot.  Breugel maakte het spel doch in plaats van 0-2 werd het al spoedig 2-0. 8’ Kenny Camps 
plaatst een vrijschop tussen de Breugelse verdediging in de verste hoek waar Koen Witters niet bij 
kon. 1-0 23’ Opnieuw vrijschop van zelfde Camps (tevens opvallendste speler en spelmaker bij Lille), 
wijkt af en Koen staat op het verkeerde been. 2-0  
Onmiddellijk na de koffie zelfde scenario; Haidar komt alleen voor de keeper en faalt opnieuw in de 
afwerking. 62’ Corner waarbij Stijn Umans de bal met de hand wegwerkt met gevolg strafschop die 
door Koen Vrancken feilloos in de netten werd getrapt.  Niettegenstaande de zege voor Lille binnen 
was bleven de Spartanen aanvallen en omstreeks te 73’ werd het zelfs 4-0 via Luk Gielen.  Tien 
minuten voor het einde plaatste Ruben Roeffaers de bal op het hoofd van Tom Monten die het 
eerreddende doelpunt binnenkopte.  Inmiddels liet de ingevallen Murat Latif nog een tweetal kansen 
onbenut.  De dribbelkunstjes van Mazin eindigde meestal in balverlies. 

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters (70’ Gerd Claes), Stijn Umans, Geert Gybels, Thierry Dreesen, Tim Deckers, Frederik 
De Meersman, Mazin Karagoli, Haider Karagoli, Tom Monten, Yves Gybels (60’ Latif Murat), Rik 
Wetzels (60’ Ruben Roeffaers). 

Doelpunten : Tom Monten 
Gele kaart : - 
Rode kaart : - 

Scheidsrechter: Jeunen 
Aantal Toeschouwers: 80



 

Zondag 1 okt. '06 (15h00):  

SV Breugel - FC Eksel  1 - 1 
 

Wedstrijdverslag :  
Een wedstrijd waar Breugel zijn hart vasthield  vóór de aanvang van de wedstrijd, gezien Eksel toch 
de getypte titelkandidaat is. 
Zoals gebruikelijk was het in het begin van de match een beetje aftasten en we moesten wachten tot 
de 20’ toen Bierens een vrijschot op de paal deed belanden. Weinig echte kansen voor Breugel 
behalve een lopbal van Tim Deckers net voor rust, maar deze ging nipt over doel.. 
Voor het overige was er weinig te melden; beide ploegen brachten het evenwicht doch alle 
uitgespeelde kansen misten hun doel aan beide zijde. 
In de 5’ van de tweede helft kwam Eksel gevaarlijk opdagen doch een voorzet van Eksel werd door 
Gunther Baers over gekopt.  Eksel was de betere in de beginfase van de tweede helft maar creëerde 
echter weinig gevaar. Eén van de betere kansen was voor SV Breugel.   Een vrije schot, genomen 
door Stijn Umans, werd door Tim Deckers op de slof genomen doch belandde in de handen van de 
bezoekende doelman.  SVB liet blijken dat zij het onderspit niet moesten delven voor deze 
titelkandidaat en op de 63’ verlengde Yves Gijbels een vrijschop van Karogoli Mazim en de bordjes 
stonden op 1-0. 
En bijna werd het op de 72’ minuut 2-0 doch de ingevallen Rik Wetsels kon net niet bij de bal aan de 
tweede paal.  Eksel van zijn kant geloofde nog altijd in een gelijkspel en bleef drukken totdat op de 90’ 
een voorzet op het hoofd belandde van Gunther Vaes de eindcijfers op 1-1 vastlegde. 
Niettegenstaande de officiële tijd verstreken was slaagde Stijn Umans er nog in om een rode kaart te 
nemen door zich te revancheren op een maagstoot die hij incasseerde van een Ekselse aanvaller.  
Al bij al een goede wedstrijd die voor SVB enkele minuten te lang duurde.  

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters, Stijn Umans, Tim Deckers, Robby Vanbaelen, Tom Monten (75' Rik Wetzels), Roel 
Umans, Thierry Dreesen, Haider Karagoli (70'  Latif Murat), Frederik De Meersman (85' Dave Van den 
Wildenberg), Mazin Karagoli, Yves Gijbels 

Doelpunten : Yves Gijbels  
Gele kaart : Tim Deckes,  
Rode kaart : Stijn Umans 

Scheidsrechter: Ponsart 
Aantal Toeschouwers: 200 



 

Zondag 8 okt. '06 (15h00):  

VC Kerkhoven - SV Breugel 1 - 1 
 

Wedstrijdverslag :  
Op deze verkiezingsdag was ook voor SV Breugel een positief resultaat tegen VC Kerkhoven 
belangrijk.  In het openingskwartier konden beide ploegen geen indruk maken.  Naarmate de wedstrijd 
vorderde nam de thuisploeg meer en meer het heft in handen en hadden ze het meeste balbezit. Het 
was vooral via schoten van op afstand dat beide ploegen het probeerde, doch voorlopig met weinig 
succes.  Ondertussen werd Yves Gijbels bestraft met geel door de ref voor zogenaamd protest en 
moest trainer Eddy Evens achter de baren plaatsnemen van de scheidsrechter.  Breugel moest naar 
het einde van de tweede helft vooral verdedigend denken want de thuisploeg kwam steeds meer 
opzitten.  Vijf minuten voor de pauze kon Kerkhoven de openingstreffer maken.  Een vrije trap van net 
buiten de grote rechthoek ging mooi langs de muur.  Doelman Koen Witters kon de bal weren, maar in 
de rebound werd de bal toch nog binnengetrapt (1-0). Dit was meteen ook de ruststand. 
Na de pauze een veel beter SV Breugel en het ging meteen in de aanval.  Mazin Karagoli kreeg, op 
aangeven van Haider Karagoli, meteen een uitstekende kans, maar hij stuitte op de thuisdoelman.  
Enkele minuten later was het de pas ingevallen Murat Latif die de gelijkmaker aan de voet had, maar 
ook hij kreeg de bal niet voorbij de Kerkhovense doelman.  Maar de gelijkmaker kwam er toch.  
Breugel kreeg een vrije trap toegekend op identiek dezelfde plaats als Kerkhoven in de eerste helft.  
Roel Umans zette zich achter de bal en krulde hem heerlijk in de linkerbovenhoek (1-1).  Breugel bleef 
na de gelijkmaker doordrukken en ging op zoek naar een tweede doelpunt.  Een hele reeks kansen 
werden helaas niet benut.  Vooral het afstandschot van Tom Monten zag bijna iedereen binnengaan, 
maar ging via de binnenkant van de doelpaal terug in het veld.  Het bleef natuurlijk opletten voor de 
counters van Kerkhoven, maar de Breugeldefensie hield goed stand.  Helaas viel het verdiende 
doelpunt voor Breugel niet meer en moest het tevreden zijn met een punt. 

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters, Stijn Umans, Tim Deckers, Thierry Dreesen (46' Murat Latif); Robby Vanbaelen, Tom 
Monten (50' Dave Maes), Roel Umans, Haider Karagoli, Frederik De Meersman, Mazin Karagoli, Yves 
Gijbels (75' Rik Wetzels) 

Doelpunten : Roel Umans 
Gele kaart : Yves Gijbels 
Rode kaart : - 

Scheidsrechter:  
Aantal Toeschouwers: 120 



 

Zondag 15 okt. '06 (15h00):  

SV Breugel - Sp. Grote Heide 1 - 1 

 

Wedstrijdverslag :  
Voor de derde maal op rij een 1-1 gelijkspel voor SV Breugel.   
De wedstrijd was nog maar 2 minuten ver toen SV Breugel de doelnetten kon laten trillen.  Een 
gemeten voorzet van Mazin Karagoli bereikte Tom Monten, die de bal beheerst in doel kon werken (1-
0).  Een super start dus voor Breugel, maar de bezoekers waren niet onder de indruk en drukte na dit 
openingsdoelpunt meteen op het gaspedaal.  Toch nog een mooie aanvallende actie van Breugel via 
Mazin Karagoli, Frederik De Meersman en Tom Monten, de bal kwam uiteindelijk bij Murat Latif die de 
helaas op de doelman besloot.  Van dan af moest SVB in de verdediging en kwam het moeilijk onder 
de druk uit.  In de 12e minuut was het raak voor Grote Heide.  Een listig balletje verschalkte de 
Breugelse verdediging en zo kon een bezoekende speler alleen voor doelman komen om vervolgens 
mooi binnen te trappen (1-1).  SVB mocht van geluk spreken toen op het kwartier geen strafschop 
werd gefloten door een fout van Robby Vanbaelen in de 16 meter.  Sporting Grote Heide was 
gedurende het eerste half uur de betere, maar de aanvallen werden rond de 16 een halt toegeroepen 
door de solide Breugelse verdediging.  Net voor de pauze toch een uitstekende mogelijkheid voor de 
bezoekers, maar Koen Witters gebruikte zijn vingertippen om de bal uit doel te houden. 1-1 was de 
ruststand. 
Na de koffie meer evenwichtige wedstrijd.  Beide elftallen kregen een gelijk aandeel in het balbezit, 
maar de doelkansen bleven in het begin van de tweede helft uit.  De duels werden vooral uitgevochten 
in het middenveld, waar beide elftallen elkaar waard waren.  De echte doelkansen waren schaars. 
Grote Heide probeerde vooral uit snelle spits te lanceren, maar de Breugelse defensie gebruikte 
telkens de buitenspelval om deze te stoppen. 
De thuisploeg probeerde via de flanken de stugge defensie van Grote Heide te verschalken maar de 
voorzetten bereikte niet hun bestemming.  Naar het einde toe toch nog enkele gevaarlijke fases voor 
beide doelen.  Beste mogelijkheid was voor de bezoekers.  Na een corner werd de bal strak richting 
doel gekopt, maar doelman Koen Witters had een prachtige reflex met de voet klaar om de bal uit doel 
te houden.  Beide elftallen moesten na 90 minuten tevreden zijn met een puntje, waar vooral Breugel 
niet veel verder mee komt. 
Volgende week de altijd pittige derby in Excelsior Hamont, hopelijk wordt daar een einde gemaakt aan 
de 1-1 gelijke spelen spelen er wordt er nog eens aangeknoopt met een overwinning. 

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters, Stijn Umans, Tim Deckers, Robby Vanbaelen, Tom Monten, Roel Umans, Haider 
Karagoli (72' Rik Wetzels), Frederik De Meersman, Mazin Karagoli (35' Geert Gijbels), Yves Gijbels, 
Latif Murat (78' Dave Van den Wildenberg) 

Doelpunten : Tom Monten 
Gele kaart : Robby Vanbaelen, Stijn Umans, Geert Gijbels, Roel Umans 
Rode kaart : - 

Scheidsrechter: Dello 
Aantal Toeschouwers: 150 



 

Zondag 22 okt. '06 (15h00):  

Exc. Hamont - SV Breugel 2 - 5 
 

Wedstrijdverslag :  
Om aansluiting te houden met de middenmoot moest er tegen Excelsior Hamont gewonnen worden.   
SV Breugel kwam vrij gemakkelijk 0 - 2 voor.  Haider Karagoli (0-1) en Yves Gijbels (0-2) waren de 
doelschutters van dienst.  Op het half uur moest Roel Umans vervangen worden door Rikky Boonen. 
(Roel kreeg in een duel een vinger in zijn oog, en kon niet meer verder spelen.) Na deze wissel was 
SVB de pedalen even kwijt en hiervan profiteerde Hamont om 1 - 2 op het scorebord te brengen.  
Breugel kreeg het even moeilijk maar kon de kleine voorsprong toch vasthouden tot aan de rust. 
Na pauze nam Excelsior Hamont het spel even in handen maar het was Tom Monten die na een 
goede dribbel van Frederik De Meersman de bal tegenvoets onder de doelman schoof (1-3). SVB 
verzuimde toen de wedstrijd naar zich toe te trekken waardoor Hamont in de 56' minuut weer in de 
wedstrijd kwam door een jammerlijke own goal van Tom Monten (2-3).  Toch kon Hamont van deze 
meevaller geen voordeel halen want enkele minuten na de Hamontse aansluitingstreffer was het 
Haidar Karagoli die aan de tweede paal het verschil van 2 goals weer binnen kopte na een strakke 
voorzet van Tim Deckers (2-4). Weer enkele minuten later was het Rik Wetsels die het verdict van 
Hamont helemaal maakte door een bal vanop het 25 meter droog binnen te knallen (2-5). Na de 
heerlijk doelpunt van Rik was het enkel nog wachten op het eindsignaal.  Maar net voor dit signaal kon 
Hamont, weliswaar vanuit buitenspel nog milderen tot 3-5.  Dit was meteen ook de einduitslag van 
deze doelpuntrijke wedstrijd.  Al bij al een verdiende overwinning voor Breugel na een matige 
wedstrijd voor beide elftallen. 

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters, Roel Umans (32' Rik Boonen), Robby Vanbaelen, Geert Gijbels, Tom Monten (81' Dave 
Maes), Tim Deckers, Rik Wetsels, Dave  Van den Wildenberg, Frederik De Meersman, Haider 
Karagoli, Yves Gijbels ('69 Latif Murat) 

Doelpunten : Haider Karagoli (2x), Yves Gijbels, Tom Monten, Rik Wetsels 
Gele kaart : Robby Vanbaelen, Tom Monten, Latif Murat 
Rode kaart : - 

Scheidsrechter: Geysen 
Aantal Toeschouwers: 110 



 

Zondag 29 okt. '06 (15h00):  

SV Breugel - SK Meldert 1 - 4 
 

Wedstrijdverslag :  
Breugel had dit weekend weinig verhaal tegen SK Meldert.   
Al vanaf het begin liep het achter de feiten aan.  Na 15 minuten stond het al 0-2 achter.  Die twee 
vroege domme tegendoelpunten zorgde ervoor dat er voor Breugel nog een lange moeilijk wedstrijd 
voor de boeg had.  Breugel jaagde in de eerste helft bij momenten achter een ongrijpbare bal.  Net 
voor de pauze werd het dan nog 0 - 3 en het was toen al zeker dat er vandaag geen punten inzaten. 
SVB begon beter in de tweede helft en kon het na 5 minuten spelen de 1 - 3 op het scorebord 
brengen.  Tim Deckers kon na een rush op de rechtse flank de bal voorzetten.  Tom Monten stond 
goed opgesteld voor doel en kopte de bal strak binnen.  Breugel probeerde daarna veel druk te zetten 
op de bezoekers en kregen de wedstrijd in handen maar een doelpunt zat er niet in.  Een tien minuten 
voor het einde konden de bezoekers via een corner zelfs nog de 1 - 4 binnen tikken en dit maakte 
deze off-day voor Breugel helemaal compleet.  Volgende week staat de eerste derby van het seizoen 
op het programma en zal het tegen Wijchmaal een pak beter moeten. 

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters, Roel Umans, Robby Vanbaelen, Geert Gijbels, Tom Monten, Tim Deckers, Rik Wetsels 
(55' Murat Latif), Dave  Van den Wildenberg (75' Igor Vandeberk), Frederik De Meersman ('80 Dave 
Maes), Haider Karagoli, Yves Gijbels 

Doelpunten : Tom Monten 
Gele kaart : Tim Deckers,Tom Monten, Latif Murat 
Rode kaart : - 

Scheidsrechter:  
Aantal Toeschouwers: 100 



 

Zaterdag 4 nov. '06 (19h30):  

Sp. Wijchmaal - SV Breugel 3 - 1 
 

Wedstrijdverslag :  
Een overwinning meebrengen uit zijn thuishaven stond op het verlanglijstje van onze trainer. 
Hij had voor de aanvang van de wedstrijd zijn mannen dan ook extra gemotiveerd, maar eenmaal op 
het terrein waren ze dat blijkbaar al vergeten. 
Wijchmaal begon gretig aan de wedstrijd en al na 7 minuten opende Ward Moors de stand. 
Omstreeks het kwartier verdubbelde zelfde Moors de stand door een verre uittrap van Keeper 
Roemers mooi in doel te plaatsen. 
Op de eerste aanval van SVB moesten we wachten tot de 20

ste
 minuut toen een prachtige voorzet van 

Tom Monten bij Haidar Karagoli belande doch deze vergat af te werken. 
Na de koffie kwam Breugel iets gretiger uit de kleedkamer doch tot overmaat van ramp werd een 
geharrewar voor doel de bal door Stijn Umans in eigen doel gewerkt. 
Van toen af werden enkele wissels doorgevoerd; Frederik De Meersman werd op de 65’ vervangen 
door Davy Van den Wildenberg en onmiddellijk erna werd Haidar naar de kant geroepen en kwam 
Latif Murat zijn plaats innemen.  Van toen af begon het iets beter te draaien doch tot scoren kwam 
noch Tim Deckers noch Yves Gijbels met hun afstandsschoten noch Stijn Umans die alleen voor doel 
kwam. 
10 minuten voor tijd werd Rik Wetsels vervangen door Jorg Goossens – van Wijchmaalse origine – 
doch ook hij kon zijn vroegere club niet bedreigen. In laatste instantie plaatse Latif Murat de 3-1 
eindstand op de bordjes nadat Stijn Umans een verre uittrap van Koen Witters verlengde. 
In Wijchmaal kon het feest beginnen na deze eerste avondwedstrijd met een nieuwe verlichting. Ook 
de trainer van SVB mocht gaan feesten … maar wel bij hem thuis; boodschap van Mareille, 
onmiddellijk na de match naar huis want Kirsten is jarig. 

Opstelling SV Breugel: 
K. Witters, R. Vanbaelen, R. Umans, S. Umans, T. Deckers, G. Gybels, T. Monten, R. Wetsels (80’ J. 
Goossens), H. Karagoli (67’ L. Murat), Y. Gybels, F. De Meersman (65’ D. Van den Wildenberg). 

Doelpunten :  Murat Latif 
Gele kaart : Tim Deckers, Stijn Umans, Roel Umans 
Rode kaart : - 

Scheidsrechter:  
Aantal Toeschouwers: 250 



 

Zondag 12 nov. '06 (14h30):  

SV Breugel - VK Gestel 2 - 4 
 

Wedstrijdverslag :  
Voor SV Breugel stond er dit weekend weer een treffen op het programma tegen een team uit de top 
van het klassement.  VK Gestel stond op de tweede plaats en is op dit moment de grootste 
tegenstander voor titelfavoriet FC Eksel.   
In een evenwichtige eerste helft was het Breugel dat op het kwartier de score kon openen.  Yves 
Gijbels was de schutter van dienst.  Hij legde de bal netjes onder de doelman door tegen de 
doelnetten (1-0).  Maar de reactie van Gestel bleef niet lang uit.  Nog geen minuut na de 
openingstreffers stond het weer gelijk.  Met een snelle aanval werd de Breugelse verdediging 
verschalkt en stond de 1-1 op het bord.  Toch lukte het Breugel niet lang daarna terug op voorsprong 
te komen.  Een goede voorzet van Dave Van den Wildenberg werd aan de tweede paal door Murat 
Latif binnengekopt (2-1).  Net voor de pauze kregen beide elftallen elk nog één goede kans.  Op het 
afstandschot van Yves Gijbels had de bezoekende doelman een uitstekende redding nodig om zijn 
netten schoon te houden.  Maar de bezoekers kregen nog de beste mogelijkheid maar een Gestelse 
speler besloot onbegrijpelijk langs het zo goed als lege Breugelse doel.  Breugel ging dus de rust in 
met een 2-1 voorsprong. 
Na de koffie kwam er een feller Gestel uit de kleedkamers en het duurde niet lang of de bezoekers 
stonden weer op gelijke hoogte.  Koen Witters werkte de bal weg de voet, maar helaas recht in de 
voeten van een speler van Gestel.  Deze legde de bal met een verre boogbal tegen de netten (2-2).  
Na deze gelijkmaker ging het bij momenten snel op en neer en kregen beide efltallen kleine kansjes.  
Met nog een kwartier te gaan kreeg Breugel dé mogelijkheid om terug op voorsprong te komen.  
Frederik De Meersman kon uitbreken vanop links.  Maar in plaats van zelf zijn kans te wagen legde hij 
de bal af voor Haider Karagoli.  Maar Haider zag zijn poging onbegrijpelijk over het doel gaan.  De 
wedstrijd leek op een gelijkspel af te stevenen, maar een slotoffensief van de bezoekers besliste daar 
anders over.  Na een mooie Gestelse combinatie in de Breugelse zestien meter werd de bal hard in 
tegen de doelnetten gewerkt (2-3).  SV Breugel gooide in de laatste minuten nog eens alles op alles 
maar werden net voor affluiten nog eens koud gepakt.  De ingevallen Gestelse speler plaatste de bal 
via de binnenkant van de paal in het doel (2-4).  
Vanaf volgende week volgen er enkel belangrijke wedstrijden waarin toch punten gepakt zullen 
moeten worden om uit de gevarenzone weg te geraken. 

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters, Robby Vanbaelen, Roel Umans, Stijn Umans, Geert Gijbels, Tom Monten (30' Dave 
Van den Wildenberg), Yves Gijbels (80' Jorg Goossens), Rik Wetzels, Frederik De Meersman, Haider 
Karagoli, Murat Latif (75' Igor Vandeberk) 

Doelpunten :  Yves Gijbels, Murat Latif 
Gele kaart : Stijn Umans (2x) 
Rode kaart : Stijn Umans 

Scheidsrechter: Capiot 
Aantal Toeschouwers: 100 



 

Zondag 19 nov. '06 (14h30):  

Lommel Kol. - SV Breugel 3 - 1 

  

Wedstrijdverslag :  
Breugel moest dringend op zoek gaan naar de zo brood nodige punten om uit de degradatiezone weg 
te geraken en Lommel Kolonie was hiervoor de geschikte locatie. In het verleden werden op de 
Kolonie regelmatig punten gesprokkeld, maar de hoge verwachtingen bleven echter uit. 
Het eerste half uur van de wedstrijd was volledig voor de grenstrappers en Breugel kwam slechts zeer 
sporadisch voor in het spel. Tot overmaat van ramp moest Roel Umans reeds na 15minuten 
vervangen worden met een bilkwetsuur. 
Na het half uur kwam Breugel beter in de wedstrijd doch het schot van de ingevallen Dave Van den 
Wildenberg werd door de thuiskeeper met een mooie parade uit doel gewerkt. Onmiddellijk erna 
besloot Yves Gijbels met een fraai afstandschot nipt naast. 
Vijf minuten voor de rust werd een flater van onze verdediging afgestraft en met 1-0 op de bordjes 
moesten we gaan rusten. 
De tweede helft was nog geen 3 minuten oud toen de Lommelse spits een gemeende offside 
omzeilde en alleen voor Koen kwam die enkele de bal uit de netten kon halen,    2-0. 
Breugel begreep dat het 5 voor 12 was doch de afstandsschoten van Rik Wetsels, Frederik De 
Meersman, Yves Gijbels en Michael Vuegen brachten geen baat bij. In tegendeel, door opnieuw zwak 
uit verdedigen kwam de keeper opnieuw in gevaar met gevolg dat de 3-0 op het scorenbord 
verscheen. 
Inmiddels begon de scheidsrechter de show te stelen door verschillende spelers te intimideren. Dit 
leidde tot menige frustratie met gevolg, gele kaarten voor Geert Gijbels die echter goed in de wedstrijd 
zat, Robby Vanbaelen (volgend weekend geschorst) en zelfs 2 maal geel voor Rik Wetsels. Deze 
frustratie ging zo ver dat een wild afstandsschot van Robby Vanbaelen in doel belande en meteen lag 
de 3-1 eindstand vast. 
Haidar Karagoli kwam nog dicht bij de aansluitingstreffer. Waar iedereen zich aan een voorzet 
verwachtte doch hij knalde rechtstreeks op de thuisdoelman. 

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters, Roel Umans (15’ Dave Van den Wildenberg), Tim Deckers, Geert Gijbels, Robby 
Vanbaelen, Igor Vandenberk, Rik Wetsels, Yves Gijbels (70’ Michael Vuegen), Frederik De 
Meersman, Latif Murat, Haidar Karagoli. 

Doelpunten : Robby Vanbaelen   
Gele kaart : Rik Wetsels (2x), Geert Gijbels, Robby Vanbaelen 
Rode kaart : Rik Wetsels 

Scheidsrechter:  
Aantal Toeschouwers: 



 

Zondag 26 nov. '06 (14h30):  

SV Breugel - Hechtel FC  2 - 2 
 

Wedstrijdverslag :  
Voor Breugel stond er dit weekend een belangrijke zes-punten match op het programma tegen 
Hechtel.   
De wedstrijd begon niet al te best voor Breugel en was het na vijf minuten spelen al op achtervolgen 
aangewezen.  Op een snelle counteraanval van Hechtel werd doelman Koen Witters verschalkt met 
een lobbal.  De bal belandde tegen de binnenkant van de doelpaal en rolde zo zachtjes over de 
doellijn (0-1).  De bezoekers waren in de beginfase de betere en op het half uur konden ze zelfs 
uitlopen tot 0-2.   Een prachtig geplaatst schot vanuit de tweede lijn belandde onhoudbaar in de linker 
bovenhoek.  Breugel schoot na de tweede doelpunt toch wakker en kon het via de pas ingevallen 
Mazin Karagoli de aansluitingstreffer maken.  Na een ware schietkraam in de 16 meter van Hechtel 
was het uiteindelijk Mazin die de bal toch tegen de doelnetten kon werken (1-2).  Daarna had Breugel 
de overmacht en konden ze nog verscheidende kleine kansen creëeren.  Maar de beste mogelijkheid 
was net voor affluiten voor Haider Karagoli maar hij besloot voor een bijna leeg doel naast. 1-2 was de 
ruststand. 
In de tweede periode had Hechtel het meeste balbezit, maar kreeg Breugel toch de beste kansen.  Na 
ongeveer een uur spelen kwam Breugel dan ook verdiend op gelijke hoogte.  Een mooi uitgespeelde 
aanval via Yves Gijbels, Mazin Karagoli en Haider Karagoli werd uiteindelijk koel afgewerkt door Yves 
(2-2).   SVB ging op zoek naar de drie punten, maar moest bij momenten toch geconcentreerd blijven 
voor de aanvallen van Hechtel.   Breugel had de overwinnig bijna beet.  Stijn Umans onderschepte 
een slecht uitverdedigende bal en begon aan het rush naar voor door het centrum van de bezoekende 
verdediging.  Hij ging uiteindelijk niet zelf zijn kans rond de 16 maar legde af voor de gevolgde Haider 

Karagoli.  Helaas werd de bal net iets te stil afgelegd en zat de doelman er nog met het been tussen.  

Er vielen geen doelpunten meer en zo moesten beide elftallen tevreden zijn met een puntje. 

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters, Dave Van den Wildenberg, Stijn Umans, Tim Deckers, Geert Gijbels, Igor Vandenberk 
(30' Mazin Karagoli), Tom Monten (65' Rik Boonen), Frederik De Meersman, Yves Gijbels, Latif Murat 
(75' Michael Vuegen), Haidar Karagoli. 

Doelpunten : Mazin Karagoli 
Gele kaart : Tim Deckers (2x) 
Rode kaart : Tim Deckers 

Scheidsrechter: Blues 
Aantal Toeschouwers: 140 



 

Zondag 10 dec. '06 (14h30):  

SV Breugel - Racing Reppel 1 - 3 
 

Wedstrijdverslag :  
Om te blijven geloven in het behoud in derde was het noodzaak om vandaag de punten thuis te 
houden. 
De wedstrijd begon met een blits aanval maar de schitterende voorzet van Ricky Boonen kon nog net 
door de Reppelse keeper onderschept worden. Nog geen 10 minuten later deed zich hetzelfde 
fenomeen voor toen de voorzet van Mazin Karagoli op het hoofd van Tom Monten belande. 
Het eerste echte gevaar van de tegenstrever kwam omstreeks het kwartier toen een strakke voorzet 
schuin langs het doel van Koen passeerde.  Vanaf dat ogenblik bleef Reppel drukken en omstreeks 
het half uur maakte Robby Van Baelen handspel net buiten de 16. De vrijschop belande echter in de 
muur. Enkele minuten later begin zelfde Robby een onnodige fout binnen de 16 en de strafschop 
verdween feilloos in doel (0-1). Vlak voor rust voorkwam Koen Witters erger door een afstandschot in 
hoekschop te werken.  
De tweede helft was nog geen 5 minuten oud of het gelijkspel hing in de lucht, maar de bal bleef 
hangen in het pak van de teruggetrokken Reppelverdediging.  Van toen af werd de wedstrijd bitsiger 
en de scheidsrechter aarzelde dan ook niet om zijn kaarten te tonen.  Reppel bleef echter kiezen voor 
de aanval en op de 50

ste
 minuut kreeg Koen een daverend applaus voor de schitterende parade door 

een afstandschot uit de winkelhaak te zweven.  Lang bleef de 0-2 niet op zich wachten toen een 
opkomende Plessers een terugspeelbal onderschepte en naast Koen in doel besloot.  De trainer vond 
dat het tijd werd voor vervanging. Yves Gijbels werd naar de kant gehaald en zijn vervanger, Murat 
Latif deed wat hij moest doen, scoren. Zijn afstandsschot week af op een Reppel verdediger en de 1-2 
stond op de bordjes.  Met nog ongeveer een half uur te spelen begon SVB er terug in te geloven maar 
tot scoren kwam het niet.  Vlak voor het einde incasseerde Tim Deckers een elleboogstoot met als 
gevolg een gekloven wenkbrauw en een hoofdwonde. Door zijn reactie en frustratie kreeg hij er 
bovenop nog een tweede gele kaart gepresenteerd. Breugel zag het vanaf dat ogenblik niet meer 
zitten en in blessuretijd legde Daniels de 1-3 eindcijfers vast. Deze wedstrijd kent een zware tol voor 
SVB.  Door de kaartenlast zijn Tim Deckers, Geert en Yves Gijbels, Tom Monten en Ricky Boonen 
volgend weekend geschorst en kunnen dus niet deelnemen aan de eerste wedstrijd van de 
terugronde. Daarenboven zitten er nog enkele spelers in de wachtzaal van de dokter … 

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters, Thierry Dreesen, Robby Van Baelen, Rik Wetzels, Tom Monten (70' Dave Van den 
Wildenberg), Haider Karagoli, Mazin Karagoli, Rik Boonen (70' Resul Sahin), Geert Gijbels, Tim 
Deckers, Yves Gijbels (62' Murat Latif) 

Doelpunten : Murat Latif 
Gele kaart : Tim Deckers, Geert Gijbels Yves Gijbels, Tom Monten, Ricky Boonen 
Rode kaart : Tim Deckers 

Scheidsrechter:  
Aantal Toeschouwers: 130 



 

Zondag 17 dec. '06 (14h30):  

SV Breugel - AC Tervant 2 - 0 
 

Wedstrijdverslag :  
SV Breugel heeft eindelijk nog eens een overwinning beet !!  En deze was dan nog eens dubbel en dik 
verdiend.  Voor de trainersstaf was het dit weekend puzzelen, want door het groot aantal geschorsten 
en geblesseerden mochten enkele jongens uit het reserventeam in de basis starten en konden ze 
tonen wat ze in hun mars hadden.  De  bank was ook nog eens gevuld enkel spelers uit het reserven-
elftal.   
Het wedstrijdbegin was moeilijk en in het eerste kwartier kwam toch weer een slechte Breugelse 
gewoonte naar boven en werden er drie gele kaarten geïncasseerd.  Toch kwam Breugel zonder 
kleerscheuren door dit moeilijke wedstrijdbegin.  De eerste goede mogelijkheid was voor de bezoekers 
met een kopbal op de doelpaal.  Voor Breugel kwam het eerste gevaar langs de linkerflank met een 
goede strakke voorzet van Resul Sahin, maar helaas was er niemand aan de tweede paal 
geposeerd.  Voor de rest veel duels in het middenveld waarbij geen van beide ploegen echt de 
overmacht had.  De stand aan de rust bleef 0-0. 
In de tweede periode startte Breugel beter, maar konden niet voorkomen dat de bezoekers toch meer 
en meer het spel naar zich toe trok. Echt gevaar kon Tervant gelukkig niet creëren.  Het was echter 
SVB dat tot scoren kwam.  Na een Breugelse counter werd de bal weggewerkt recht in de voeten van 
Jorg Goossens die vervolgens alle tijd kreeg om aan te leggen.  Het grondscherend schot ging 
onhoudbaar tegen de doelnetten (1-0).  Met deze ietwat onverwachte voorsprong ging het vertrouwen 
van Breugel de hoogte in.  Mooi voorbeeld was de erg mooie actie van Resul Sahin, maar zijn 
doelpoging was niet iets te zwak om de doelman te verontrusten.  AC Tervant probeerde met man en 
macht om de Breugel verdediging onder druk te zetten, maar deze gaf geen krimp.  Een tien minuten 
na de openingstreffer kon SV Breugel de score verdubbelen.  Het tweede doelpunt komt op naam van 
Michael Vuegen.  Een Breugelse voorzet vanop rechts werd aan de tweede paal door Haider Karagoli 
richting doel getrapt.  Dit schot werd geweerd door de doelman, maar viel recht in de voeten van 
Michael Vuegen die koel afwerkte (2-0).  In de laatste tien minuten zette Tervant alles op de aanval, 
maar de Breugel defensie hield goed stand.  Toch moest doelman Koen Witters, een minuut voor tijd, 
zich van zijn kunnen tonen om voor het eerst in de competitie de nul te houden. 

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters, Thierry Dreesen, Robby Van Baelen, Rik Wetzels, Dave Van den Wildenberg, Jorg 
Goossens, Resul Sahin, Stijn Umans (75' Michael Vuegen), Haider Karagoli (87' Ibrahim Karakaya), 
Mazin Karagoli, Murat Latif (89' Jochen Heyligen) 

Doelpunten : Jorg Goossens, Michael Vuegen 
Gele kaart : Dave Van den Wildenberg, Mazin Karagoli, Stijn Umans, Jorg Goossens 
Rode kaart : - 

Scheidsrechter:  
Aantal Toeschouwers: 100 



 

Zondag 07 jan. '07 (14h30):  

Kaulille FC - SV Breugel 1 - 0 
 

Wedstrijdverslag :  
Het eerste kwartier van de wedstrijd was het al Kaulille wat de klok sloeg. Met een sterke wind in de 
rug profiteerde de thuisploeg om de Breugel verdediging tegen het doel te plakken. Uittrappen door 
onze tweede keeper Gerd Claes, die behoorlijk zijn mannetje stond, was des te moeilijker.  We 
moesten dan ook wachten tot omstreeks de 20

ste
 minuut voor de eerste noemenswaardige aanval.  De 

vlijmscherpe voorzet van Resul Sahin werd echter door Stijn Umans over gekopt. De tegenaanval van 
Kaulille werd Breugel bijna fataal toen keeper Gerd uitgleed op een niet te moeilijk schot doch zijn 
schoonheidsfoutje werd gelukkig niet benut door de opkomende Kaulille spits.  Omstreeks het half uur 
was het dan zover. Een fout, die echter alleen door de scheidsrechter werd gezien, werd bestraft met 
een onrechtstreekse vrijtrap. Ongelukkig week de bal af op de muur en de keeper was kansloos (1-0).   
Met de wind in de rug begon SV Breugel aan de tweede helft.  Door de druk van Breugel werden er 
door de thuisploeg weinig kansen gecreëerd doch tot scoren kwamen we niet.  De schoonste kans 
was nog voor de thuisploeg maar Gerd verhinderde dat de doorgebroken spits de scoren 
verdubbelde. Tegen het einde van de wedstrijd stuurde de trainer iedereen naar voor doch het 
vrijschop van Tim Deckers werd door de thuisdoelman gestopt en ook de schitterende voorzet van de 
opkomende Thierry Dreesen werd niet door Rik Wetsels benut. 

Opstelling SV Breugel: 
Claes Gerd, Dreesen Thierry, Van Baelen Robby, Van den Wildenberg Davy, Umans Stijn, Deckers 
Tim, Goossens Jorg (70’ Umans Roel), Wetsels Rik, Murat Latif (60’ Veugen Michael), Sahin Resul 
(63’ Boonen Riky), Gijbels Yves. 

Doelpunten : - 
Gele kaart : Rik Wetsels, Yves Gijbels 
Rode kaart : - 

Scheidsrechter: Legano 
Aantal Toeschouwers: 100



 

Zondag 14 jan. '07 (15h00):  

Taxandria FC - SV Breugel  1 - 2 
 

Wedstrijdverslag :  
  

Opstelling SV Breugel: 
  

Doelpunten : Haider Karagoli, Mazin Karagoli 
Gele kaart : - 
Rode kaart : - 

Scheidsrechter: Jame 
Aantal Toeschouwers: 100 



 

Zondag  21 jan. '07 (15h00):  

SV Breugel - Sp. Lille  1 - 2 
 

Wedstrijdverslag :  
In dit belangrijk treffen tegen de buren uit Lille heeft SV Breugel onverdiend het onderspit moeten 
delven.  De eerste tien minuten waren voor Breugel, helaas de kansen bleven uit.  De eerste goede 
mogelijkheid voor Lille was meteen bingo.  Een voorzet vanop links werd aan de tweede paal terug 
voor doel gelegd waar een stormram van Lille vrij in doel kon trappen (0-1).  Na dit openings doelpunt 
had Lille nog een tien minuten de overmacht waarin ze nog éénmaal erg dicht bij een kopbal doelpunt 
waren.  Daarna nam Breugel het heft weer in handen en rond het half uur kregen ze een hele resem 
kansen.  Geen enkel werd ervan benut en het was uiteindelijk Lille dat met het doelpunt ging lopen.  
Een counter van de bezoekers werd met een erg mooi afstandsschot via onderkant deklat in de 
doelnetten getrapt (0-2).  Breugel probeerde nog voor de rust een aansluitingstreffer te maken, maar 
dat zat er ondanks alle aanvallende intenties niet meer in. 
Na de pauze was er slecht één ploeg op het veld.  Met 80% balbezit had Breugel de overmacht op de 
bezoekers.  Rond het uur kwam dan ook de verdiende aansluitingstreffer op het scorebord.  Haider 
Karagoli kon doorbreken vanop links om dan laag af te leggen voor zijn broer Mazin die de bal hard 
tegen de doelnetten kon werken (1-2).  Er volgde nog een half dozijn uitstekende kansen voor SV 
Breugel, maar de bezoekers hadden geluk dat het Breugels geschut niet op scherp stond.  Een bij 
momenten goed combinerend Breugel kreeg de typische spelstijl van Lille niet ontwricht en zo ging 
Lille onverdiend met de 3 punten lopen. 

Opstelling SV Breugel: 
Gerd Claes, Stijn Umans, Thierry Dreesen, Roel Umans (78' Murat Latif), Dave Van den Wildenberg, 
Tim Deckers, Yves Gijbels, Jorg Goossens (70' Geert Gijbels), Mazin Karagoli, Resul Sahin (80' Tom 
Monten), Haider Karagoli 

Doelpunten : Mazin Karagoli 
Gele kaart : Yves Gijbels 
Rode kaart : - 

Scheidsrechter:  
Aantal Toeschouwers: 120 



 

Zondag 28 jan. '07 (15h00):  

FC Eksel - SV Breugel 3 - 0 
 

Wedstrijdverslag :  
  

Opstelling SV Breugel: 
Gerd Claes, Tom Monten (62' Robby Van Baelen), Dave Van den Wildenberg, Stijn Umans, Roel 
Umans (83' Rik Boonen), Tim Deckers, Geert Gijbels, Rik Wetsels, Haider Karagoli, Mazin Karagoli, 
Yves Gijbels (75' Murat Latif) 

Doelpunten : - 
Gele kaart : Stijn Umans, Yves Gijbels, Tim Deckers 
Rode kaart : Stijn Umans (2x geel) 

Scheidsrechter: Van Pol 
Aantal Toeschouwers: 180 



 

Zondag 4 feb. '07 (15h00):  

SV Breugel - VC Kerhoven  2 - 3 
 

Wedstrijdverslag :  
  

Opstelling SV Breugel: 
Gerd Claes, Tom Monten (80' Rik Boonen), Haider Karagoli, Thierry Dreesen, Stijn Umans, Tim 
Deckers, Geert Gijbels (75' Murat Latif), Rik Wetzels, Mazin Karagoli, Dave Van den Wildenberg, 
Robby Vanbaelen (82' Jorg Goossens) 

Doelpunten : Mazin Karagoli, Stijn Umans 
Gele kaart : Haider Karagoli 
Rode kaart : - 

Scheidsrechter: Scroyen 
Aantal Toeschouwers: 110 



 

Zondag 11 feb. '07 (15h00):  

Sp. Grote Heide - SV Breugel 3 - 2 

 

Wedstrijdverslag :  
  

Opstelling SV Breugel: 
Gerd Claes, Thierry Dreesen, Robby Vanbaelen, Stijn Umans (46' Tom Monten), Tim Deckers, Geert 
Gijbels (69' Roel Umans), Rik Wetzels, Haider Karagoli (63' Murat Latif), Dave Van den Wildenberg, 
Yves Gijbels 

Doelpunten : Robby Van Baelen, Roel Umans 
Gele kaart : Robby Van Baelen, Tim Deckers, Dave Van den Wildenberg 
Rode kaart : - 

Scheidsrechter: Put 
Aantal Toeschouwers: 80 



 

Zondag 25 feb. '07 (15h00):  

SV Breugel - Exc. Hamont 2 - 0 
 

Wedstrijdverslag :  
  

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters, Tom Monten, Haider Karagoli, Thierry Dreesen (82' Rik Boonen), Roel Umans, Tim 
Deckers, Geert Gijbels, Rik Wetzels, Mazin Karagoli (78' Jorg Goossens),  Dave Van den Wildenberg, 
Yves Gijbels (70' Murat Latif) 

Doelpunten : Tim Deckers, Murat Latif 
Gele kaart : Haider Karagoli (2x) 
Rode kaart : Haider Karagoli (2x geel) 

Scheidsrechter: Melis 
Aantal Toeschouwers: 80 



 

Zondag 04 maart. '07 (15h00):  

SK Meldert - SV Breugel 5 - 1 
 

Wedstrijdverslag :  
  

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters, Tom Monten, Jorg Goossens (60' Mazin Karagoli), Thierry Dreesen (61' Robby 
Vanbaelen), Roel Umans, Tim Deckers, Geert Gijbels, Rik Wetzels, Latif Murat, Dave 
Vandenwildenberg, Yves Gijbels (73' Kevin Huyberts) 

Doelpunten : - 
Gele kaart : Dave Vandenwildenberg 
Rode kaart : 

Scheidsrechter: Chtouki 
Aantal Toeschouwers: 65 



 

Zondag 11 maart. '07 (15h00):  

SV Breugel - Sp. Wijchmaal 0 - 0 
 

Wedstrijdverslag :  
  

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters, Tom Monten, Jorg Goossens (60' Mazin Karagoli), Thierry Dreesen (61' Robby 
Vanbaelen), Roel Umans, Tim Deckers, Geert Gijbels, Rik Wetzels, Latif Murat, Dave 
Vandenwildenberg, Yves Gijbels (73' Kevin Huyberts) 

Doelpunten : - 
Gele kaart : - 
Rode kaart : - 

Scheidsrechter: Put 
Aantal Toeschouwers: 120



 

Zondag 18 maart. '07 (15h00):  

VK Gestel - SV Breugel 3 - 1 
  

Wedstrijdverslag :  
Koen Witters, Tom Monten, Jorg Goossens (60' Mazin Karagoli), Thierry Dreesen (61' Robby 
Vanbaelen), Roel Umans, Tim Deckers, Geert Gijbels, Rik Wetzels, Latif Murat, Dave 
Vandenwildenberg, Yves Gijbels (73' Kevin Huyberts) 

Opstelling SV Breugel: 
  

Doelpunten :  
Gele kaart :  
Rode kaart : 

Scheidsrechter:  
Aantal Toeschouwers: 



 

Zondag 25 maart. '07 (15h00):  

SV Breugel - Lommel Kolonie 1 - 2 

 

Wedstrijdverslag :  
  

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters, Tom Monten, Haider Karagoli, Thierry Dreesen,  Roel Umans, Tim Deckers, Geert 
Gijbels, Robby Van Baelen, Dave Van den Wildenberg (67' Kevin Huyberts), Murat Latif (55' Michael 
Vuegen), Yves Gijbels 

Doelpunten : Haider Karagoli 
Gele kaart : Robby Van Baelen, Geert Gijbels, Roel Umans, Tom Monten, Haider Karagoli 
Rode kaart : - 

Scheidsrechter: Mustafa 
Aantal Toeschouwers: 100 



 

Zondag 1 april '07 (15h00):  

FC Hechtel - SV Breugel 3 - 0 
  

Wedstrijdverslag :  
  

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters, Tom Monten, Haider Karagoli, Thierry Dreesen,  Roel Umans, Tim Deckers, Geert 
Gijbels, Robby Van Baelen, Dave Van den Wildenberg, Kevin Huyberts, Murat Latif, Michael Vuegen, 
Yves Gijbels 

Doelpunten : - 
Gele kaart : - 
Rode kaart : - 

Scheidsrechter:  
Aantal Toeschouwers: 



 

Zondag 15 april '07 (15h00):  

SV Breugel - Sp. Grote Brogel 1 - 3 
 

Wedstrijdverslag :  
  

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters, Tom Monten, Thierry Dreesen,  Robby Van Baelen, Rik Wetzels, Stijn Umans, Dave 
Van den Wildenberg, Kevin Huyberts (60' Roel Umans), Murat Latif (60' Haider Karagoli), Michael 
Vuegen (60' Mazin Karagoli), Yves Gijbels 

Doelpunten : Mazin Karagoli 
Gele kaart : - 
Rode kaart : - 

Scheidsrechter:  
Aantal Toeschouwers: 100 



 

Zondag 22 april '07 (15h00):  

Racing Reppel - SV Breugel 4 - 1 
 

Wedstrijdverslag :  
  

Opstelling SV Breugel: 
Koen Witters, Tom Monten, Thierry Dreesen,  Rik Boonen (50' Mazin Karagoli), Stijn Umans, Haider 
Karagoli, Rik Wetzels (75' Dave Maes), Stijn Umans, Roel Umans, Murat Latif (70' Ruben Roeffaers), 
Yves Gijbels 

Doelpunten : Stijn Umans 
Gele kaart : - 
Rode kaart : - 

Scheidsrechter: Opsteyn 
Aantal Toeschouwers: 400 

 


