1e elftal

Eindklassement 4e provinciale A

1

Peer SV

74

2

VC Kerkhoven

74

3

SV Breugel

65

4

Sp. Lille

64

5

H. Wijshagen

62

6

SK Nieuwe Kempen

57

7

Park Houthalen

53

8

Genenbos Sport

52

9

Union Leopoldsburg 49

10

Sp. Grote Heide

43

11

Exc. Hamont

40

12

V. Lommel

33

13

RS Laak

25

14

Sp. Ellikom

20

15

Statie Zolder

20

16
17

E. Gerhees
St. Bree

19
17

Kampioen: Peer SV
Testwedstrijd:
ma. 21 april (15h00) terrein FC Eksel
Peer SV - VC Kerkhoven 4 - 3 (nv)
1e periodetitel: Peer SV
2e periodetitel: SV Breugel
3e periodetitel: VC Kerkhoven
Eindronde: SV Breugel, Sp. Lille,
H. Wijshagen, Kerkhoven
(Sp. Lille & H. Wijshagen promoveren via de
eindronde)

Voorbereiding seizoen 2002-2003
Vriendschappelijke wedstrijden, Beker van Noord Limburg & Beker van Peer
Donderdag 24 april vriendschappelijk wedstrijd (19h00 SV Breugel - Overpelt Fab. (Nat.
UEFA's) 2 - 1
Donderdag 17 april vriendschappelijk wedstrijd (19h00) SV Breugel - Achel VV 3 - 3
Zondag 25 augustus Beker van Noord Limburg (18h00) Achel VV - SV Breugel 7 - 0
Donderdag 15 augustus Beker van Peer 3e - 4e plaats (16h00) Sp. Wijchmaal - SV BREUGEL 2 2 pen. 6 - 7
Zondag 11 augustus Beker van Noord Limburg (18h00) SV BREUGEL - Lommel Kol. 1 - 2
Zaterdag 3 augustus Beker van Noord Limburg (18h30) Kaulille FC - SV BREUGEL 4 - 1
Donderdag 1 juli Beker van Peer (19h00 - terrein Sp. Wijchmaal) SV BREUGEL - Rac. Peer 2 - 6
Zondag 28 juli Beker van Noord Limburg (18h00) SV BREUGEL - VC Kerkhoven 1 - 4
Donderdag 25 juli Beker van Peer (19h00 -terrein Sp. Wijchmaal) Peer SV - SV BREUGEL 2 - 2

Speeldag 1: donderdag 22 augustus '02

SPARTA LILLE -

SV BREUGEL 1 – 1

Scheidsrechter: Vanoppen
Toeschouwers: 125
Sp.Lille: Vanhoof, Simons, Custers, Vandekerkhof, Quintens, P. Verpoorten, J. Verpoorten,
Creemers, ('68 Eerdekens), Cox, Opsteyns, Tielemans
SV Breugel: Vanderhoydonc, Carello, Geuns, Palmans, Ceelen, Umans, Deckers, Bullen, Meex,
Gijbels ('50 De Bruyne), Deelkens.
Doelpunten: Deelkens
Wedstrijdverslag:
Terechte uitslag na een spannende wedstrijd die in de eerste helft zeer gelijk opgaand was.
De beste kans in de eerste helft was echter voor SV Breugel waar Sandro, na een mooi uitgespeelde
actie door het centrum, op de paal trof. In 2e helft gingen beide ploegen, met stevig voetbal, op zoek
naar het eerste doelpunt. Na ongeveer 60 min. werd er een penalty gefloten voor SV Breugel na een
overduidelijke duwfout op Dimitri. Deze werd omgezet door Bart (0-1). Vervolgens begon SV Breugel
een beetje slordig te voetballen en kwam Sparta Lille meer in de wedstrijd en crëerde ook steeds
betere
kansen. Onze gasten verdedigde echter subliem, maar moesten uiteindelijk 5 min voor het einde toch
een doelpunt incasseren, na een mooi afstandschot (1-1).
Overige uitslagen:
Sp. Lille - SV Breugel 1 - 1
Sp. Grote Heide - Peer SV 0-1
P.Houthalen - R.S. Laak 4-2
Verbr. Lommel - V.C.Kerkhoven 2-2
Statie Zolder - Sp. Ellikom 0-1
Genenbos Sport - Standaard Bree 2-2
H. Wijshagen - E. Gerhees 1-2
Exc. Hamont - U. Leopoldsburg 3-5

Speeldag 2: donderdag 29 augustus '02

SV BREUGEL –

NIEUWE KEMPEN SK 0 - 1

Scheidsrechter: Wauters
Toeschouwers: 100
SV Breugel:
Vanderhoydonc, Carella (45' De Bruyne) , Geuns, Palmans, Ceelen, Umans (45' Swinnen) , Deckers,
Bullen, Meex, Gijbels, Deelkens (70' Vaesen)
Nieuwe Kempen:
Bertrand, Vlieger, Berben, Paglia, Lemmens, K Ferson, Salvaggio, J Ferson, Salinardi, Dipasquala,
Sata
Doelpunten: Wedstrijdverslag:
In de 1e helft werd er door beide ploegen weinig tempo gemaakt zodat er niet echt veel uitgespeelde
kansen werden gecreëerd. Beste kansen in de 1e helft waren voor Nieuwe Kempen maar Ronny
Vanderhoydonc hield de netten schoon.
De 2e helft begon slecht voor SV Breugel na 7 min. kon een speler van Nieuwe Kempen vrij uithalen
net binnen de baklijn en trof binnenkant paal raak (0-1). Nieuwe Kempen bleef het tempo laag
houden en Breugel kon slechts in de laatste 25 min. meer druk uitoefenen op hun verdediging. Het
leverde enkele zeer goede kansen op maar de bal wou maar niet tegen de netten gaan. Ondanks het
zware slotoffensief bleef de stand 0-1.
Overige uitslagen:
U. Leopoldsburg - Sp. Grote Heide 4 - 2
Peer SV - Sp. Lille 0 - 0
R.S. Laak - Exc. Hamont 2 - 3
E. Gerhees - P.Houthalen 2 - 7
V.C.Kerkhoven - H. Wijshagen 0 - 0
Standaard Bree - Verbr. Lommel 1 - 0
SV Breugel - SK Nieuwe Kempen 0 - 1
Sp. Ellikom - Genenbos Sport 0 – 0

Speeldag 3: zondag 01 september '02

STATIE SPORT ZOLDER -

SV BREUGEL 1 - 3

Scheidrechter: Capiau
Toeschouwers: 100
Statie Zolder:
Uzurikiroglu, Turkeceli, Bujuk, Lasco, Anifi, Oyen, Gonzales, Axa, Cacaculo, Tosce, Calci.
SV Breugel:
Vanderhoydonc, Swinnen, Geuns, Palmans, Ceelen, Wallace, Deckers, Bullen, Meex, Gijbels,
Debruyne
Doelpunten: 20' Geuns 0-1, 48' Geuns 0-2, 56' Calci 1-2, Debruyne 1-3.
Meex, Gonzales, Tosce
Overige uitslagen:
Sp. Grote Heide - RS Laak 2-1
Peer SV - U. Leopoldsburg 4-1
Statie Zolder - SV Breugel 1-3
Verbr. Lommel - Sp. Ellikom 2-1
H. Wijshagen - St. Bree 9-1
P.Houthalen - VC Kerkhoven 2-1
Exc. Hamont - E. Gerhees 2-2
Sp. Lille - SK Nieuwe Kempen 5-1

Speeldag 4: donderdag 05 september '02

SV BREUGEL -

GENENBOS SPORT 2 - 0

Scheidrechter: Melis
Toeschouwers: 100
SV Breugel:
Vanderhoydonc, Swinnen (65' Palmans), Geuns, Umans, Ceelen, Wallace, Deckers, Bullen, Deelkens
(70' Vaesen), Gijbels, Debruyne (67' Carella)
Genebos Sp.:
Claes, Oeyen, Rutten, Vanhoof, Druyts, L.Willems, P.Claes (60' Wouters), Moons, Mini (85' Govaerts),
M.Willems, Depré.
Doelpunten: 30’ De Bruyne, 87’ Gijbels
Wedstrijdverslag:
Spannende eerste helft, waar allebei de ploegen enkele zeer goede kansen onbenut lieten. Rond de
30e min. lukte het Stef De Bruyne (tegen zijn ex-ploeg) de verdediging op een hoopje te dribbelen om
vervolgens staalhard uit te halen en via de dwarsligger binnen te trappen (1-0). Het lukte Breugel vrij
gemakkelijk deze tussenstand vast te houden tot de rust. In de tweede helft kwam Genebos Sport
steeds sterker opzetten en leek de gelijkmaker in zicht. Maar de verdediging en onze doelman Ronny
Vanderhoydonc hielden prachtig stand.
3 Minuten voor tijd kon Gunther Ceelen zich mooi doorzetten lang de achterlijn om vervolgens een
gemeten voorzet af te leveren aan Yves Gijbels die de bal mooi kon binnen trappen (2-0). Wedstrijd
gespeeld en de 3 verdiende punten voor SV Breugel.

Speeldag 5: zondag 08 september ‘02

VERBR. LOMMEL -

SV BREUGEL 1 - 3

Scheidsrechter: W. Billen
Toeschouwers: 70
Verbr. Lommel:
Vandessel, Hermans, Dubois, B. Weyns, Slegers, Brusselaers, Claes, Corens, Joris, Vanendert,
Vandeweyer.
SV Breugel:
Vanderhoydonc, Swinnen, Geuns, Ceelen, Wallace, Deckers, Gijbels, Bullen, Meex, Palmans, Carella,
De Bruyne
Doelpunten: 20' Gijbels, 38' Gijbels, 64' Corens, 85' Wallace
Wedstrijdverslag:
/
Overige uitslagen:
V. Lommel - SV Breugel 1 - 3
P. Houthalen - Ellikom 3 - 0
Gr. Heide - VC Kerkhoven 1 -3
Peer SV - E. Gerhees 8 - 1
U. Leopoldsburg - RS Laak 1 -3
Sp. Lille - St. Zolder 4 - 1
Genenbos Sp. N. Kempen 0 – 3

Speeldag 6: donderdag 12 september '02

SV BREUGEL -

H. WIJSHAGEN 1 - 2

Scheidsrechter: Leten
Toeschouwers: 120
SV Breugel:
Vanderhoydonc, Swinnen (46' Deelkens), Geuns (68' Umans), Ceelen, Wallace, Deckers, Bullen,
Gijbels, De Bruyne, Meex, Palmans (78' Carella)
H. Wijshagen:
Bloemen, Evens (55' Vaneygen), Ruyters, Lemmens, Maes (55' Creemers), Moors, Nouwen, Olaerts
(85' Nivelle), Schrooten, Hamal, Goyens.
Doelpunten: 10' Lemmens, 55' Gijbels, 65' Vaneygen
Deckers, Moors
Bullen
Wedstrijdverslag:
De wedstrijd begon slecht voor onze jongen. Een klein foutje in de verdediging werd door Wijshagen
genadeloos afgestraft (0-1). Nadien was Breugel voetbalend duidelijk de betere ploeg maar de
gelijkmaker bleef uit. In de 2e helft bleef Breugel de meest aanvallende ploeg. Wijshagen kon er
slecht zeer zelden uitkomen. Toch moest Ronny Vanderhoyndonc enkele keren gepast tussenkomen.
De gelijkmaker, die al een tijdje in de lucht hing, viel in de 20' minuut door een mooie actie van Stef De
Bruyne in de 16 meter gevolgd door een voorzet die prachtig werd binnengetrapt door Yves Gijbels(11). Helaas kon Breugel hun overmacht niet uitspelen en werd een misverstand tussen onze
verdediging en de keeper afgemaakt door Wijshagen (1-2). Breugel bleef gaan voor een goal maar
moest 10' minuten voor tijd met 10 man verder door de spijtige uitsluiting van Roel Bullen. Ondanks
de numerieke minderheid creërde Breugel nog de betere kansen maar de voetbalgoden zaten ons
deze speeldag niet mee.
Overige uitslagen:
SV Breugel - H. Wijshagen 1-2
SK Nieuwe Kempen - Verbr. Lommel 2-0
St. Zolder - Genebos Sp. 0-1
Sp. Lille - RS Laak 4-2
E. Gerhees - U. Leopoldsburg 0-2
VC Kerkhoven - Peer SV 0-4
St. Bree - Sp. Grote Heide 2-3
Sp. Ellikom - Exc. Hamont 0-1

Speeldag 7: speeldag 15 september '02

PARK HOUTHALEN -

SV BREUGEL 4 - 3

Scheidsrechter: Valckeneers
Toeschouwers: 100
P. Houthalen:
Vivente, Wevers, Candreva, Segers, Willems, Scheurs, Gaspercic, Gauwers, Deman,
Thaens, Dirckx
SV Breugel:
Vanderhoydonc, Swinnen, Geuns, Deelkens, Ceelen, Wallace, Deckers, Bullen, Meex, Gijbels,
Debruyne
Doelpunten: 10' Debruyne, 12' Ceelen, 20' Thaens 1-2, 35' Deelkens 1-3, 50' Gauwer 2-3,
70' Thaens, 3-3, 85' Gauwer
Dirckx, Candreva, Meex
Wedstrijdverslag:
/

Speeldag 8: zondag 22 september '02

SV BREUGEL –

EXC. HAMONT 2 - 1

Scheidsrechter: Langone
Toeschouwers: 90
SV Breugel:
Vanderhoydonck Ronny, Wallace Odell, Bullen Roel, Umans Stijn, Ceelen Gunter (79' Carella
Sandro), Geuns Dimitri (55' Leen Raf), Swinnen Kim, Gijbels Yves, Deelkens Bart (55' Palmans Stijn),
De Bruyne Stefan, Deckers Tim
Exc. Hamont:
Daemen Joris, Schoemans Jos, Lammers Robin, Lammers Ben, Boonen Thierry, Berben Jean, Dirkx
Marc, Vermeulen William, Jannis Rob (45' Kris Geusens, Bloemen Luc, Bergmans Steven, Geusens
Kris, Boufelje Samier ,Janssen Patrick
Doelpunten: 18' Bloemen Luc, 62' & 87' Stef De Bruyne
Lammers Ben, Deelkens Bart, Carella Sandro
Wedstrijdverslag:
De eerste helft vertoonde Hamont een duidelijk overwicht. Elk duel werd door Hamont opgeëist en de
gevaarlijke spits van Hamont, Luc Bloemen, opende op de 18 min. de stand.Na een mooie aanval
van SVB belandde de bal op de paal en met deze troost gingen wij rusten.Na een bolwassing van
onze trainer tijdens de rust begon SVB agressiever te voetballen en na een dubbele wissel in de 55’
(Dimitri Geuns/Stijn Palmans en Bart Deelkens/Raf Leen) werd het tempo merkelijk opgevoerd en liet
Raf Leen zich onmiddellijk opmerken door een pachtig schot waarmee Joris Damen al de moeite van
de wereld had om zijn netten schoon te houden. SVB kwam meer en meer in de wedstrijd, in de 62’ ,
na een mooie combinatie, bracht Stef De Bruyne SVB op een gelijke stand. Na deze gelijkmaker was
Hamont aangeslagen en op de 87’ trapte zelfde Stef De Bruyne het winnend doelpunt tegen de
netten.
Overige uitslagen:
SV Breugel - Exc. Hamont 2 - 1
SK Nieuwe Kempen - P. Houthalen 2 - 2
Statie Zolder - H. Wijshagen 2 - 1
Genenbos Sport - Verbr. Lommel 5 - 1
E. Gerhees - Sp. Lille 4 - 1
V.C.Kerkhoven - RS Laak 7 - 2
St. Bree - U. Leopoldsburg 1 - 4
Sp. Ellikom - Peer SV 1 – 7

Speeldag 9: zondag 29 september '02

SP. GROTE HEIDE -

SV BREUGEL 3 - 6

Scheidsrechter: Cardynaels
Toeschouwers: 80
Sp. Grote Heide:
Vaesen, Janssen, Peeters, Franssen, Simons, (53' Cox), Moelants, Vandersteen (80' Wils), Jeurissen,
Heylen (45' Bullen), Parijn, Sanchez
SV Breugel:
Vanderhoydonck Ronny, Bullen Roel, Ceelen Gunter (45’ Geuns Dimitri), Debruyne Stef, Deelkens
Bart, Gijbels Yves (85’ Vaesen Joris), Leen Raf, Meex Werner (70’ Vaesen Wim), Palmans Stijn,
Umans Stijn, Wallace Odell.
Doelpunten: 2' Debruyne 0-1, 5' Gijbels (0-2), 20' Jeurissen (1-2), 40' Deelkens (1-3), 62' Gijbels (14), 69' Cox (2-4), 82' Gijbels (2-5), 88' Vaesen (2-6), 90' Wils (3-6)
Yves Gijbels, Raf Leen, , Stijn Umans, Wim Vaesen.
Bart Deelkens (2 x geel)Stijn Palmans (2 x geel)
Wedstrijdverslag:
REF STEELT DE SHOW !
Onmiddellijk na de aftrap ging Gunter Ceelen met de bal aan de haal richting doel, legde terug op Stef
Debruyne en die deed wat hij moest doen… scoren. 0-1 en de wedstrijd was nog maar 2 minuten oud.
3 minuten later duwde Yves Gijbels een assist van zelfde Gunter tegen de netten.
Op de 20’ kwam Grote-Heide terug tot 1-2 en vanaf dat ogenblik kwam er een duidelijke tegenwerking
van de man in het zwart.
Ieder duel werd tegen ons gefloten en de kaartenregen begon.
Omstreeks het half uur moest Ronny een gestrekt afstandsschot in corner verwerken.
10’ later lepelde Bart Deelkens een vrije trap van op een afstand van 25 meter prachtig onder de lat
en we konden gaan rusten met een comfortabele 1-3 voorsprong.
Omstreeks de 60’ werd de stand 1-4 door een prachtige combinatie tussen Stef en Yves waarbij deze
laatste de afwerking voor zijn rekening nam.
Toen het op de 72’ 2-4 werd begon de tegenstreven er zelfs nog in te geloven, doch Yves Gijbels nam
alle twijfels weg nadat hij na een solo de stand op 2-5 bracht.
Omstreeks de 85’ genoot Yves van een applausvervanging en de ingevallen Joris Vaesen duwde
nummer 6 tegen de netten.
Tegen het einde van de wedstrijd kon Gr-Heide de stand nog milderen tot 3-6.
De scheidsrechter die het scoren van SVB niet kon beletten gaf de tegenstreven een laatste geschenk
door nog een strafschop te fluiten die Bart Deelkens zijn tweede gele kaart opleverde. Ronny stopte
deze strafschop en de buit was binnen.
Door de scheidsrechter (Cardynaels) te bedanken voor zijn zwakke leiding raapte Stijn Palmans
richting kleedkamers nog zijn tweede gele kaart op.
Einduitslag 3-6
Overige uitslagen:
Sp. Gr. Heide - SV Breugel 3 - 6
U. Leopoldsb. - Ellikom 4 - 2
Laak - St. Bree 1 - 1
Gerhees - Kerkhoven ,0 - 3
Wijshagen - Genenbos Sp. 1 - 2
P. Houthalen - St. Zolder 3 - 0
E. Hamont - N. Kempen 3 - 1
Sp. Lille - V. Lommel 3 - 4

Speeldag 10: zondag 6 oktober '02

SV BREUGEL -

PEER SV 3 - 2

Scheidsrechter: Barrez Eric
Toeschouwers: 150
SV Breugel:
Vanderhoydonc Ronny, Umans Stijn, Wallace Odell, Deckers Tim, Swinnen Kim, Ceelen Gunther,
Geunes Dimitri (73' Meex Werner), Geerts Marc (46' Leen Raf), Gijbels Yves, De Bruyne Stef (78'
Carella Sandro), Bullen Roel
Peer SV:
Witters Koen, Meurs Niels, Schets Ronny, Vleugels Danny (85' Roeffaers Maarten), Vandervorst Erik,
Gils Bert (90' Lauwers Ben), Meurs Bjorn, Claesen Koen, Paesen Jeroen, Vandijck Kris
Doelpunten: Gunter Ceelen, Stef De Bruyne, Yves Gijbels
Wedstrijdverslag:
Absolute topper in 4e provinciale A werd dit weekend op het terrein van SV Breugel afgewerkt. Peer
SV die op de tweede plaats stond kon deze status niet echt bevestigen op het veld bij SVB. Het
waren dan ook onze jongens die het beste voetbal brachten in de 1e helft. Vooral langs de
rechterflank kon Gunther Ceelen zich enkele malen goed doorzetten, maar het geschut van onze
spitsen stond nog niet helemaal op scherp. Na 15 minuten keurde de scheidrechter onterecht een
doelpunt van SV Breugel af voor buitenspel. Waar de goede man dit had gezien was voor de
supporters een raadsel. Deze eerste waarschuwing had Peer SV wakker geschud want de
eerstvolgende kans voor PSV werd door Robby Harts binnengetrapt (0-1). Onze jongens lieten de
hoofden gelukkig niet hangen en vochten zich terug in de match. Dit leverde in de 37 minuut van de
match de gelijkmaker op via Gunter Ceelen (1-1). Stijn Umans was ook dichtbij een doelpunt met een
prachtig afstandschot waar de Peerse keeper zijn vingertoppen moest gebruiken om de bal uit doel te
houden. Net voor het einde van de 1e helft moest een zeer sterk spelende Mark Geerts het veld
verlaten met een schouderblessure.
De tweede helft begon uitstekend voor onze jongens, al na 3 minuten kon Stef De Bruyne prachtig
binnentrappen (1-2). SVB bleef sterk presteren maar konden niet verhinderen dat de bezoekers
steeds beter in de wedstrijd kwamen. Peer ging voluit in de aanval maar werd in de 73' minuut koud
gepakt door de pas ingevallen Werner Meex die makkelijk kon binnentikken na prachtige aanval via
Yves Gijbels (3-1). De winst kwam steeds dichterbij maar het werd nog bibberend naar het einde toe,
zeker toen Peer in de 78' minuut nog kon milderen tot (2-3), doelpunt van Niels Meurs. De laatste 10
minuten werd er nog een ultiem offensief ingezet door de bezoekers maar dit was tevergeefs, Breugel
hield makkelijk stand en mocht aan het feest beginnen.
Overige uitslagen:
SV Breugel - Peer SV 3 - 2
N. Kempen - Sp. Grote Heide 4 - 0
St. Zolder - E.Hamont 2 - 3
Genenbos Sp. - P. Houthalen 3 - 1
V. Lommel - H. Wijshagen 2 - 5
Kerkhoven - Sp. Lille 4 - 1
St. Bree - E. Gerhees 0 - 3
Sp. Ellikom - RS Laak 1 - 2

Speeldag 11: zondag 20 oktober '02

U. LEOPOLDSBURG -

SV BREUGEL 1 - 0

Scheidsrechter: Vrijens
Toeschouwers: 50
U.Leopoldsburg: Daems, Eyckmans, Geyskens, Sneyers, Vanderstraeten, Gielen, Javus, Maes,
Dewingaerden, Droogmans, Strobbe
SV Breugel: Vanderhoydonc Ronny – Bullen Roel – Ceelen Gunter – De Bruyne Stef – Deckers Tim
– Geuns Dimitri (60’ Meex Werner) – Gijbels Yves – Palmans Stijn – Swinnen Kim (75’ Vaesen Wim)
– Umans Stijn (70’ Leen Raf) – Wallaca Odell.
Doelpunten:
Gielen, Dewingaerden, Javus, Deckers
Wedstrijdverslag:
Breugel begon zeer sterk aan de wedstrijd, doch onze spitsen vergaten de goed opgebouwde
aanvallen af te werken. Omstreeks het kwartier werd een geharrewar voor doel afgestraft door een
ongelukkige own-goal. 1 – 0. Breugel liet zich niet uit zijn lood slaan en bleef drukken. Een prachtige
voorzet door Stijn Palmans op het hoofd van Yves Gijbels geplaatst werd echter te zwak in de handen
van de keeper gedropt. Toen Stef De Bruyne een open kans onbenut liet werden de spelers van SVB
blijkbaar ontmoedigd en gingen we rusten met een 1 – 0 achterstand nadat de Kampse jongens nog
een 3-tal doelkansen onbenut lieten. De tweede time bracht niet wat wij ervan verwacht hadden.
Omstreeks de 50’ vergat de Lepoldsburgse spits af te werken na balverlies van Odell. Trainer Eddy
voerde inmiddels enkel vervangingen door en in de 70’ bij zijn eerste balcontact knalde Raf Leen de
bal in het pak, doch ook hier zonder resultaat.Terwijl Breugel slordiger begon te voetballen vergat de
tegenstreven om de score verder op te drijven.Scheidsrechter Vrijens maakte een einde aan zijn
leiding die beter mag genoemd worden dan de wedstrijd zelf.
Overige uitslagen:
Gr. Heide - St. Zolder 4 - 0
Peer SV - N. Kempen 3 - 2
U. Leopoldsb. - Breugel 1 - 0
Gerhees - Ellikom 0 - 3
Kerkhoven - St. Bree 5 - 1
P. Houthalen - V. Lommel 1 - 2
E. Hamont - Genenbos Sp. 0 - 1
Sp. Lille - Wijshagen 2 – 1

Speeldag 12: zondag 27 oktober '02

SV BREUGEL –

RED STAR LAAK 4 - 1

Scheidsrechter: Swinnen
Toeschouwers: 80
SV Breugel:
Vanderhoydonc Ronny, Wallace Odell, Deckers Tim (62' Vaesen Wim), Bullen Roel, Meex Werner,
Swinnen Kim, Ceelen Gunther, Geuns Dimitri (72' Leen Raf), Palmans Stijn, De Bruyne Stef, Gijbels
Yves
RS Laak:
Delvaux Bart, Craeghs Bert, Ciore Claudio, Vanbackrijck, Dorissen David (60' Palumbo Gianfranco),
Steegmans Kurt, Lenaerts Werner, Bammens Andy (55' Aendekerk Ben), Bason Satilmis, Lopez
Fausto
Doelpunten: De Bruyne, Palmans, Swinnen, Gijbels
Geuns Dimitri, Bammens Andy
Wedstrijdverslag:
Het waren niet de meest ideale weersomstandigheden deze zondagnamiddag om er een leuke pot
voetbal van te maken. Gedurende de eerste 15 minuten van de wedstrijd was het voor beide ploegen
zoeken en tasten hoe ze met dit stormachtige weer moesten omgaan. Breugel begon de eerste helft
met de wind tegen en moesten bijgevolg goed opletten dat de bezoekende partij niet vanop afstand
gevaarlijk konden uithalen. Dit lukte vrij gemakkelijk. De eerste kans van de wedstrijd kwam
uiteindelijk van onze jongens; Gunther Ceelen kon vanop rechts makkelijk voorzetten naar het hoofd
van Stef De Bruyne maar de bezoekende doelman kon in een prachtige reflex de bal nog overtikken.
Het stormachtige weer zorgde voor enkele verrassende capriolen van de bal. Dit leverde Laak in de
20' minuut hun eerste kans op toen Werner Meex terug legde op onze doelman Ronny
Vanderhoydonc die op zijn beurt de bal wegtrapte maar de bal kreeg in de lucht een krachtige
windstoot met als gevolg dat de bal terug richting het doel van SV Breugel ging en uiteindelijk 50
meter verder terechtkwam in de achtertuin van diezelfde Ronny Vanderhoydonc (!!). Breugel
domineerde makkelijk de wedstrijd tegen dit zwak RS Laak. In de 34' minuut kon Dimitri zich vrij
dribbelen in de 16 om vervolgens een goede voorzet af te leveren aan Stef De Bruyne die de bal
koelbloedig tegen de netten kon plaatsten (1-0). Nog voor het einde van de 1e helft kon Breugel de
stand nog verdubbelen toen Stijn Palmans dankzij een mooi doorsteek balletje vanuit het middenveld
alleen voor doel kwam en mooi kon afwerken (2-0).
In de 2e helft kreeg Breugel de wind in de rug met als gevolg dat Laak er helemaal niet meer aan te
pas kwam. 60' minuut van de wedstrijd kreeg Kim Swinnen, na slecht uitverdedigen van de
bezoekers, de bal in de voeten om vervolgens na een mooie actie de bal binnen te trappen (3-0).
Laak kwam nog eenmaal aandringen en dit leverde hun in de 67' minuut een doelpunt op (3-1).
Breugel controleerde de rest van de match gemakkelijk en Yves Gijbels mocht de score nog opdrijven
tot 4-1. Breugel houd de 3 punten thuis en mag met 22 punten een punt zetten achter het eerste
periodekampioenschap die ze zelf afsluiten op een mooie 4e plaats.
Overige uitslagen:
SV Breugel - Laak 4 - 1
N. Kempen - U. Leopoldsb. 4 - 1
St. Zolder - Peer SV 0 - 2
Genenbos Sp. - Gr. Heide 0 - 0
V. Lommel - E. Hamont 4 - 2
Wijshagen - P. Houthalen 0 - 3
St. Bree - Sp. Lille 0 - 3
Ellikom - Kerkhoven 1 – 2

Speeldag 13: Zondag 3 november '02

E. GERHEES -

SV BREUGEL 1 - 5

Scheidsrechter: Meyers
Toeschouwers: 60
SV Breugel:
Bullen Roel, Ceelen Gunter, De Bruyne Stef, Decker Tim (60’ Umans Stijn), Geuns Dimitri, Gijbel Yves
(45’ Carella Sandro), Meex Werner, Palmans Stijn, Swinnen Kim (70’ Vaesen Wim), Vanderhoydonc
Ronny, Wallace Odelle.
E.Gerhees:
G. Bleux, Geypen, Silverstrini (62' Laeremans), Schrayen, Smits, Sterckx (45' Guner), Libaers,
Vermeulen, Peeters, Maggen, Cuypers
Doelpunten: 14' De Bruyne, 16' Ceelen, 46' De Bruyne, 70' Carella, 72' Palmans, 81' Cuypers
Sterkx, Ceelen
Wedstrijdverslag:
Dat Breugel voor de 3 punten ging was duidelijk op te merken van in het begin van de wedstrijd.
De koplopers zouden punten laten liggen waarvan SVB kon profiteren.
Vanaf de eerste minuut nam Breugel het heft in handen en op de 12’ stuurde Stijn Palmans Yves
Gijbels weg die op de paal besloot.
Breugel liet zich niet uit concentratie brengen en één minuut daarna bracht Stef De Bruyne met een
afstandsschot de 0-1 op de bordjes.
Gerhees was nog niet bekomen van deze openingstreffer of diezelfde Stijn stuurde Gunter Ceelen in
de diepte die de kans niet liet liggen om de stand te verdubbelen.
Geheers kon het ritme van Breugel moeilijk volgen en de tegenstrever greep regelmatig naar de
noodrem.
Yves, die stilaan begon te koken, vond het zelf beter om na de rust in de kleedkamer te blijven om
alzo zijn derde gele kaart te ontwijken.
Om iedereen die met Breugel meer gereisd was gerust te stellen zette Stef in het begin van de tweede
helft de ganse Gerhees verdediging in de wind (ook die met zijn lange oren) en bracht ons op een
confortabele 0-3 voorsprong.
Omstreeks de 70’ minuut werd Sandro door Dimitri in een idiale schietpositie gebracht en het werd 04.
Precies 2 minuten daarna werd een schot van Stef afgeweerd door de verdedigende keeper en de
goed gevolgde Stijn Palmans bracht de bordjes op 0-5.
Alhoewel onze Ronny nog niet te veel werk had moeten opknappen werd hij op de 77’ op de proef
gesteld doch hij stelde mijn maten gerust door de bal over de lat te tikken.
Tien minuten voor tijd moest Ronny zich echter toch voor de eerste en de laatste keer omdraaien en
de 1-5 overwinning was een feit.
Een dik verdiende zege met puik uitverdedigend voetbal van onze verdedigers, een middenveld dat
de aanval opbouwde en een voorlijn die deed wat ze moest doen ;scoren.
Met een inzet en spelbeeld als vandaag kan het zondag thuis tegen Kerkhoven niet mis lopen.
Uw verslaggever ter plaatse.
R.P.
Overige uitslagen:
Sp. Grote Heide - V. Lommel 0 – 0v
Peer SV - Genenbos Sp. 3 - 3
U. Leopoldsburg - St. Zolder 5 - 2
RS Laak - N. Kempen 1 - 5
E. Gerhees - SV Breugel 1 - 5
St. Bree - Sp. Ellikom 1 - 1
E. Hamont - H. Wijshagen 2 - 3
Sp. Lille - Park Houthalen 4 – 0

Speeldag 14: zondag 10 november '02

SV BREUGEL -

VC KERKHOVEN 2 - 0

Scheidsrechter: Davy Schroyen
Toeschouwers: 100
SV Breugel:
Vanderhoydonc Ronny, Wallace Odelle, Deckers Tim , Bullen Roel, Meex Werner, Swinnen Kim (82’
Stijn Umans), Ceelen Gunther, Geuns Dimitri (83’ Vaesen Wim) , Palmans Stijn, Carella Sandro (70’
Deelkens Bart) , De Bruyne Stef
VC Kerkhoven:
Machiels, G. Vos, Mannaerts, Janssen, Wouters, Berckmans, W. Vos, Vreys (60' Flament) Vanduffel,
Slegers (60'Sijgers, Daniëls
Doelpunten:
Deckers Tim, De Bruyne Stef, Wouters Danny
Wedstrijdverslag:
Om bovenin te willen meedoen moest deze zéér belangrijke match voor ons 1e elftal tegen het tweede
geklasseerde VC Kerkhoven gewonnen worden. Kerkhoven kon niet rekenen op enkele van hun
basisspelers door blessure maar toch bleef dit een te duchten tegenstander. En dat ondervonden
onze jongen in het eerste kwartier van de 1e speelhelft. De bezoekers begonnen erg gretig aan deze
partij en zetten onze verdediging stevig onder druk. Ronny Vanderhoydonc bewees nog maar eens
dat hij aan een enorm sterk seizoen bezig is toen hij in de 10' minuut met een schitterende safe een
vrije trap net onder dwarsligger weg tikte. Nadat onze jongens de stormloop van Kerkhoven hadden
overleeft konden ze steeds meer druk leggen op de verdediging van Kerkhoven. Het middenveld was
volledig in bezit van Breugel, Stijn Palmans en Kim Swinnen konden het spel goed verdelen naar de
flanken. Breugel was vooral zeer gevaarlijk langs de rechtse flank waar, Odell Wallace en Gunther
Ceelen de bezoekers op een hoopje konden spelen en prima voorzetten konden afleveren. In de 30'
minuut kon Stijn Palmans met een snelle actie Stef De Bruyne uitstekend in de diepte sturen langs de
rechtste kant. Stef mocht zijn rush doorzetten tot diep in de grote rechthoek om vervolgens een
uitstekende voorzet af te leveren. Sandro Carella was goed gevolgd en kon prachtig in één tijd de bal
tegen de netten knallen (1-0). Een wondermooie goal die onze jongen het nodige vertrouwen gaf om
voor de overwinning te gaan. De sterk spelende Tim Deckers hield zijn verdediging goed
georganiseerd en zo konden onze jongens met deze 1-0 voorsprong de rust ingaan.
Na de pauze kon SV Breugel het goede spel van de eerste helft bevestigen. Vooral onze spitsen
waren een kwelling voor de verdediging van VC Kerkhoven. Dit leverde enkele kleine opstootjes op
die resulteerde in een gele kaart voor onze superspits Stef en de steeds natrappende verdediger van
Kerkhoven. De bezoekende partij had het duidelijk moeilijk met het grote terrein en natuurlijk ook met
ons goed georganiseerd spelend elftal. In de 52' minuut van de wedstrijd werd wederom Stef De
Bruyne (geprikkeld door zijn gele kaart), met een sublieme doorsteek pas vanuit het middenveld, in de
diepte gestuurd. Om vervolgens de bezoekende verdedigers op snelheid te pakken en de bal netjes
langs de doelman te schuiven (2-0). Kerkhoven trachte met enkele vervanging het spelverloop nog
om te draaien. Maar onze verdediging hield schitterend stand. Ook het ongure weer dat op het einde
van de tweede helft nog opstak veranderde niets meer aan de uitslag. En zo mochten onze jongens
na het eindsignaal van deze aangename en genietbare wedstrijd een feestje bouwen in de kantine.
Overige uitslagen:
SV Breugel - VC Kerkhoven 2 - 0
N. Kempen - E. Gerhees 1 - 0
St. Zolder - RS Laak 2 - 4
Genenbos Sp. - U. Leopoldsburg 0 - 2
V. Lommel - Peer SV 1 - 2
H. Wijshagen - Sp. Grote Heide 2 - 4
P. Houthalen - E. Hamont 3 - 2
Sp. Ellikom - Sp. Lille 0 - 3

Speeldag 15: zondag 17 november '02

STANDAARD BREE -

SV BREUGEL 0 - 5

Scheidsrechter: Chtouki
Toeschouwers: 80
SV Breugel:
Vanderhoydonc, Bullen, Palmans, Geuns, Meex, Wallace, Carella, De Bruyne (75' Leen), Swinnen
(59' Deelkens), Umans, Ceelen (78' Vaesen)
St. Bree:
Beyen, Smeets, Vliegen, Bokken (64' Vandijk), Meyssen, Cardinaels, E. Gabriëls, Vandendriessche,
Swennen, Beynsbergen, (75' Caelen) Meynen (69' Debacker)
Doelpunten: 3' De Bruyne 0-1, 30' De Bruyne 0-2, 60' Carella 0-3, 80' Carella 0-4, 83' Carella 0-5
Vandendriessche
Wedstrijdverslag:
SVB verslaat Standaard BREE met forfaitcijfers
De wedstrijd was nog maar 3 minuten oud of de Breugelaanhang kon al juichen. Na een corner, kort
genomen door Gunter richting Dimitri, verlengde deze de bal tot bij Stef die genadeloos de scoren
opende. Vanaf dat ogenblik begon Breugel minder goed te combineren en kwam Bree in de wedstrijd.
Na een misser van Stijn Umans – de slechte staat van het veld kan hiermee iets te maken gehad
hebben - kwam Ronny in het gedrang doch de Breese aanvaller besloot naast.
Omstreeks het half uur, na een mooi samenspel tussen Gunter en Stef kon deze laatste de scoren
verdubbelen. Breugel toonde zich de sterkste ploeg. Zowel verdedigend als aanvallend waren we
duidelijk de betere. Na een dieptepas op de 32’ van Stijn Palmans richting Sandro besloot deze naast
Eén minuut later werd een vrijschop, door Stef langs de muur gelepeld, doch door de keeper in corner
gewerkt zodat we met een comfortabele 0-2 voorsprong mochten gaan rusten.
Na een uur spel vond de trainer dat Kim hard genoegd gewerkt had en mocht als eerste onder de
douche; zijn vervanger Bart kwam goed in de match, stuurde Sandro de diepte in, en trapte richting
doel. De goed gevolgde Gunter hoefde de bal simpel over de lijn te duwen.
Omstreeks de 75’ voerde de trainer een dubbele wissel door; Stef werd vervangen door Wim Vaesen
en Gunter door Raf Leen. Er verandere weinig in het spelbeeld want Breugel bleef drukken. Op de 82’
schoot Dimitri na een pas van Bart op de paal en de goed gevolgde Sandro besloot rustig in doel 0 –
4. Onze agent van dienst had de smaak te pakken en 2 minuten later legde hij de 0 – 5 cijfers vast.
Dank zij het puik verdedigend werk van onze backs, een mooi aansluitend middenveld en een vlotte
afwerking behaalde SVB zijn derde opeenvolgende en welverdiende zege.
Voor herhaling vatbaar.
Overige uitslagen:
Gr. Heide - P. Houthalen 1 - 2
Peer SV* - Wijshagen 2 - 2
U. Leopoldsb. - V. Lommel 2 - 0
Laak - Genenbos Sp. 0 - 2
Gerhees - St. Zolder 2 - 2
Kerkhoven - N. Kempen 1 - 1
St. Bree - SV Breugel 0 - 5
Sp. Lille - E. Hamont 1 – 0

Speeldag 16: zondag 24 november '02

SV BREUGEL –

SPORTING ELLIKOM 2 - 1

Scheidsrechter: Billen
Toeschouwers: 100
SV Breugel:
Vanderhoydonc Ronny, Wallace Odell, Deckers Tim, Bullen Roel, Meex Werner, Swinnen Kim,
Ceelen Gunther (70' Gijbels Yves), Vaesen Wim (70' Umans Stijn), Palmans Stijn (65' Deelkens Bart),
Carella Sandro, Debruyne Stef
Sp. Ellikom:
Hollanders Dominique, Vanbaelen Dirk, Vanholzaets Johan, Swennen Koen, Janssen Tom, Driessen
Koen, Moors Patrick (75' Neyens Guy), Moors Patrick, Capals Peter, Vanstreels Marco,Driesen Erwin
Doelpunten: Sandro Carella (1-0), Stef Debruyne (2-0), Patrick Moors (2-1)
Vanholzaets Johan, Moors Patrick, Moors Patrick, Bullen Roel
Wedstrijdverslag:
Breugel begon erg scherp aan deze wedstrijd. Na een mooie actie van Wim Vaesen langs de linkse
flank kon hij een gemeten voorzet afleveren aan Sandro Carella. Deze kon de bal prachtig in één tijd
in doel knallen (1-0). Breugel had de match dus meteen stevig in handen. De bezoekers haden het
duidelijk moeilijk met deze vroege achterstand en onze jongens domineerde de match voortreffelijk. In
de 30' minuut mocht Stef Debruyne zich achter de bal zetten voor een vrije trap vanop ongeveer 20
meter. Deze krulde hij voortreffelijk met uiterste precisie net onder de dwarsligger en buiten het bereik
van de doelman binnen (2-0). Ellikom kon nog enkele malen dreigen maar Breugel hield goed stand
en kon met een gerustellende 2 - 0 voorsprong de rust ingaan.
Ellikom begon veel vinniger aan de tweede helft. De bezoekers werden ook steeds bitziger in de
duels en zagen dit bestraft in 3 terechte gele kaarten. Maar hun harde spel had effect. Breugel
verloor steeds meer hun greep op het middenveld. De thuisploeg kwam steeds meer in de problemen
en moesten alle krachten verzamelen om de aansluitingstreffer te voorkomen. Dit lukte goed tot in de
75' minuut toen Ellikom via een corner de bal in de kleine rechthoek dropte. Breugel kon de bal niet
wegwerken en Ellikom speler Patrick Moors was er als de kippen bij om de bal in doel te werken (21). Het laatste kwartier bleven de bezoekers druk uitoefenen op de Breugelse verdediging, de
gelijkmaker hing in de lucht maar de goed keepende Ronny Vanderhoydonc hield zijn netten schoon.
Breugel kon er ook nog enkele malen goed uitkomen maar de laatste pas of voorzet waren niet
precies genoeg om de doelman van Ellikom in gevaar te brengen. Onze jongens konden in de
laatste zenuwslopende minuten hun voorsprong behouden en mochten na een goede eerste helft en
een matige tweede helft de overwinning gaan vieren.

Speeldag 18: zondag 8 december '02

SV BREUGEL –

SPARTA LILLE 3 - 2

Scheidsrechter: Lambert Opstijn
Toeschouwers: 170
SV Breugel:
Vanderhoydonc Ronny, Wallace Odell (75' Carella Sandro), Deckers Tim, Bullen Roel, Meex Werner
(45' Stijn Umans), Swinnen Kim, Ceelen Gunther, Geuns Dimitri (65' Raf Leen), Palmans Stijn, Yves
Gijbels, De Bruyne Stef
Sp. Lille
Vanhoof Bart, Simons Stijn, Custers Danny, Gielen Mark, Van de Kerkhof Koen, Janssen Dominique,
Verpoorten Peter, Duysters Tom, Creemers Maarten, Tielemans John (63' Eerdekens Bart), Opsteyn
Gerard.
Doelpunten: Yves Gijbels, Stef De Bryne (2x)
Simons Stijn, Creemers Maarten, Meex Werner, Swinnen Kris, Gijbels Yves, Roel Bullen
Bullen Roel (2x geel)
Wedstrijdverslag:
De match tussen SV Breugel en Sparta Lille kondigd zich traditioneel aan als een pittige derby. En
dat was gedurende deze 90 minuten duidelijk te zien. Beide ploegen speelden op het scherps van de
snee.
De 1e helft was Breugel duidelijk de beter voetballende ploeg. Het kon via enkele mooie combinatie
enkele zeer goede kansen bij elkaar spelen. Vooral langs de rechter kant konden de Breugelse speler
de bezoekende partij meerdere malen in de verlegenheid voetballen. In de 24' minuut gebeurde
eindelijk waar het thuispubliek op wachtte: Yves Gijbels kon, ditmaal door een mooie actie langs de
linkse flank, de bal mooi tegen de netten knallen (1-0). Een verdiende voorsprong voor de ploeg die
het mooiste voetbal bracht in deze match. Sparta Lille beperkte zich tot het hanteren van de lange bal
richting hun snelle spits Opsteyn. Breugel had het hiermee enkele malen moeilijk maar het centrale
verdedigingsduo Deckers en Bullen hielden goed stand. De gevaarlijkste acties van Lille waren hun
vrije trappen dichtbij de 16 en de corners. Hiervoor kon Lille rekenen op hun kopbalsterke spelers.
Het was ook daarop dat Lille de gelijkmaker kon maken: een uitstekende vrije trap langs de linkse
kant naar de verste doelpaal werd door een vrijstaande speler van Lille staalhard binnen gekopt (1-1).
Breugel kwam nog enkele malen sterk opzetten maar een tweede doelpunt zat er voor de rust niet
meer in.
In de 2e helft kreeg het publiek hetzelfde spelbeeld voorgeschoteld: Lille hanteerde nog steeds de
lange bal richting hun spitsen en Breugel bracht het betere combinatievoetbal over de grond. Maar
onze jongens kregen het steeds moeilijker met de diepe ballen van Sparta Lille. 20 Minuten voor tijd
kon Lille hun tijdelijk overwicht verzilveren met een mooie actie langs de linkse flank die koelbloedig
werd afgewerkt door de bezoekende spits (1-2). Breugel liet echter de moed niet zakken en knokte
zich terug in de match. Enkel de scheidsrechter kon het stevig tempo niet aan en maakte enkele
vreemde beslissingen voor beide ploegen. Met nog 10 minuten te spelen kon Stef De Bruyne de
thuisploeg op gelijke hoogte brengen dankzij een lage voorzet van Gunther Ceelen langs de rechtse
flank (2-2). Lille was de pedalen even kwijt en Breugel schakelde nog een versnelling hoger en Stef
De Bruyne profiteerde van een rommelige fase voor het bezoekende doelgebied om de 3-2 tegen de
netten te knallen. De thuissupporters moesten nog enkele minuten bibberend doorbrengen want Lille
zette nog alles op alles. Maar onze jongens hielden stand en komen dankzij deze driepunter alleen
aan de leiding in 4e provinciale A.

Speeldag 19 : zondag 15 december '02:

SK NIEUWE KEMPEN -

SV BREUGEL 0 - 0

Scheidsrechter: Kumps
Toeschouwers: 130
SV Breugel:
Vanderhoydonc, Wallace, Deckers, Umans, Meex, Deelkens (45' Vaesen W.), Ceelen, Geuns,
Palmans, Debruyne, Carella
SK Nieuwe Kempen:
Bertrand, Vliegen, Berben, J. Ferson, Creyns, Dipasquale, Sata (76' Lopez) K. Ferson, Salvaggio (82'
Paglia), Salinardi
Doelpunten: Sata, Creyns, Lemmens
Deckers
Wedstrijdverslag:
Vóór de wedstijd maakte de trainer zijn elftal duidelijk dat er op het klein plein van Nieuwe Kempen
niet onmiddellijk moest gewonnen worden doch dat één punt mee naar Breugel moest komen.
Met 3 geschorsten (Roel, Kim en Yves) werd er dan ook voorzichtig aan de wedstrijd begonnen en
nam SVB een afwachtende houding aan. Nieuwe Kempen was de beter aanvallende ploeg; op de 32°
minuut gebruikte Kim net buiten het strafschopgebied zijn beide handen om een doelpunt te
vermijden. Terechte vrijschop met daar boven op een rode kaart. Vanaf dat ogenblik moest Breugel
het met 10 mannen stellen en waren we verplicht om nog iets defensiever te spelen. Met een uitbraak
op de 38° minuut plaatste Stef de bal op het hoofd van Sandro doch deze miste zijn doel. Tijdens de
rust evalueerde de trainer het verloop van de eerste helft en besloot om nog iets meer verdedigend te
gaan spelen. Hij verving Bart door Wim. Omstreeks de 80° minuut mochten de moe gestreden Sandro
en Dinitri gaan rusten en werden deze vervangen door Joris en Raf. Geen van beide ploegen
creerden nog uitgespeelde kansen tot op de laatste minuut toen Stef met een solonummer de ganse
Kempenverdediging in de lure
legde, de keeper op het verkeerde been zette, doch jammer, de bal ging nipt naast.
Een 0-0 stand was dan ook de juiste uitslag.
Tevreden en met opgeheven hoofd verlieten onze spelers het terrein met in het achterhofod dat zij
nog aan de leiding staan voor de tweede periodetitel.
Overige uitslagen:
Sp. Grote Heide - U. Leopoldsburg 4 - 1
Sp. Lille - Peer SV 0 - 1
Exc. Hamont - RS Laak 3 - 0
P. Houthalen - E. Gerhees 5 - 0
H. Wijshagen - VC Kerkhoven 2 - 2
V. Lommel - St. Bree 1 - 1
SK Nieuwe Kempen - SV Breugel 0 - 0
E. Genenbos - Sp. Ellikom 2 – 1

Speeldag 20: zondag 21 december '03

SV BREUGEL –

STATIE SPORT ZOLDER 3 - 1

Scheidsrechter: Michiels
Toeschouwers: 75
SV Breugel:
Vanderhoydonc Ronny, Wallace Odell, Deckers Tim, Bullen Roel, Meex Werner (70' Carella Sandro),
Swinnen Kim, Ceelen Gunther, Geuns Dimitri (70' Vaesen Wim), Palmans Stijn (65' Deelkens Bart),
Debruyne Stef, Gijbels Yves
Statiesport Zolder:
Lopez Rocco, Turkeli Levent, Hüyük Tomer, Cacucciolo, Di Sonearlo Jeffrey, Gorissen Stijn (76'
Uzunbekiroglu), Akea Ogün, Ellifis Gulid, Akyuy Akeu, Valasco Vincente, Dosquet Billy (85' Melotte
Kenny)
Doelpunten: 1-0 Gijbels Yves, 2-0 Debruyne Stef, 3-0 Ceelen Gunther
Deckers Tim, Palmans Stijn, Akea Ogun, Ellifis Gulid, Uzumbekiroglu
Wedstrijdverslag:
Op papier kreeg SV Breugel dit weekend een makkelijk tegenstander voorgeschoteld. Maar hiervan
was niets te merken op de terrein. Statiesport Zolder was duidelijk niet gekomen voor de overwinning
en hield gedurende de wedstrijd steeds veel jongens achteraan.
Gedurende de 1e helft beheerste Breugel de wedstrijd maar tot echt doelgevaar kwam het niet. Ook
Statie Zolder was onmachtig om ook maar één goede kans bij elkaar te voetballen. Enkel een schot
van Yves Gijbels in de 30' minuut kon de bezoekende keeper in gevaar brengen; deze kon de bal met
zijn voeten uit het doel houden. Toen al bleek dat de doelman van Zolder niet echt met vertrouwen
stond te keepen.
Ook in de 2e helft domineerde Breugel de wedstrijd maar steeds stootte de thuisploeg op een muur
van geel-blauwe spelers. Toch kon dit stug verdedigende Zolder enkele malen gevaarlijk uitbreken
door hun dribbelvaardige spits. Maar deze speculeerde teveel op een penalty; zodra de deze jongen
in de 16 kwam pakte hij uit met een schwalbe. Gelukkig liet de correct leidende scheidsrechter zich
niet vangen. In de 65' minuut werd de moegestreden Stijn Palmans vervangen door Bart Deelkens
die op zijn beurt moest proberen hun sterkste man (de nummer 10) uit de wedstrijd te houden. In de
70' minuut werd Werner Meex en Dimitri Geuns vervangen door Sandro Carella en Wim Vaesen; een
vervanging die de wedstrijd een beetje deed kantelen in het voordeel van Breugel. Op enkele minuten
tijd kreeg Breugel 2 zeer goede kansen; in de eerste kon Tim Deckers zich mooi door de buitenspelval
dribbelen om dan de bal goed af te geven aan Stef Debruyne. Stef pakte vervolgens uit met een
voorzet-schot; Yves Gijbels was goed gevolgd maar zag zijn schot in het zijnet belanden. Een minuut
later kon Bart Deelkens een voorzet afleveren langs links; de bezoekende keeper ging vervolgens
zwaar in de fout door de gladde bal tussen zijn handen te laten glippen. Een pijlsnelle Sandro Carella
was er als de kippen bij maar knalde de bal tegen de paal; de verdediging van Zolder keek erna maar
ondernam bitter weinig waardoor Yves Gijbels de bal zomaar ongehinderd in de voeten kreeg om hem
daarna staalhard binnen te trappen (1-0). De ban leek gebroken voor Breugel en de kopjes van
Statiesport gingen hangen. Hun dribbelvaardige spits kon met zijn laatste krachten nog een prachtig
dribbelnummer opvoeren maar bij de afwerking kwam hij steeds tekort. In de 85' minuut kon Stef
Debruyne, door slecht uitverdedigen van de bezoekers, de bal onderscheppen; om vervolgens op
snelheid door te gaan en zijn 15e doelpunt van het seizoen binnen te trappen (2-0). 3 minuten later
kon Sandro Carella de score op drijven tot 3-0 dankzij een mooie actie langs links waar hij vlotjes 3
spelers van Zolder voorbijdribbelde om daarna de bal mooi geplaatst tegen de netten te knallen. Een
ietwat overdreven score voor dit goed verdedigend Statiesport Zolder waar onze jongens bijna hun
tanden hadden op stukgebeten.
Overige uitslagen:
SV Breugel - Statie Zolder 3 - 0
E. Gerhees - E. Hamont 0 - 2
RS Laak - Sp. Grote Heide 2 - 2
Sp. Ellikom - V. Lommel 1 - 2
St. Bree - H. Wijshagen 2 - 4
VC Kerkhoven - P. Houthalen 2 - 1

N. Kempen - Sp. Lille 1 - 2
U. Leopoldsburg - Peer SV 2 – 7

Speeldag 21: zondag 5 januari '03

GENENBOS SP. -

SV BREUGEL 1 - 1

Scheidsrechter: Jamé
Toeschouwers: 110
SV Breugel:
Ronny Vanderhoydonc, Roel Bullen, Gunther Ceelen, Stef De Bruyne (80’ Carella), Tim Deckers,
Dimitri Geuns, Yves Gijbels, Werner Meex (46’ Wim Vaesen), Stijn Palmans, Kim Swinnen, Odell
Wallace (60’ Stijn Umans)
Genenbos Sport:
E. Claes, Oeyen, Bellinkx (38' Vreys), Zevne, Mini, Houben, Wouters, Druyts, Moons (55' Willems),
Rutten, Vanhoof
Doelpunten: 1-0 Gijbels, 1-1 Vanhoof
Wallace, Bullen, Vaesen, Wouters, Vanhoof, Druyts
Wedstrijdverslag:
Vóór het weekend ontstond er twijfel of er zou gevoetbald worden of niet. Volgens de site van de
KBVB waren al de wedstrijden voor de Provincie Limburg afgelast, doch de voorzitter van PC Limburg
besliste er anders over. De afgelasting beperkte zich tot de jeugd en tot de reserve-elftallen.
Dat het in Genenbos een moeilijke wedstrijd zou worden wisten we vooraf. Gans Genenbos stond te
wachten op de komst van Stef De Bruyne, hetgeen we vanaf de eerste minuut reeds konden
vaststellen.
Niet alleen de bewaking van Stef doch ook de staat van het terrein strooide roet in het eten van het zo
hongerige Breugel. Op dit moeilijk bespeelbaar terrein kon Breugel haar spelbeeld van de voorbije
weken moeilijk terugvinden.
Nochtans kwam reeds op de 5’ het eerste gevaar van Breugel toen de bezoekende doelman een
schot van Yves Gijbels in corner moest verwerken.
Breugel creëerde in de eerste helft verschillende kansen doch de afwerking ontbrak.
Niettegenstaande Genenbos noodgedwongen een verdedigende houding moest aannemen wrong de
plaatselijke spits zich door de Breugelse verdediging en zowel de tussenkomst van Ronny als van
Odell was noodzakelijk om de thuisploeg van een achterstand te bevrijden.
Bij de aanvang van de tweede helft werd de gekwetste Werner Meex vervangen door Wim Vaesen.
Deze tweede helft begon een stuk bitsiger, vooral toen na 5 minuten de speler van Genenbos, die een
aanslag pleegde op Stef, zichzelf kwetste en van het terrein moest gedragen worden.
Breugel bleef echter de meest aanvallende ploeg en na precies één uur spelen kon Yves Gijbels de
bordjes op 0-1 brengen op een voorzet van de mee opgerukte Tim Deckers.
Na deze fase viel ook Odell uit en werd hij vervangen door Stijn Umans.
Tot dan toonde Breugel zich nog steeds de sterkste ploeg tot omstreeks de 80’ de tegenstrever
profiteerde van balverlies van onze verdediging en de gelijkmaker scoorde en tevens de eindstand op
de bordjes verscheen.
Na de wedstrijd commentarieerde onze trainer dat hij naar Genenbos was gekomen voor 1 punt, doch
dat volgens het wedstrijdverloop wij de 3 punten mee naar huis hadden moeten nemen.
De tweede periode titel is in het zicht doch mathematisch kan er nog alles gebeuren.
Overige uitslagen:
Sp. Grote Heide - E. Gerhees 2 - 1
Sp. Lille - U. Leopoldsburg 1 - 0
Exc. Hamont - VC Kerkhoven 0 - 2
P. Houthalen - St. Bree 2 - 1
H. Wijshagen - Sp. Ellikom 1 - 0
Genenbos Sp. - SV Breugel 1 - 1
St. Zolder - Nieuwe Kempen 1 - 3
Peer SV - RS Laak 2 – 1

Speeldag 22: zondag 12 januari '03

SV BREUGEL –

VERBR. LOMMEL 5 - 1

Scheidsrechter: Thewissen Jean Paul
Toeschouwers: 100
SV Breugel:
Vanderhoydonc Ronny, Umans Stijn (70' Carella Sandro), Vaesen Wim, Deckers Tim, Meex Werner,
Swinnen Kim (70' Deelkens Bart), Ceelen Gunther (63' Leen Raf), Dimitri Geuns, Palmans Stijn, De
Bruyne Stef, Gijbels Yves
Verbr. Lommel:
Bogaerts Sven, Cox Ben, Hermans Stephan, De Bois Michel, Boonen Joris (78' Fierens Bart),
Steyvers Bjorn, Thijs Kevin, Claes Jurgen, Van Schuylenbergh, Corens Tom, Brusselers Kevin
Doelpunten: 35' & 37' De Bruyne Stef, 43' & 70' Gijbels Yves, 65' Palmans Stijn
Meex Werner
Wedstrijdverslag:
Deze belangrijke wedstrijd i.v.m. de 2e periodetitel moest in moeilijk omstandigheden afgewerkt
worden. Op het harde en licht besneeuwde veld had Breugel het in de eerste 10 minuten niet onder
de markt tegen Verbroedering Lommel. De beste kans in het begin van de wedstrijd was dan ook
voor de bezoekers; na een foutje bij het uitverdedigen van de thuisploeg ging de spits van
Verbroedering aan de haal met de bal maar zijn schot ging rakelings langs de kruising. Een
waarschuwing die kon tellen voor onze jongens. Na deze moeilijke eerste minuten kon Breugel
steeds meer het spel naar zich toe trekken. Gunther Ceelen kon, bij een indirecte vrije trap langs de
rechterkant, de bal prima op het hoofd van Stijn Palmans brengen maar die zag de bal maar net langs
de doelpaal buiten gaan. Breugel zag dat de verdediging van Lommel niet met vertrouwen stond te
voetballen bracht steeds meer pressing naar voor toe. Een perfecte illustraties van het moeillijk
bespeeldbare veld was te zien in de 20' minuut toen de bezoekende keeper bij een schijnbaar
makkelijk te ontzette bal onderuitschoof waardoor Gunther Ceelen makkelijk een voorzet kon
afleveren. Maar niemand in het strafschopgebied kon deze ook maar voldoende onder controle
krijgen om een schot op doel af te leveren. Breugel bleef niet bij de pakken zitten en bleef het betere
voetbal brengen. Dit werd uiteindelijk in de 35' minuut beloond met een doelpunt van Stef De Bruyne
na een mooie splijtende pas van Dimitri Geuns door het centrum van de bezoekende verdediging (10). En de thuisploeg ging op zijn elan verder, 3 minuten later kon Yves Gijbels zich mooi in het
strafschopgebied dribbelen waar hij vervolgens foutief gestopt werd; Penalty!. Stef De Bruyne mocht
er nog eentje bijschrijven op zijn doelpuntentotaal door de bal netje in de hoek tegen de netten te
plaatsen (2-0). Een dikke vijf minuten later prijkte de 3-0 reeds op het scorebord na prachtig ééntijds
voetbal; een prima actie door de as van het veld via Kim Swinnen, Stijn Palmas en Stef De Bruyne
kwam de bal uiteindelijk bij Yves Gijbels terecht die de keeper kansloos liet en de bal staalhard tussen
de palen knalde (3-0). Met deze verdiende tussenstand mochten onze jongens de rust ingaan.
Na 11 minuten in de eerste helft liet Wim Vaesen zich vangen door een goed opzittende speler van
Lommel die de onderschepte bal koelbloedig naast Ronny Vanderhoydonc in doel kon schieten (3-1).
Maar Breugel liet zich niet van de wijs brengen en kon in 65' minuut de score opdrijven tot 4-1 na een
zeer mooie één-twee actie tussen Yves Gijbels en Stijn Palmans; waarna laatstegenoemde de bal
mooi konb binnen trappen. Verbroedering Lommel zag dat er weinig te beginnen viel tegen het sterk
spelende SV Breugel. Wim Vaesen kon zijn eerder gemaakt foutje goed maken toen hij de bal
onderschepte diep op de eigen helft om vervolgens een prima verre bal af te leveren aan Stef. Deze
laatste kon een gemeten voorzet afleveren aan Yves Gijbels die de bal perfect op de slof nam en hem
in de verste hoek zag binnengaan (5-1). De score kon nog hoger oplopen maar Bart Deelkens en
Yves Gijbels konden enkele reuzekansen niet meer verzilveren. Een dik verdiende overwinning die
SV Breugel terug op de eerste plaats in het klassement brengt maar belangrijker is dat dankzij deze 3punter de 2e periodetitel binnen is.
Overige uitslagen:
SV Breugel - Verbr. Lommel 5 - 1
Sp. Ellikom - Sp. Houthalen 3 - 1
St. Bree - Exc. Hamont 1 - 1
VC Kerkhoven - Sp. Grote Heide 2 - 1

Gerhees - Peer SV afgelast
RS Laak - U. Leopoldsburg 3 - 5
St. Zolder - Sp. Lille 0 - 0
N. Kempen - Genenbos Sp. 1 – 2

Speeldag 23: zondag 19 januari '03

H. WIJSHAGEN –

SV BREUGEL 3 - 5

Scheidsrechter: Bodson-Tombeur
Toeschouwers: 120
H. Wijshagen:
Bloemen, Maes (46' J.Lemmens), R. Evens, Goyens (46' Olaerts), Schrooten, Daniëls (G. Lemmens),
Ruyters, Winters, Moors, Verheyen, Vaneigen
SV Breugel:
Vanderhoydonc Ronny, Bullen Roel, Umans Stijn, Vaesen Wim, Swinnen Kim (80' Joris Vaesen),
Ceelen Gunther (63' Leen Raf), Dimitri Geuns (80' Sandro Carella), Palmans Stijn, De Bruyne Stef,
Gijbels Yves
Doelpunten: 8' Umans 0-1, 10' Gijbels 0-2, 14' Evens 1-2, 20' Debruyne 1-3, 30' Palmans 1-4, 43'
Debruyne 1-5, 50' Winters 2-4, 85' Ruyters 2-5
Bullen, Palmans
Wedstrijdverslag:
Onze jongens begonnen super gemotiveerd aan deze uitwedstrijd tegen Wijshagen. Ze hadden
duidelijk iets goed te maken na de 1-2 nederlaag in de heenronde. En dat was ook te merken in de
beginfase van de eerste helft. Breugel nam een verschroeiende start en kon al na 7 minuten op
voorsprong komen via Stijn Umans, die de bal uitstekend en onhoudbaar tussen de palen knalde (01). Breugel kon geen betere start wensen want nog geen minuut later kon Yves Gijbels de 2-0 reeds
op het bord zetten, na een prachtig schot waar de thuisdoelman absoluut geen verhaal tegen had.
Maar Wijshagen liet zich niet kennen en kon in de 12' minuut van de wedstrijd voor de eerste keer
tegenprikken en het was meteen raak! Ronny Vanderhoydonc liet zich vangen door een lage schuiver
van net binnen de grote rechthoek (2-1). De wedstrijd ging goed op en neer en er werd op het
scherpst van de snee getackeld. Een leuke wedstrijd om naar te kijken dus. In de 16' minuut van de
wedstrijd kon Dimitri Geuns zich goed doorzetten langs de linkse flank om vervolgens een mooie lage
voorzet af te leveren aan Stef De Bruyne, waardoor deze laatste alleen voor doel kwam. Stef liet deze
kans natuurlijk niet onbenut en plaatste de bal prima laag in de hoek binnen (1-3). Wijshagen
voetbalde nochtans goed mee maar kende geen geluk in de afwerking, maar ze stootte ook op een
Ronny Vanderhoydonc die een afstandschot van de thuisploeg mooi uit de winkelhaak kon redden.
Maar Breugel kende geen genade; zo konden de talrijk opgekomen bezoekende supporters in de 30'
minuut nogmaals juichen toen Stijn Palmans kon uithalen met een hard afstandsschot dat lichtjes
werd afgeweken. De doelman kon enkel toezien hoe de bal mooi in de hoek binnenging (1-4).
Wijshagen gaf de moed nog niet op en bleef vasthouden aan hun aanvallend intensies maar werden
net voor de pauze gepakt koud gepakt op een counter; Wim Vaesen kon de bal onderscheppen op de
eigen helft en leverde meteen een prima lange bal af richting Stef De Bruyne. Deze laatste ging er als
een wervelwind vandoor om de thuisdoelman wederom het nakijken te geven en de 1-5 op het
scorebord te zetten. Met deze geruststellende voorsprong konden onze jongens gaan rusten.
Wijshagen kwam duidelijk geprikkeld uit de kleedkamers en kreeg in de 50' minuut een vrijgeleide van
de scheidsrechter na duidelijk buitenspel om zo hun 2e doelpunt van de match binnen te trappen (25). Dit doelpunt gaf de thuisploeg nog een glimp van hoop en ze bleven dus ook het meest
aanvallende voetbal brengen. Breugel beperkte zich voornamelijk tot het verdedigen van hun ruime
voorsprong. Toch kwamen de bezoekers nog enkele malen gevaarlijk opzetten. Zo kon Yves Gijbels
nog een goed schot afleveren waar de doelman zijn vuisten moest gebruiken om de bal uit doel te
weren. De wedstrijd bleef goed op en neer gaan met kansen aan beide kanten. Maar Breugel kon de
score niet meer opdrijven ondanks de goed ingevallen jongens; Raf Leen, Sandro Carella en Joris
Vaesen. In de 90e minuut van de wedstrijd kon Wijshagen de score zelfs nog minderen tot 3-5, maar
dit was duidelijk te laat en zo kon Breugel de verdiende 3 punten mee naar Kleine Brogel nemen.

Speeldag 24: zondag 26 januari '03

SV BREUGEL –

PARK HOUTHALEN 6 - 1

Scheidsrechter: Smits
Toeschouwers: 110
SV Breugel:
Tijsen Davy, Bullen Roel, Tim Deckers, Odell Walace (60' Stijn Umans), Vaesen Wim, Swinnen Kim,
Ceelen Gunther, Dimitri Geuns, Palmans Stijn, De Bruyne Stef (70' Werner Meex), Gijbels Yves (46'
Sandro Carella).
Park Houthalen:
Schoonbroodt (43' Noviello), Ullrichs, Gielen, Willems, Wevers (62' Hendriks), Dirckx, Gauwer,
Messineo (46' Marasco), Paulussen, Baljani, Candreva
Doelpunten: 25' Gauwer 0-1, 30' Palmans 1-1, 35' Gijbels 2-1, 45' Debruyne 3-1, 46' Gijbels 4-1, 50'
Debruyne 5-1, 57' Carella 6 -1
Marasco
Dirckx
Wedstrijdverslag:
Wederom een ruime zege voor ons 1e elftal die reeds voor een groot deel in de eerste helft beslist
werd. Toch duurde het tot de 15e minuut eer Breugel een eerste kans bij elkaar kon voetballen. Maar
Dimitri Geuns trapte de bal in het zijnet. Een minuut later moest Houthalen verder met 10, nadat één
van hun speler de doorgebroken Stef Debruyne onderuit trapte. De scheidrechter bestrafte dit terecht
met een rode kaart. Toch was Breugel een beetje verrast door deze man meer situatie en kwam
onverwachts op achterstand. Onze doelman Davy Tijsen zag een laag en hard schot vanop de
rechtse flank in de verre hoek binnengaan (0-1). Het duurde eventjes alvorens Breugel hier iets
tegenover kon zetten. Trainer Eddy Evens zette onze jongens aan om meer druk naar voren te
brengen. Zijn instructies hadden effect want in de 30' minuut kon Stijn Palmans een voorzet vanop de
rechtste kant prima richting doel koppen en zo de gelijkmaker op het scorebord te brengen (1-1).
Breugel ging verder op zijn elan en bleef van dan af het meeste gevaar brengen. Een minuut na de
gelijkmaker kon Gunther Ceelen aanleggen voor een schot richting doel maar zag dit uiteenspatten op
de dwarsligger. In de 35' minuut kon Yves Gijbels op snelheid doorgaan. Hij liet de bezoekende
verdedigers achter zich en ging zo alleen richting doel. Maar spijtig genoeg liet hij de bal op het einde
net iets te ver voor zich uit rollen en de keeper was er als de kippen bij om deze te onderscheppen.
Maar 5 minuten later kon Yves zijn foutje goed maken toen hij na een mooie 1-2 actie met Stijn
Palmans alleen voor doel verscheen om vervolgens de doelman kansloos te laten en Breugel op een
2-1 voorsprong te brengen. 5 minuten voor tijd moest de doelman van Park Houthalen het veld
verlaten met een blessure na een bikkelhard duel in de lucht met Yves Gijbels. Beide jongens waren
een beetje van de kaart maar Yves bleef op het veld terwijl de doelman toch extra verzorging nodig
had in de kleedkamers. De nieuwe doelman van Houthalen werd meteen op de proef gesteld door
onze topschutter Stef Debruyne. Deze laatste kon, na een uitstekende voorzet van Gunther Ceelen,
de bal onhoudbaar tegen de netten knallen (3-1). Net voor het einde van de eerste helft kon Yves
Gijbels nogmaals raak treffen met een zeer mooi laag schot dat buiten het bereik van de doelman in
doel verdween (4-1). Met deze ruime en verdiende voorsprong kon Breugel de rust ingaan.
De tweede helf was nog maar enkele minuten bezig en Stef Debruyne mocht zijn doelpunten totaal
nog wat opkrikken door de 5-1 tegen de netten te knallen. Breugel had de smaak te pakken en liet de
bal goed rondgaan. Het middenveld was volledig onder controle van Kim Swinnen en Stijn Palmans.
Ook onze verdediging liet zich niet vangen door de schaarse aanvallen van de bezoekers. Breugel
kon nog eenmaal scoren toen de ingevallen Sandro Carella een uitstekende aanval kon afronden en
de bal mooi onder de doelman door in doel kon werken (6-1). Voor de rest was er weinig te beleven in
de tweede helft; Houthalen kon absoluut niets meer forceren en Breugel was tevreden met deze
uitslag.
Overige uitslagen:
Sp. Ellikom - Sp. Grote Heide 0- 2
St. Bree - Peer SV 0 -1
VC Kerkhoven - U. Leopoldsburg 1 - 0
E. Gerhees - RS Laak 3 - 0
St. Zolder - V. Lommel 3 - 3
N. Kempen - H. Wijshagen 1 - 2

SV Breugel - P. Houthalen 6 - 1
Genenbos Sp. - Sp. Lille 1 – 1
Speeldag 26: zondag 9 februari '03

SV BREUGEL –

SP. GROTE HEIDE 2 - 0

Scheidsrechter: Robben
Toeschouwers: 150
SV Breugel:
Vanderhoydonc, Deckers, Vaesen (80' Meex), Swinnen, Ceelen, Geuns, Palmans (77' Umans),
Debruyne (75' Carella), Gijbels, Bullen, Wallace
Sp. Grote Heide:
Vaesen, Janssen, Vanduffel, Cox, Pareyn, Moelants, Vandersteen, Sanchez (57' Heylen), Smolder
(25' Buteneers), Mertens, Vanderkerkhof.
Doelpunten: 48' Swinnen 1-0, 53' Debruyne 2-0
Bullen, Swinnen, Cox
Moelants
Wedstrijdverslag:
Dat Grote-Heide nog iets goed te maken had werd onmiddellijk na de aftrap duidelijk. Breugel begon
echter gretig aan de wedstrijd en al in de 2’ kwam het gevaar van Stijn Palmans. Na een schot van
Stijn en een kop in de rebound was de tegenstreven echter verwittigd dat Breugel zich niet zou laten
doen.
Het vervolg was echter dat Grote-Heide resoluut voor de aanval koos. Een geprikkelde Michael
de
Vandersteen (ex SVB’er) speelde zich in de kijker en op de 17 minuut moest Ronny na een snel
genomen vrije trap ingrijpen.
Omstreeks de 22’ trapte Wim Vaesen een vrije trap rakelings over de muur en zijn naamgenoot,
keeper Erwin Vaesen hield met een spectaculaire redding Grote-Heide voereind.
Niettegenstaande onze trainer voor de wedstrijd onze jongens tot kalmte hand aangezet (6 spelers
met 2 gele kaarten) kwam ons elftal sterk gemotiveerd uit de kleedkamers, want eerst moest er
gewonnen worden en in de loop van de week zou de tactiek tegen PSV besproken worden.
de
Onze jongens volgende de opdracht van trainer Eddy en reeds in de 3 minuut van de tweede time
zette Tim Swinnen, na een prachtige combinatie met Stijn en Yves, de bordjes op 1-0.
Nog geen 5 minuten later, toen iedereen dacht dat de scheidsrechter een fout op Kim zou bestraffen,
profiteerde een sluwe Stef om de stand te verdubbelen.
Grote-Heide begreep dat er nu resoluut voor de aanval moest gekozen worden en in de 70’ was een
tussenkomst van Roel Bullen noodzakelijk. Op de lijn kon de aansluitingstreffer vermeden worden.
Tien minuten voor tijd plaatste Dimitri een mooie doorsteekpas naar Odell doch de bezoekende
keeper kon nog in extremis redden.
Twee minuten voor tijd trachtte Grote-Heide om Ronny nog te verslaan doch voor onze goed
opgestelde en goed uitgeslapen keeper, die de zaterdag avond voor zijn TV had doorgebracht, was
het een makkie om de nul op het bord te houden.
Als dank voor de steun van die de spelers mochten ontvangen van hun achterban trakteerden “de
Koijen hoek” de supporters op zwart brood met spek uit de pan van Nand en Rita.
Ondertussen is Eddy druk bezit met zijn mannen voor te bereiden op de cruciale wedstrijd tegen Peer
SV.
Hopelijk wordt dit een prachtige wedstrijd met een mooie overwinning voor de bezoekers.
Spelers en bestuur van SV Breugel rekenen in ieder geval op een talrijke opkomst om onze club aan
te moedigen.
Overige uitslagen:
SV Breugel - Sp. Grote Heide 2 - 0
Sp. Ellikom - U. Leopoldsburg 1 - 2
St. Bree - RS Laak 2 - 2
VC Kerkhoven - E. Gerhees 5 - 0
Genenbos Sp. - H. Wijshagen 3 - 6
St. Zolder - P. Houthalen 1 - 4
N. Kempen - Exc. Hamont 1 - 0
V. Lommel - Sp. Lille 2 - 4

Speeldag 27: zondag 16 februari '03

PEER SV -

SV BREUGEL 4 - 1

Scheidsrechter: Bloemen
Toeschouwers: 400
SV Breugel:
Vanderhoydonc, Deckers, Vaesen (45' Geerts), Swinnen, Ceelen (70' Umans), Geuns (60' Carella),
Palmans, Debruyne, Gijbels, Bullen, Wallace
Peer SV:
Witters, Vandervorst, Schets, Gils, B. Meurs, Aerts, Vandijck, Vleugels (55' Ringoet) Harts (87'
Creemers), Claesen, Jonckers
Doelpunten: 18' Harts, 28' Harts, 65' Harts, 85 'Carella, 86' Paesen
Meurs, Bullen, Geuns, Umans, Deckers
Deckers (2x geel)
Wedstrijdverslag:
Deze topper eindigde zoals de uitslag al aantoont in mineur voor SV Breugel. Peer SV had in de
beginfase van de wedstrijd duidelijk minder last van het hard en moeilijk bespeelbaar veld. Breugel
moest dus het spel ondergaan en kon zelden dreigen. Tot mooi uitgespeelde kansen was er aan
beide kanten geen sprake. Toch was het Peer dat in de 20' minuut de score kon openen. De Peerse
flankspeler kon zich vrijdribbelen langs de linkerzijde om vervolgens de bal mooi in de hoek voorbij
Ronny Vanderhoydoncs te plaatsen (1-0). Breugel kon hier aanvankelijk niets tegenoverzetten en het
was Peer dat 5 minuten later na een stilstaande fase de Breugelse verdediging kon verrassen om de
2-0 op het scorebord te zetten. Vanaf dan kwam Breugel steeds beter opzetten. Een eerste
gevaarlijke kans voor Breugel kwam van Gunther Ceelen in de 38' minuut, maar zijn schot ging
rakelings langs. En onze jongens bleven van dan af het meeste gevaar brengen. Onze topschutter
Stef Debruyne kreeg in de 40' minuut nog een prima kans toen hij zich mooi in de 16 kon vrijdribbelen
maar ook zijn schot stootte op een uitstekend keepende doelman. Met deze 2 doelpunten
achterstand moesten onze jongens de rust ingaan.
Trainer Eddy Evens offerde verdediger Wim Vaesen op om er een extra middenvelder (Marc Geerts)
in te brengen om zo het tij nog te kunnen keren. En dit leek bijna zijn vruchten af te werken want
Breugel domineerde de match maar helaas kwamen onze jongen bij de afwerking telkens iets te kort.
Ons spitsenduo Stef Debruyne en Yves Gijbels kregen enkele prima kansen maar besloten beide te
zwak in de handen van de thuisdoelman. Het was ook goed opletten bij elke counter van de
thuisploeg zo moest Ronny Vanderhoydonc enkele malen gevat uitkomen. Toch kon Peer uiteindelijk
na een snelle counter in de 54' minuut de 3-0 binnentrappen. Na een mooie 1-2 actie kwam de spits
van Peer alleen voor doel en Ronny moest voor de 3e maal de bal uit de netten gaan halen. Breugel
liet de moed niet zakken en bleef het betere voetbal brengen. Peer beperkte zich natuurlijk op het
verdedigen van hun ruime voorsprong. Een dapper Breugel bleef op zoek gaan naar een doelpunt
maar zoals reeds eerder gezegd zat het dit weekend bij de afwerking niet mee. In de 83' minuut kon
de ingevallen Sandro Carella, na een mooi dribbelnummertje, toch nog het verdiende doelpunt voor
Breugel tegen de netten knallen (3-1). Maar een minuut later lieten onze jongens zich wederom
vangen door een snelle counter van Peer (4-1).
Een overwinning tegen de concurenten uit Peer zat er dit weekend dus niet in maar volgende week
zullen de talrijk opgekomen Breugelse supporters er weer bij zijn om ervoor te zorgen dat bij
thuiswedstrijd tegen Leopoldsburg de 3 punten worden binnengehaald.
Overige uitslagen:
Peer SV - SV Breugel 4 - 1
Sp. Grote Heide - SK Nieuwe Kempen 2 - 0
Exc. Hamont - St. Zolder 1 - 0
P. Houthalen - Genenbos Sp. 0 - 1
H. Wijshagen - V. Lommel 1 - 0
Sp. Lille - VC Kerkhoven 1 - 1
E. Gerhees - St. Bree 1 - 1
RS Laak - Sp. Ellikom 1 - 1

Speeldag 28: zondag 23 februari '03

SV BREUGEL -

U. LEOPOLDSBURG 3 - 2

Scheidsrechter: Neuteleers
Toeschouwers: 120
SV Breugel:
Vanderhoydonc, Vaesen W. (57' Leen), Swinnen (78' Vaesen J.), Ceelen, Umans (63' Carella),
Palmans, Debruyne, Gijbels, Bullen, Wallace, Meex
U. Leopoldsburg:
Torfs, Vos, Droogmans, Strobbe (70' N. Bougoufa), Marin, P. Bougoufa, Schroven (77'
Vanderstraeten), Huysmans, Sneyers, Gielen, Pauwels
Doelpunten: 10' Schroven 0-1, 12' Vaesen W. (owngoal) 0-2, 20' Debruyne 1-2, 67' Carella 2-2, 85'
Debruyne 2-3
Umans, Gijbels
Wedstrijdverslag:
Een thriller van formaat deze zondagnamiddag in Breugel. Onze jongen waren erop gebrand om hun
zware nederlaag van vorig week goed te maken door de 3 punten deze speeldag thuis te houden. En
dat was ook te merken in de beginfase van de wedstrijd; tot tweemaal toe was Gunther Ceelen dicht
bij de openingstreffer. Bij zijn eerste poging werd zijn schot schitterend gepareerd door de
bezoekende doelman en 5 minuten later kon Gunther nogmaals uithalen maar deze keer ging zijn
schot net over de dwarsligger. Helaas bleef het aanvallende spel van Breugel voorlopig zonder
resultaat en kon het afwachtend gestarte Union Leopoldsburg volop op de counter speculeren. Zo
mochten de bezoekers in de 12e minuut, na een snelle uitbraak langs de linkse flank, hun spits alleen
richting Ronny Vanderhoydonc sturen. Laatstgenoemde was kansloos op de mooie plaatsbal van de
spits en zag de bal via de binnenkant van de paal in de netten rollen (0-1). SV Breugel was een
beetje de pedalen kwijt na dit eerste doelpunt en zag enkele minuten later de 0-2 reeds op het
scorebord verschijnen toen Wim Vaesen de bal ongelukkig op zijn schoen kreeg en de bal in eigen
doel zag binnengaan. Maar Breugel vocht zich terug in de wedstrijd en bracht opnieuw meer druk
naar het doel van de tegenpartij. En met succes: Kim Swinnen kon met een uitstekende doorsteek
pas Stef Debruyne alleen voor doel brengen. Deze laatste liet de kans natuurlijk niet liggen om de
aansluitingstreffer voor Breugel binnen te trappen (1-2). De thuisploeg bleef de druk verhogen en Kim
Swinnen kon bijna profiteren van slecht uitspelen van de doelman van Union, helaas ging zijn schot
ging nipt langs het doel. Breugel probeerde nog voor de rust de gelijkmaker op het bord te zetten
maar Leopoldsburg verdedigde hardnekkig hun kleine voorsprong. De gevaarlijkste kans was nog
voor topschutters Stef Debruyne maar ook zijn schot belande aan de verkeerd kant van de doelpaal.
Na een pittige preek van trainer Eddy begonnen onze jongens erg gretig aan de tweede helft. Breugel
had de overmacht op het middenveld en Leopoldsburg moest steeds verder achteruit. SVB kon
enkele zeer goede kansen creëren maar doelpogingen van onze spitsen belande niet binnen het
doelkader. En het bleef natuurlijk ook goed opletten voor de snelle counters van Leopoldsburg,
gelukkig stond de verdediging van Breugel in deze tweede helft geconcentreerd te voetballen. Toch
kon de thuisploeg, met nog een 30 minuten te spelen in de tweede helft, de verdiende gelijkmaker
binnentrappen. De ingevallen Sandro Carella kon profiteren van een rommelige fase voor het doel
van de bezoekers om de bal tegen de netten te plaatsen (2-2). En Breugel bleef gaan voor de
overwinning tot 2x toe kon Stef Debruyne alleen richting doel gaan maar in beide gevallen ging zijn
schot over de dwarsligger. Ook Ronny Vanderhoydonc moest nog éénmaal zijn netten schoonhouden
met een uitstekende redding. De vermoeidheid ging steeds meer parten spelen bij beide ploegen. 15
minuten voor tijd werd de uitstekend spelende en moegestreden Kim Swinnen vervangen door Joris
Vaesen. En deze laatste miste zijn entreé niet en kon enkele minuten voor tijd met een hoge
dieptepas richting Gunther Ceelen een beslissende aanval opstarten. Gunther kon de bal mooi in de
voeten van Stef Debruyne koppen en deze laatste lukte het ditmaal wel om de bal tussen de palen en
voorbij de doelman te krijgen (3-2). Zo kon SV Breugel toch nog onverhoopt de overwinning vieren

Speeldag 25 : zaterdag 1 maart '03

EXC. HAMONT-

SV BREUGEL 2 - 2

Speeldag 25: zondag 2 februari '03 Exc. Hamont - SV Breugel afgelast wegens
weersomstandigheden
Scheidsrechter: Truyens
Toeschouwers: 74
SV Breugel:
Vanderhoydonc, Deckers, Wallace, Bullen, Vaesen (65' Carella), Swinnen, Ceelen, Geuns (80' Meex),
Gijbels, Palmans, Debruyne (70' Leen)
Exc. Hamont:
Daemen, Schoemans, Schrooten, Berben, B. Lammers, Boonen (62' Janssen) Geusens, Bergmans,
Vermeulen (55' Jannis), Bloemen, Boufellia
Doelpunten: 12' Boufellia 1-0, 20' Debruyne 1-1, 70' Palmans 1-2, 90' owngoal 2-2
Lammers, Swinnen
Wedstrijdverslag:
Het 1e elftal van Breugel moest voor de verandering niet zondagnamiddag aan de slag maar moesten
dit weekend zaterdag om 15h00 hun wedstrijd afwerken in Exc. Hamont. Blijkbaar was de
toegewezen scheidsrechter dit ontgaan want deze was niet komen opdagen. De wedstrijd begon met
een 20-tal minuten vertraging nadat er in extremis toch nog een nieuwe schiedsrechter uit de buurt
bereid werd gevonden om de match te fluiten.
Op een hobbelig veld was het Excelsior dat de eerste kans van de wedstrijd in elkaar kon voetballen
maar het schot van de speler van Hamont spatte uiteen op de dwarslat. Vijf minuten later kon Breugel
voor het eerste gevaar aan de andere zijde zorgen; een schot van Stef Debruyne werd met een mooie
reflex van de thuisdoelman gepareerd. Het spel speelde zich voornamelijk af op de speelhelft van
Excelsior Hamont maar toch was het de thuisploeg dat op voorsprong kwam. De verdediging van
SVB liet zich vangen door een snelle counter en Ronny Vanderhoydonc kon niet verhinderen dat de
bal tegen de netten geknald werd door de spits van Hamont (1-0). Maar Breugel reageerde gevat en
ditmaal kon Stef, na een mooie aanval vijf minuten na de openingstreffer, de netten wel bol zetten (11). Toch was de thuisploeg de gevaarlijkste ploeg in de eerste helft. Zo moest doelman Ronny één
keer prima uitkomen na een doorbraak van de snelle spits van Hamont en enkele minuten voor het
einde van de eerste helft pakte hij ook nog uit met een prima redding op een schot vanuit de tweede
lijn.
Breugel begon veel gretiger aan de tweede helft en zo kon Gunther Ceelen in de 50' minuut uitpakken
met een mooi schot dat in eerste instantie gelost werd door de doelman maar helaas was niemand
gevolg om hiervan te profiteren. Vervolgens was het een tijdje wachten op een noemenswaardige
kans aan beide kanten. Toch kon Breugel in de 70' minuut op voorsprong komen en dit nadat bij een
corner de bal niet kon weggewerkt worden; Stef Debruyne kon uitpakken met een laag hard schot dat
goed werd afgeweerd door de doelman maar Stijn Palmans was goed bij de pinken om de bal onder
de doelman door tegen de netten te plaatsen (1-2). Hamont bleef niet bij de pakken zitten om
probeerde met enkele snelle counters de voorsprong van Breugel in gevaar te brengen. Ronny
Vanderhoydonc moest ook nog uitpakken met een ultieme reflex om een owngoal van Odell Wallace
van de lijn te weren. Maar aan de andere kant kreeg Breugel de bal ook niet meer tussen de palen
ondanks prima schoten van Raf Leen en Yves Gijbels. Hamont leek zich te berusten op hun
nederlaag en Breugel leek de match prima onder controle te hebben om met de 3 punten huiswaarts
te keren. En toch gebeurde in de 90' minuut het onmogelijke; op een verre uittrap van de Hamontse
doelman liet onze verdediging zich vangen en kon de Hamontse spits, door een bosje Breugelse
verdedigers, toch zijn voet tegen de bal zetten om met een listig lobje de uitgekomen Ronny te
verschalken (2-2). Breugel moest dus in extremis toch 2 dure punten prijsgeven op het veld van dit
stug spelende Excelsior Hamont.

Speeldag 29: zondag 9 maart '03

RS LAAK -

SV BREUGEL 1 - 1

Scheidsrechter: Hermans
Toeschouwers: 100
SV Breugel:
Vanderhoydonc, Deckers, Wallace, Bullen, Vaesen W. (80' Umans), Ceelen (66' Carella), Geuns,
Meex (66' Leen), Gijbels, Palmans, Debruyne
RS Laak:
Vanvoorden, Cruys, Bassan, Bammens (78' Y. Elmassoudi), Willekens (56' Aindekerk), M.
Elmassoudi, Mameli, Palumbo, Seroni, Lijnen, Delernea
Doelpunten: 30' Bammens, 44' Lijnen (own goal)
Bassan, Mameli, Deckers, Palmans, Geuns
Geuns (2x geel)
Wedstrijdverslag:
Wederom duur puntenverlies voor ons eerste elftal dat op het veld van Red Star Laak niet verder
kwam dan een 1-1 gelijkspel.
De wedstrijd kwam maar zeer traag op gang. Pas in de 20 minuut kon de thuisploeg met een vrije
trap voor het eerste gevaar zorgen. Breugel had het niet onder de markt tegen dit vinnig spelend
Laak en onze jongens komen in de 30e minuut niet onverwachts op achterstand na een scherpe
aanval van RS Laak. De spits van de thuisploeg kon de bal vanuit een scherpe hoek toch nog onder
onze doelman Ronny Vanderhoydonc in doel werken (1-0). Breugel leek wakker geschud en kon voor
de eerste maal in de wedstrijd voor echt gevaar zorgen via Stijn Palmans maar zag zijn schot van de
lijn gehaald worden door een zeer goede thuisdoelman. Toch kon Breugel met een 1-1 stand de rust
ingaan en dit na een flater in de Laakse verdediging; een lage voorzet van wederom Stijn Palmans
werd door een verdediger van de thuisploeg ongelukkig in eigen doel gewerkt (1-1).
In de tweede helft begon Breugel duidelijk véél scherper aan de match en speelde het spel zich
voornamelijk af op de helft van de tegenstrever. En ditmaal kon Breugel gelukkig meer kansen
creëren dan in de eerste helft. Maar een doelpunt zat er niet in. Zo zag Yves Gijbels een goed schot
mooi geparreerd worden door de doelman en kon Stef Debruyne een voorzet vanop links in één tijd
op de slof nemen maar helaas ging zijn schot voorlangs.
Onze jongens probeerde met veel goede wil nog het tij te keren maar stootte telkens op een massaal
verdedigend Laak. De beste kans in de tweede helft was nog voor de goed ingevallen Sandro Carella
maar ook hij zag zijn uitstekend schot uit het doel geweerd worden door de thuisdoelman. Tot
overmaat van ramp kregen onze jongens, 5 minuten voor tijd, ook nog eens een penalty tegen.
Gelukkig hield de Laakse speler zijn koelbloedigheid niet en schoot de bal langs. Breugel kon met zijn
eindoffensief geen potten meer breken en moest tevreden nemen met een 1-1 gelijkspel.
Overige uitslagen:
RS Laak - SV Breugel 1 - 1
U. Leopoldsburg - N. Kempen 0 - 3
Peer SV - St. Zolder 5 - 0
Sp. Grote Heide - Genenbos Sp. 0 - 0
E. Hamont - V. Lommel 6 - 1
P. Houthalen - H. Wijshagen 1 - 7
Sp. Lille - St. Bree 1 - 1
VC Kerkhoven - Sp. Ellikom 2 – 1

Speeldag 30: zondag 16 maart '03:

SV BREUGEL -

E. GERHEES 3 - 1

Scheidsrechter: Vandekruys
Toeschouwers: 75
SV Breugel:
Vanderhoydonc, Vaesen W., Swinnen, Umans (68' Meex), Debruyne (75' Carella), Gijbels, Bullen,
Wallace,Deckers, Deelkens, Vaesen J. (63' Ceelen)
E. Gerhees:
Bleux, Trost, Simons, Smits, Geypen, Thaels, Sterckx, Silvertrini, Schrayen, Wyniyk, Cuyvers,
Doelpunten: 7' Gijbels 1-0, 22' Gijbels 2-0, 46' Sterckx 2-1, 55' Deelkens (strafschop) 3-1
Wynniyk
Wedstrijdverslag:
Na twee gelijkespelen op rij had onze 1e ploeg nood aan een overwinning om toch nog in de running
te blijven voor de titel. Op deze zonnige zondagnamiddag moesten onze jongens de wei in tegen
Eendracht Gerhees. Een stevig elftal dat Breugel een moeilijke namiddag zou kunnen bezorgen. En
dat zou blijken in de beginfase van de wedstrijd. Al in de eerste minuut kreeg Breugel een penalty
tegen toen de bezoekende spits net binnen de 16 werd neergehaald. Maar onze doelman Ronny
Vanderhoydonc pakte uit met een prachtige reflex om Breugel van een vroege achterstand te redden.
Onze jongens waren dus gewaarschuwd. Enkele minuten later kon Breugel toch op voorsprong
komen. Yves Gijbels mocht zich makkelijk vrij draaien in de 16 om vervolgens de bal mooi tegen de
netten te plaatsen (1-0). Een doelpunt dat het elftal het nodige vertrouwen gaf. Het was een zeer
gelijkopgaande match met veel harde duels. Maar Breugel liet zich niet vangen door het harde spel
van Gerhees en bleef de bal goed rondtikken. Het kon zelfs hun voorsprong nog verder uitbouwen en
dit via een aanval uit het boekje. Bart Deelkens kon Roel Bullen met een prima pas langs de zijlijn
sturen; Roel kon zijn tegenstrever op snelheid pakken om daarna een uitstekende voorzet af te
leveren van de linkerflank; Yves Gijbels was goed gevolgd en liet deze kans niet onbenut en kon met
het hoofd de bal in doel te werken (2-0). Breugel had de match goed onder controle maar kon helaas
hun voorsprong niet verder uitbouwen. De beste kans was nog voor Joris Vaesen maar deze kon de
bal, na een rommelige fase voor het doel van Gerhees, niet binnen het doelkader krijgen. Breugel kon
met deze 2-0 voorsprong de rust ingaan.
Na de koffie bleken onze jongens even hun concentratie kwijt want nog geen minuut na het
beginsignaal voor de tweede helf kon de snelle spits van Gerhees de verdediging verrassen om de bal
uitstekend laag in de hoek binnen te trappen (2-1). Het werd dus nog opletten voor Breugel. Maar
onze jongens lieten zich niet uit hun lood slaan en konden nog enkele mooie kansen bijeenvoetballen
en wederom was Joris Vaesen dicht bij een treffer maar helaas liet zijn torinstinct hem deze namiddag
in de steek. In de 60' minuut kreeg Breugel terecht een penalty mee toen een speler van Gerhees de
bal in de 16 met de hand beroerde. Specialist Bart Deelkens klaarde de klus en bracht daarmee een
meer geruststellende 3-1 op het scorebord. Gerhees probeerde nog met enkele aanvallen het tij te
keren maar ditmaal liet de Breugelse verdediging zich niet meer vangen. Breugel speelde de match
rustig uit. Toch moest doelman Ronny net voor het einde van de wedstrijd uitpakken met een prima
redding om te beletten dat Gerhees de aansluitingstreffer zou kunnen binnentikken. Een prima
eindresultaat dat hopelijk volgende week navolging krijgt in de topper tegen Kerhoven.
Overige uitslagen:
V. Lommel - Gr. Heide 2 - 7
Genenbos Sp. - Peer SV* 0 - 1
St. Zolder - U. Leopoldsb. 1 - 2
N. Kempen - Laak 5 - 1
SV Breugel** - Gerhees 3 - 1
Ellikom - St. Bree 2 - 0
Wijshagen - E. Hamont 3 - 1
P. Houthalen - Sp. Lille 1 - 2

Speeldag 31: zondag 23 maart '03

VC KERKHOVEN -

SV BREUGEL 3 - 1

Scheidsrechter: Milis
Toeschouwers: 250
SV Breugel:
Vanderhoydonc, Deckers, Vaesen, Swinnen, Ceelen (75' Vaesen), Geuns (81' Umans), Palmans (73'
Deelkens), Debruyne, Gijbels, Bullen, Wallace
VC Kerkhoven:
Machiels, B. Vos, W. Vos, Dirkx, Flament (63' Aegten), Vanduffel, Slegers, Heylen (73' Molembergs),
Berckmans (89' Daniels), Wouters, Janssen
Doelpunten: 1' Berkmans 1-0, 60' Palmans 1-1, 84' W. Vos 2-1, 93' W. Vos 3-1
Gijbels, Bullen, Janssen, Dirckx, Debruyne, Swinnen, Deckers, Wouters
Wedstrijdverslag:
Een totaal onverdiende nederlaag voor ons eerste elftal in deze topper tegen de medeleider VC
Kerhoven. Al vanaf de eerste minuut van de wedstrijd was Breugel op achtervolgen aangewezen. Na
een voorzet vanop de rechtse flank kon de Kerkhovense spits aan de tweede paal vrij de bal in doel
koppen. Breugel was meteen wakker geschud en mocht zich meteen volop in de aanval storten. En
het lukte Breugel een heel resem kansen bijeen te voetballen maar helaas liep het bij de afwerking
steeds mis. In de 15' minuut verscheen Dimitri Geuns, na een pas van Stijn Palmans, alleen in de
grote rechthoek maar besloot met zijn schot hoog over doel. Ook topschutter Stef Debruyne kon een
unieke kans, na een mooie combinatie tussen Roel Bullen en Dimitri Geuns, niet binnen het doelkader
krijgen. De beste kans was nog voor Kim Swinnen die zich mooi in de 16 kon dribbelen maar in plaats
van zelf zijn kans te wagen legde hij de bal af voor de goed gevolgde Yves Gijbels, maar helaas was
een verdediger van Kerhoven goed bij de les om de bal voor Yves zijn voeten weg te werken. Breugel
domineerde de match en Kerkhoven kon na hun doelpunt in de eerste minuut geen enkele
noemenswaardige kans bijeen voetballen. Nog tot 2x toe liet Stef Debruyne de kans liggen om de
gelijkmaker binnen te trappen en zo moest Breugel met deze 1-0 achterstand de rust in.
De tweede helft begon Breugel veel steviger aan de wedstrijd en werden de duels heftiger. De ref liet
weinig toe en bekroonde op korte tijd 3 speler van Breugel met een gele kaart. In de 56' minuut kreeg
onze jongens wederom een uitstekende kans; Gunther Ceelen kon een prima voorzet afleveren
richting Yves Gijbels. Yves kon de bal goed richting doel koppen maar helaas stond de doelpaal nog
in de weg. Dit was gelukkig slechts uitstel en kon Stijn Palmans in de 60' minuut toch de bal tegen de
netten krijgen na een voorzet van Stef Debruyne. Breugel bleef de wedstrijd domineren en Kerkhoven
kon voorlopig voorin voor geen gevaar zorgen. Roel Bullen kon in de 67' minuut uitbreken met een
mooie rush langs de rechter flank maar besloot zijn schot net over het doelkader. En Breugel bleef
gaan voor de overwinning maar helaas verliep de afwerking bij onze jongens deze zondagnamiddag
moeizaam. En al die gemiste kansen kunnen dus zwaar afgerekend worden want in de 82' minuut
kon een Kerhovense middenvelder vrij aanleggen van net buiten de 16; een hard en laag schot dat
doelman Ronny Vanderhoydonc moest lossen, de topschutter van Kerkhoven, Wim Vos, was goed
gevolgd en kon de bal makkelijk in doel werken. Met nog 8 minuten te gaan zette Breugel nogmaals
alles op alles maar de gelijkmaker zat er niet meer in. In tegendeel zelf; Kerhoven kon in de 93' minuut
de 3-1 op het bord zetten. Een overdreven score in een wedstrijd waar voor Breugel op basis van de
kansen veel meer had ingezeten.
Overige uitslagen:
Kerkhoven - SV Breugel 3 - 1
Gerhees - N. Kempen 1 - 5
RS Laak - St. Zolder 3 - 2
Leopoldsburg - Genenbos 2 - 1
Peer SV - V. Lommel 5 - 0
Grote Heide - H. Wijshagen 1 - 2
Exc. Hamont - P. Houthalen 1 - 5
Sp. Lille - Sp. Ellikom 5 - 0

Speeldag 32: zondag 30 maart '03

SV BREUGEL –

ST. BREE 0 - 1

Scheidsrechter: Abbeels
Toeschouwers: 125
SV Breugel:
Vanderhoydonc, Swinnen (45' Deelkens), Umans (62' J.Vaesen), Meex, Carella, Gijbels, Wallace,
W.Vaesen, Ceelen, Palmans, Geuns (72' Geerts)
St. Bree:
Beyen, Vliegen, Maes, Weltjens, Gabriëls, Meyssen, Vandries (85' Meyssen), Bokken, Abrahams (77'
Geysen), Vandijck, Caelen
Doelpunten: 85' Vandries 0-1
Gijbels, Deelkens, Vliegen, Weltjens
Wedstrijdverslag:
Een troosteloze nederlaag voor ons eerste elftal tegen het als laatst geklasseerde Standaard Bree.
De kansen waren in deze wedstrijd voor beide ploegen zéér schaars. Breugel was de betere ploeg
maar het lukte niet om Bree uit zijn defensieve stelling te krijgen. Het was Standaard Bree dat het
eerste goede schot op doel kon brengen maar Ronny Vanderhoydonc pareerde de bal schitterend uit
doel. De beste kans voor Breugel in de eerste helft was voor Kim Swinnen maar ook hij zag zijn schot
uit doel geweerd met een prachtige safe van de bezoekende doelman. Voor de rest was er weinig te
beleven in deze eerste helft.
Ook na de pauze hetzelfde spelbeeld; Breugel was de meest aanvallende ploeg maar speelde veel te
slordig en om voor groot gevaar te zorgen. Het stug verdedigende Bree kon zelden een uitgesponnen
actie op de mat brengen en beperkte zich tot verdedigen. Toch waren het de bezoekers die met de 3
punten gingen lopen toen Breugel zich in de 85' minuut liet vangen door een schaarse counter van
Bree.
Overige uitslagen:
P. Houthalen - Sp. Grote Heide 0 - 2
H. Wijshagen - Peer SV 3 - 2
V. Lommel - U. Leopoldsburg 6 - 1
Genenbos - RS Laak 0 - 0
St. Zolder - E. Gerhees 0 - 0
N. Kempen - VC Kerkhoven 2 - 3
SV Breugel - St. Bree 0 - 1
Exc. Hamont - Sp. Lille 1 – 4

Speeldag 33: zondag 6 maart 03

SP. ELLIKOM -

SV BREUGEL 0 - 2

Scheidsrechter: Bodson-Tombeur
Toeschouwers: 100
SV Breugel:
Vanderhoydonc, J.Vaesen (65' Carella), Swinnen, Ceelen, Palmans, Debruyne, Bullen, Wallace, Meex
(65' Umans), Deckers.
Sp. Ellikom:
Hollanders, K. Driesen, Janssen, Reyken, Vanstreels, Vanbaelen, Vastmans, Saenen (65' Neyens),
Moors, Moors, I. Driesen.
Doelpunten: '55 Palmans 0-1, 80' Debruyne 0-2 (pen.)
Wedstrijdverslag:
Deze laatste wedstrijd van de competitie kwam moeizaam op gang. Beide ploegen vonden hun gading
niet en het was aftasten langs beide kanten.
Het eerste gevaar kwam pas in de 37° minuut na een combinatie tussen Gunter Ceelen en Stef De
Debruyne. Een schitterende parade van de Ellikomse doelman was nodig om de bal over de deklat
weg te werken.
Vlak voor de koffie kwam Breugel goed weg toen een gestrekt afstandsschot via de paal naast doel
belandde.
Tijdens de rust moet de trainer van SVB een degelijk pleidooi gevoerd hebben want na 5 minuten
stonden de bordjes op 0-1 na een mooi opgezette aanval tussen Gunter en Stef waardoor Stijn
Palmans de score kon openen.
Breugel leek gelanceerd te zijn; 5 minuten na de openingstreffer besloot Kim Swinnen vlak naast doel.
De trainer was van oordeel dat er meer uit deze wedstrijd te halen was en werden Werner Meex, Joris
Vaesen en Dimitri Geuns vervangen door Stijn Umans, Sandro Carella en Bart Deelkens.
Bart liet zich onmiddellijk opmerken doch zijn kopstoot miste nipt het doel.
Nog geen minuut later werd hij net buiten de 16 meter zone neergelegd doch de scheidsrechter had
het anders gezien en legde de bal op de stip.
Stef klaarde de klus en bracht de eindstand op 0-2.
Met deze overwinning werd voor Breugel de competitie van het seizoen 2002-2003 afgesloten met
een prachtige derde plaats in de eindrangschikking.
Niettegenstaande er meer ingezeten had werd ons doel toch bereikt; minstens een plaats bij de eerste
vijf.
Thans wacht ons nog een boeiende eindronde. De loting vindt plaats op 23 april a.s. in de
bondsgebouwen van de KBVB te Hasselt en de eerste wedstrijd is voorzien op donderdag 1 mei om
15u.
Onze web-master zal u op de hoogte houden van het programma en de uitslagen.
Spelers en bestuur van S.V. Breugel danken met deze al hun supporters voor de sportieve steun van
het voorbije seizoen en hopen u in de eindronde zeker te mogen begroeten met toeters en bellen om
samen de strijd aan te pakken naar derde provinciale.
René Palmans
Overige uitslagen:
Sp. Ellikom - SV Breugel 0 - 2
St. Bree - N. Kempen 1 - 6
VC Kerkhoven - St. Zolder 11 - 0
E. Gerhees - Genenbos Sp. 2 - 2
RS Laak - V. Lommel 0 - 4
U. Leopoldsburg - H. Wijshagen 1 - 2
Peer SV - P. Houthalen 3 - 0
Sp. Grote Heide - E. Hamont 4 – 1

Eindronde 4e provinciale donderdag: 1 mei '03

SV BREUGEL -

(heenwedstrijd)

KWS ALKEN 1 - 2

Scheidsrechter: Pilat Marc
Lijnrechters: Vanrosmalen Dirk & Conings René
Toeschouwers: 150
SV Breugel:
Vanderhoydonc R., Umans S., Deckers T., Bullen R., Vaesen W. (55' Deelkens), Swinnen K., Ceelen
G. (70' Vaesen J.), Geuns D. (75' Carella S.), Palmans S., Debruyne S., Geybels Y.
KWS Alken:
Ottenburgs, Debruyne, Hermans, Jaenen, Meekers, Bonne, Liesenborghs, Jacobs, Teelen, Verjans,
Massa
Doelpunten: 30' Teelen 0-1, 60' Geybels 1-1, 65' Meekers 1-2 (pen.)
Umans, Deckers, Debruyne S., Hermans, Debruyne
Wedstrijdverslag:
Er stond voor ons 1e elftal een stevige tegenstander te wachten in deze eerste wedstrijd van de
eindronde. KWS Alken kwam erg gemotiveerd aan de aftrap maar ook onze jongens leken gebrand
op een goed resultaat in deze eerste confrontatie. Gedurende de eerste 20 minuten was het een
gelijkopgaande wedstrijd met veel goede combinaties op het middenveld van beide ploegen. Maar
geleidelijk aan kwam Alken steeds meer opzitten. Breugel was al enkele keren gewaarschuwd met
doelpogingen van de bezoekers maar in de 25' minuut was het raak voor KWS Alken. Na een diepe
bal vanuit het middenveld richting tweede paal mocht een goed opgerukte flankspeler van Alken de
bal mooi laag voorbij doelman Ronny Vanderhoydonc schieten (0-1). Breugel was een beetje van
slag en het tot dan goed spelend middenveld begon een beetje te sputteren. Onze jongens probeerde
de achterstand nog voor de pauze goed te maken. Breugel kon nog één goede kans bijeen
voetballen in de eerste helft maar Stef De bruyne kwam, na een mooie doorsteek pas van Tim
Deckers, net iets te kort om de doelman in gevaar te brengen.
De wedstrijd die was begonnen onder een stralende zon ging in de tweede helft verder onder de
gietende regen. En dit kwam het spel niet echt ten goede. De duels werden harder en gevaarlijker
toch kon Breugel na een goed uur spelen op gelijke hoogte komen. Na een uitstekende counter kon
Bart Deelkens met een gemeten pas onze spits Yves Gijbels alleen richting doel sturen. Yves liet de
kans niet liggen en kon de bal mooi laag in de hoek binnen knallen (1-1). Breugel leek op de goede
weg te zijn maar toch bleek Alken niet aangedaan te zijn door deze treffer. Zo waren de bezoekers
nog enkele malen gevaarlijk maar de Breugelse defensie hield voorlopig stand. Helaas zat het onze
jongens niet mee kwam het in de 70' minuut toch terug op achterstand. Na een aanval van Alken
kreeg Breugel de bal niet weggewerkt en beging de meeverdedigende Stef De bruyne een fout in de
16 op de spits van Alken. De penalty werd genadeloos binnengetrapt alhoewel er bij gezegd moet
worden dat Ronny er nog erg dichtbij was (1-2). Het werd nu erg moeilijk voor onze jongens. Trainer
Eddy probeerde met enkele wissels het tij nog te keren, maar buiten een uitstekende kopbal van Roel
Bullen, die net langs ging, en een afgeblokt schot van Stef De bruyne kwam Breugel niet meer. Alken
leek tevreden met deze eindstand en beperkte zich tot het verdedigen van hun voorsprong. Breugel
zal dus nu zondag alles op alles moeten zetten om nog kans te maken op een plaats in de
winnaarspoule in fase 2 van de eindronde.

Eindronde 4e provinciale zondag: 4 mei '03

KWS ALKEN -

(terugwedstrijd)

SV BREUGEL 1 - 1

Scheidsrechter: Virant
Toeschouwers: 220
SV Breugel:
Vanderhoydonc R., Umans S., Deckers T., Bullen R, Meex W. (56' Swinnen K.), Deelkens B., Ceelen
G. (45' Carella S.), Geuns D.(83' Vaesen W.), Palmans S., Debruyne S., Geybels Y.
KWS Alken:
Ottenburgs, Debruyne, Hermans, Jaenen,J. Meekers, B.Meekers, Bonne, Liesenborghs, Jacobs,
Teelen, Verjans, Massa (79' Slingers)
Doelpunten: B. Deelkens
Wedstrijdverslag:
Er stond voor Breugel deze zondagnamiddag een zware opdracht te wachtten tegen KWS Alken. En
onze jongens waren gemotiveerd om hun nederlaag in de heenmatch goed te maken op het terrein
van Alken. Verwacht werd dat de thuisploeg met een zeer defensieve instelling op het veld zou
komen, maar hiervan was in de beginfase van de wedstrijd weinig te merken. Alken kon zelfs enkele
malen gevaarlijk voor het doel van onze doelman Ronny Vanderhoydonc verschijnen. De eerste
gevaarlijke kans voor Breugel was er pas in de 28' minuut: na een mooie combinatie kon Yves Gijbels
de bal uitstekend klaarleggen voor Stef Debruyne maar die laatste besloot zijn schot over doel. De
reactie van Alken liet niet lang op zich wachten. Na een uitbraak langs de flanken kon de Alkense
spits de voorzet goed richting doel koppen maar zijn poging ging nipt langs de doelpaal. En de
kansen kwamen nu snel achterelkaar. Vervolgens was het weer de beurt aan Breugel. Roel Bullen
kon een rush langs de linkerflank bijna afronden maar zijn schot stootte helaas op de uitstekend
keepende thuisdoelman. Maar ook onze doelman stond prima te keepen; zo moest Ronny alle zeilen
bijzetten om een schot vanuit de tweede lijn uit de winkelhaak te halen. Net voor de pauze moest
nogmaals Ronny uitpakken met een mooie redding om een grondscherend schot voor de doellijn weg
te werken.
Alles moest dus gebeuren tijdens de tweede helft. Breugel begon veel goede moed aan het tweede
gedeelte van de wedstrijd maar moest lijdzaam toekijken hoe de thuisploeg zich beter standhield op
dit - het moet gezegd worden - zéér slecht veld. Van voetballen was er bij de thuisploeg geen sprake
meer en zij beperkte zich tot het gebruik van veel lange ballen naar voor toe. Breugel probeerde nog
te voetballen maar kon voor weinig gevaar zorgen in deze tweede helft en tot overmaat van ramp
kwamen onze jongen ook nog eens op achterstand in de 70' minuut. De Breugelse verdediging kon de
bal slecht wegwerken waardoor de Alkense flankspeler volledig vrij de bal prima kon voorzetten op het
hoofd van de spits die makkelijk de bal in doel kon werken (1-0). Breugel bleef niet bij de pakken
zitten zette nog een slotoffensief in. Helaas had het pas resultaat in de 88' minuut toen Bart Deelkens
een vrije trap, vanop 20 meter, wondermooi in doel kon trappen (1-1). KWS Alken gaat naar de
volgende ronde en voor Breugel is het nog een lange weg te gaan en een zeer kleine kans om nog
een promotie af te dwingen naar 3e provinciale.

Eindronde 4e provinciale donderdag 8 mei '03

SV BREUGEL -

(heenwedstrijd)

DILSEN VV 3 - 4

Scheidsrechter:
Toeschouwers: 100
SV Breugel:
Vanderhoydonc, Deckers, Bullen, Umans (35' Swinnen), Meex (45' Vaesen W. ), Deelkens (65'
Ceelen G.) Geuns, Vaesen J., De bruyne, Gybels, Palmans.
KWS Alken:
Doelpunten:
Wedstrijdverslag:
Een wedstrijd zonder belang nu zo goed als zeker geen promovendi moeten gezocht worden in de
verliezersronde van de eindronde in 4e provinciale.
Breugel begon zeer ongeconcentreerd aan de match. Nog geen minuut na het beginsignaal moest
Breugel al tegen een 0-1 achterstand aankijken. Maar blijkbaar waren de jongens van Dilsen ook een
beetje verrast door hun vroege voorsprong en kon Stef De bruyne voor Breugel onmiddelijk de
gelijkmaker tegen de netten knallen (1-1). Een zeer verrassend begin en de doelpuntenkermis bleef
maar doorgaan. Een vijftal minuten later kon Dilsen opnieuw op voorsprong komen dankzij hun
pijlsnelle spits die onze verdediging en onze doelman het nakijken liet (2-1). Maar opnieuw kon
Breugel snel de gelijkmaker binnen tikken, ditmaal was het de beurt aan Yves Gybels (2-2). Een
leuke match voor de toeschouwers want nog was de doelpuntregen niet voorbij want nog voor de 20e
minuut van de wedstrijd stond het al 3-3 door 2 penalty's aan beide zijde. Voor Breugel werd de
elfmeter omgezet door Stef De bruyne. Het was een zeer open wedstrijd met veel ruimte voor beide
ploegen waardoor het spel zeer goed op en neer ging. Met deze gelijke stand mochten beide ploegen
gaan rusten.
Hoe doelpuntrijk de eerste helf ook was het kreeg helaas geen vervolg meer in de tweede helf. Het
spel bleef gelukkig wel van een degelijk niveau. Breugel verkwiste in de 70' minuut de kans om voor
de eerste keer in de wedstrijd op voorsprong te komen toen Stef zijn tweede elfmeter van de wedstrijd
miste. Dilsen werd steed gevaarlijk en kon reeds enkele malen gevaarlijk voor het Breugelse doel
verschijnen. En in de 75' minuut was het dan toch Dilsen dat de 3-4, tevens ook de einstand, op het
bord mocht zetten na een prachtig afstandschot vanop ongeveer 20 meter.
Voor Breugel staat zondag waarschijnlijk de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma en
hopelijk kunnen onze jongens in schoonheid afscheid nemen na dit prachtige voetbalseizoen.

Eindronde 4e provinciale donderdag 8 mei '03

DILSEN VV -

(terugwedstrijd)

SV BREUGEL 3 - 4

Scheidsrechter:
Toeschouwers: 50
SV Breugel:
Vanderhoydonc R., Deckers T., Bullen R., Umans S., Vaesen W., Ceelen G, Vaesen J., Geuns D., De
bruyne S., Gybels Y.,Deelkens B., Palmans S., Carella S., Meex W.
Dilsen VV:
Doelpunten:
Wedstrijdverslag:
Breugel vertrok naar Dilsen VV zonder grote ambities. Maar blijkbaar wel met de juiste instelling om
er een leuke wedstrijd van te maken. Het was voor onze jongens weer opletten voor hun snelle
spitsen die het hen in de eerste wedstrijd behoorlijk moeilijk hebben gemaakt. Breugel kwam weer op
achterstand toen een voorzet vanop rechts door de spits van Dilsen uitstekend binnen werd getrapt
(1-0). Maar onze jongens gingen op zoek naar een gelijkmaker en die kwam er vrij snel. Stef De
bruyne kon een scherpe counter van Breugel uitstekend tegen de netten plaatsen (1-1). Het was
wederom een offensieve en boeiende wedstrijd voor de supporters. Nog voor de rust kwam Breugel
verdient op voorsprong toen Tim Deckers een hoge voorzet zeer mooi kon binnenkoppen (2-1).
De tweede helf begon slecht voor Breugel en ze incasseerde vrij snel een doelpunt (2-2). En Dilsen
ging door op hun elan. De flankspeler van Dilsen kon een scherpe counter verzilveren door de bal
staalhard voorbij de Breugelse doelman te trappen (2-3). Maar Breugel kon wederom makkelijk
terugkomen en ditmaal was het de beurt aan Stijn Palmans die een vrije trap verrassend genoeg door
een flater van de thuisdoelman zag binnen gaan (3-3). Ook de scheidrechter kon zich nog 2x in de
schijnwerpers zetten door Wim Vaesen en een speler van Dilsen een rode kaart te geven in deze zéér
sportieve wedstrijd. Beide ploegen leken tevreden met deze uitslag maar vijf minuten voor tijd kon
Breugel toch nog hun vierde doelpunt van de wedstrijd maken. Topschutter Stef De bruyne kreeg de
eer om deze wedstrijd in een penaltyreeks te laten beslissen (3-4).
Bart Deelkens, Werner Meex, Dimitri Geuns, Joris Vaesen, Stijn Umans verzilverde hun elfmeter en
doelman Ronny kon er eentje uit zijn doel houden. Breugel mocht dus in schoonheid afscheid nemen
van het seizoen 2002-2003.

Boven v.l.n.r.: Guido Wienen (afgevaardigde), Wim Vaesen, Werner Meex, Eddy Evens (T1), Dimitri
Geuns, Stijn Palmans, Stijn Umans, Steven Swinnen, Yves Gijbels, Odell Wallace, Joris Vaesen,
Trudo Vandijck (Sponsor).
Onder v.l.n.r.: … (Verzorger), Gunther Ceelen, Bart Deelkens, Niels Evens (Afgevaardigde), Kim
Swinnen, Stefan De Bruyne, Tim Deckers, Sandro Carella, Ronny Vanderhoydonc, Roel Bullen.

