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  Eindklassement 3e provinciale A 
 

1  
Flandria Paal 67 

2  
Overpelt VV 65 

3  
Sp. Wijchmaal 58 

4  
Verbr. Lommel 57 

5  
Kattenbos Sp. 57 

6  
Sp. Grote Brogel 46 

7  
RS Beverlo 44 

8  
Kaulille FC 40 

9  
VK Gestel 39 

10  
RC Reppel 33 

11  
Sp. Lille 32 

12  
SV BREUGEL 32 

13  
P. Engsbergen 31 

14  
FC Eksel 31 

15  
Peer SV 23 

16  
Achel VV 16 
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   Overzicht wedstrijdverslagen 1
e
 elftal seizoen 2004 – 2005 

 

Vriendschappelijk: 

28/08/04 - Balans Cup: SV Breugel - Sporting Ellikom 8 - 0 
Opstelling: Tom Haveneers, Stijn Umans, Tim Deckers, Geert Gijbels, Roel Umans (75' Odell Wallace), 
Resul Sahin, Rik Wetzels (70' Bart Deelkens), Murat Latif (46' Igor Vandenberk), Robin Rooyakers, Stef 
Debruyne, Yves Gijbels 

Doelpunten :  Murat Latif, Roel Umans, Robin Rooyakers, Stijn Umans, Stef Debruyne (2x), Yves 
Gijbels (2x) 

Gele kaart : / 

Rode kaart  : / 

21/08/04 - Balans Cup: Racing Reppel - SV Breugel 2 - 0 
Opstelling: Philippe Sevens (46' Tom Haveneers), Stijn Umans (73' Dave Van den wildenberg), Tim 
Deckers, Geert Gijbels, Roel Umans, Resul Sahin, Rik Wetzels, Igor Vandenberk, Murat Latif, Robin 
Rooyakers, Stef Debruyne 

Doelpunten :  / 

Gele kaart : Roel Umans, Igor Vandenberk 

Rode kaart  : / 

15/08/04 - Finale Beker van Peer: Racing Peer - SV Breugel 4 - 1 
Wedstrijdverslag: 
Na een vermoeiende stage aan zee speelde het eerste elftal deze zondagnamiddag op de terreinen in 
Wauberg de finale van de Beker van Peer.  Met een 2 overwinnigen tegen respectievelijk Racing Peer B 
en Sporting Grote Brogel wist SV Breugel zich te plaatsen voor deze finale van de beker van Peer.  De 
tegenstander was de organiserende club Racing Peer.  De tweede provincialer schoot meteen scherp uit 
de startblokken want na nog geen tien minuten spelen stond de thuisploeg reeds op voorsprong.  Met een 
mooi geplaatst afstandsschot werd de score geopend (1-0).  Breugel moest zich in de beginfase van deze 
eerste helft beperken tot verdedigen.  Racing Peer was vooral gevaarlijk via hun afstandschoten maar 
gelukkig was onze nieuwe doelman Philippe Sevens telkens goed bij de pinken.  Toch was hij bij het 
tweede tegendoelpunt kansloos toen Racing met wederom een doelpoging vanop afstand de bal in de 
kruising zag belanden (2-0).  Vanaf dan liet Racing Peer Breugel ook in de wedstrijd komen en was onze 
doelschutter Robin Rooyakers dichtbij de aansluitingstreffer, maar zijn doelpoging ging helaas nipt over.  
Enkele minuten later was het onze andere spits Stef Debruyne die met een vallend schot de doelman 
probeerde te verrassen maar deze kon nog net met zijn vingertippen de bal over de dwarligger tikken.   
Rond de 35e minuut werd nieuweling Murat Latif alleen richting doelgestuurd, maar hij werd net buiten de 
grote rechthoek omver gemaaid door de thuisdoelman.  Rood besliste de scheidsrechter en omdat Racing 
slechts 1 doelman bijhad nam een speler zijn plaats in.  Met 10 tegen 11 was Breugel de betere ploeg en 
kon het voor de pauze enkele mooie kansen bijeenvoetballen. De beste kans was voor Yves Gijbels toen 
hij met een doorsteekbal van Stef Debruyne alleen voor de doelman verscheen maar Yves besloot tot zijn 
grote ergernis onbegrijpelijk langs.  Met deze 2-0 gingen beide ploegen de rust in. 
De tweede helft was nog enkele minuten bezig toen Breugel eindelijk hun verdiend doelpunt kon 
meepikken.  Na een dribbel in de 16 kon schutter van dienst Stef Debruyne de 2-1 op het bord zetten.  
Onze jongens waren meester van het spel maar Racing Peer kon toch verhinderen dat Breugel gevaarlijk 
voor het doel konden verschijnen.  Het spel van beide ploegen verwaterde een beetje en de passing aan 
beide kanten werd slordig.  Niet verwonderlijk voor Breugel dat hun derde wedstrijd in 3 opeenvolgende 
dagen afwerkte.  Breugel probeerde met veel inzet de muur voor Peerse 16 meter te slopen maar deze 
gaf geen krimp.  De vermoeidheid bij het Breugelse elftal nam toe en zo gebeurde het dat ze rond de 
75e minuut koud gepakt werden op de counter (3-1).  De pijp bij de meeste van onze jongens was uit 
en zo werd het net voor affluiten nog 4-1.  Een overdreven score voor onze jongens die zich tegen dit 
Racing Peer goed verweerd hadden. 
Opstelling: Philippe Sevens, Stijn Umans, Roel Umans (60' Odell Wallace), Geert Gijbels, Tim Deckers, 
Rik Wetzels (70' Bart Deelkens), Resul Sahin (80' Frank Didden), Robin Rooyakers, Yves Gijbels, Stef 
Debruyne (55' Igor Vandenberk), Murat Latif 

Doelpunten :  Stef Debruyne 

Gele kaart : Stijn Umans 

Rode kaart  : / 
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14/08/04 - Vriendschappelijk: KGS Middelkerke-Leffinge - SV Breugel 1 - 6 
Opstelling: Philippe Sevens, Stijn Umans, Geert Gijbels, Tim Deckers, Odell Wallace, Rik Wetsels, Murat 
Latif, Roel Umans, Yves Gijbels, Stef Debruyne, Robin Rooyakers, Torsten Vandenberk, Frank Didden, 
Bart Deelkens 

Doelpunten :  Stef Debruyne, Yves Gijbels (2x), Robin Rooyakers, Rik Wetsels, Murat Latif 

Gele kaart : / 

Rode kaart  : / 

12/08/04 - Beker van Peer: SV Breugel - Sporting Grote Brogel  1 - 0 
Opstelling; Philippe Sevens (70' Torsten Vanderberk), Stijn Umans, Stefan Huybrechts, Geert Gijbels, Tim 
Deckers (70'Frank Didden), Igor Vandenberk, Rik Wetzels , Roel Umans (46' Odell Wallace), Resul Sahin, 
Robin Rooyakers, Yves Gijbels (65' Maarten van Leeuwaarden) 

Doelpunten :  Resul Sahin 

Gele kaart : Stijn Umans 

Rode kaart  : / 

07/08/04 - Balans Cup: SV Breugel - Lindelhoeven VV  1 - 4 
Opstelling; Philippe Sevens (46' Torsten Vanderberk), Stijn Umans, Stefan Huybrechts, Tim Deckers, 
Odell Wallace, Igor Vandenberk, Rik Wetzels (50' Jordi Schuurmans), Roel Umans (10' Dave Van den 
Wildenberg), Murat Latif, Resul Sahin, Robin Rooyakers 

Doelpunten :  Robin Rooyakers 

Gele kaart : Jordi Schuurmans 

Rode kaart  : / 

05/08/04 - Beker van Peer: Racing Peer B - SV Breugel 0 - 3 
Opstelling: Philippe Sevens, Stijn Umans, Stefan Huybrechts (46' Thierry Dreesen), Tim Deckers, Odell 
Wallace (60' Jordi Schuurmans), Dave Van den Wildenberg (46' Maarten Roeffaers), Rik Wetsels, Tom 
Vanderhenst, Resul Sahin, Robin Rooyakers (60' Frank Didden), Murat Latif (46' Maarten van 
Leeuwaarden) 

Doelpunten :  Robin Rooyakers (2x), Stijn Umans 

Gele kaart : Stijn Umans, Rik Wetsels 

Rode kaart  : / 

31/07/04 - Balans Cup: SK Bree - SV Breugel 3 - 3 (pen. 3 - 4)  
Opstelling: / 

Doelpunten :  Murat Latif (2x), owngoal 

Gele kaart : / 

Rode kaart  : / 
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Speeldag 1: zondag 5 september '04 (15h00):  

SV Breugel - Overpelt VV 2 - 3 

Aantal toeschouwers: 150 
Scheidsrechter : D. Scroyen 
Wedstrijdbal werd geschonken door: fitness Enjoy, Peer. 

Wedstrijdverslag : 
Op deze zomerse zondagnamiddag mocht SV Breugel gastheer zijn voor een van de topfavorieten 
van het kampioenschap in 3A.  Met enkele toptransfers stak Overpelt VV zijn ambitie niet onder 
stoelen of banken en in de deze eerste match van het seizoen werd SV Breugel vanaf de eerste 
minuut fel onder druk gezet.  Dit resulteerde na nog geen vijf minuten spelen in een 0-1 voorsprong 
voor de bezoekers.  Bij een hoekschop werd een speler van OVV volledig vergeten aan de tweede 
paal zodat deze ongehinderd de bal tegen de netten kon werken (0-1).  SVB was dus meteen op 
achtervolgen aangewezen.  Helaas was Breugel veel te slordig in het uitspelen en konden ze 
voorlopig zelden uit hun verdedigende stelling komen.  Overpelt van zijn kant kon de kansen makkelijk 
bijeenvoetballen maar hun afwerking bleef in gebreke.  Pas rond het half uur kon SVB er voor het 
eerst uitkomen op een counter, maar Robin Rooyakers besloot jammer genoeg voorlangs.  Een 
minuut later was het dan toch raak na een zeer mooi uitgespeelde aanval; Yves Gijbels kon Igor 
Vandenberk alleen richting doel sturen, Igor twijfelde niet en legde de bal mooi onder de doelman door 
in de netten (1-1).  Breugel kreeg weer hoop, maar deze duurde helaas niet lang want nog geen 
minuut later was het aan de andere kant weer bingo voor Overpelt.  Een vrije trap week af op de voet 
van Stijn Umans en liet zo doelman Philippe Sevens kansloos (1-2).  Toen ging het ineens erg snel en 
in de 35' minuut stond de 1-3 al op het bord.  Na een fout op Roel Umans liet de ref het spel gewoon 
doorgaan, zo lag de volledige linkerflank van Breugel open en daarvan profiteerde OVV om de 1-3 
binnen te schuiven.  Deze 1-3 was tevens de ruststand. 
Breugel liet de moed niet zakken in de tweede helft en knokte voor wat ze waard waren.  Overpelt liet 
Breugel komen maar hield achteraan de deur goed op slot. Naarmate de tijd verstreek werd het spel 
grimmiger en zo kreeg de ingevallen Odell Wallace in nog geen 5 minuten tijd 2 gele kaarten!!  
Breugel met tien man verder en ze moesten steeds meer risico's in het spel nemen.  Dit resulteerde in 
enkele grote kansen voor Overpelt.  Maar ook de bezoekers kregen een rode kaart aangesmeerd toen 
de doorgebroken Murat Latif onderuit werd gehaald.  Met 10 tegen 10 bleef Overpelt de betere ploeg 
en creëerde enkel doelrijpe kansen, maar gelukkig hield ex-ovv'er Philippe Sevens de netten schoon.  
In de 88' minuute prikte Breugel toch nog eens gevaarlijk tegen en was het Murat Latif die met een 
zeer mooie lobbal de bezoekende doelman kon verschalken (2-3). 
Meer zat er helaas niet in en zo moest Breugel zijn meerdere erkennen in dit zéér sterk Overpelt VV 
dat de drie punten in deze druk bezochte derby mee naar huis mocht nemen. 
Opstelling SV Breugel: Philippe Sevens, Roel Umans (65' Odell Wallace), Stijn Umans, Tim Deckers, 
Geert Gijbels, Yves Gijbels, Resul Sahin, Rik Wetsels, Stef Debruyne (70' Murat Latif), Igor 
Vandenberk, Robin Rooyakers (70' Bart Deelkens) 

Doelpunten : Igor Vandenberk, Murat Latif 

Gele kaart : Odell Wallace (2x), Roel Umans, Yves Gijbels, Resul Sahin 

Rode kaart  : Odell Wallace (2x geel) 
Speeldag 1: 
Zondag 05/09/04 - 15h00 
VK Gestel - Kattenbos Sp. 1 - 1 
Kaulille FC - Fl. Paal 1 - 3 
FC Eksel - RC Reppel 1 - 1 
Achel VV - Sp. Lille 2 - 1 
SV Breugel - Overpelt VV 2 - 3 
Sp. Grote Brogel - Sp. Wijchmaal 1 - 0 
Verbr. Lommel - RS Beverlo 1 - 1 
Pen. Engsbergen - Peer SV 2 – 2 
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Speeldag 2: zondag 12 september '04 (15h00):  

Sparta Lille - SV Breugel 5 - 1 

Aantal toeschouwers: 150 
Scheidsrechter : R. Put 

Wedstrijdverslag : 
Zware nederlaag voor Breugel tegen de buren uit Sint Huibrechts Lille. 
Het eerste kwartier van de wedstrijd was duidelijk een verkenningsronde en zo ging de wedstrijd goed 
op en neer zonder echt goed uitgespeelde kansen.  Eerste mogelijkheid van de wedstrijd was voor 
Stijn Umans die de bal rond de 16’ minuut nipt over doel kopte. Dit was het signaal voor Lille om de 
wedstrijd naar zich toe te trekken en een minuut later was het raak voor de thuisploeg.  Door een 
misverstand in de Breugelse verdediging kon ex-Breugelspeler Pellens alleen op doel gaan om zo de 
openingstreffer voorbij Phillipe Sevens tegen de netten te trappen (1-0).  Lille nam de voet niet van het 
gas en drukte meteen stevig door zodat Breugel er niet of nauwelijks kon uitkomen.  In de 39’ minuut 
kon Lille de score verdubbelen met een mooi kopbal doelpunt (2-0).  En het leed voor Breugel was 
nog niet voorbij!  Net voor de pauze kon de snelle spits van Lille de score opdrijven toen hij vanuit een 
zeer scherpe hoek de bal tegen de netten kon trappen (3-0). 
Na de koffie leek Breugel toch meer in de wedstrijd te kunnen komen, maar niets was minder waar.  
Lille bleef doorzetten en bij een vrije trap in de 58’ minuut stond de 4-0 al op het scorebord.  Lille nam 
gas terug en Breugel kreeg nu de match in handen.  De thuisdoelman kon met twee knappe 
reddingen waaronder een een vrije trap van Bart Deelkens de netten schoonhouden. Toch bleef 
Breugel op zoek gaan naar de eertreffer en die kwam er ook rond de 70’ minuut.  Stijn Umans kon, na 
een uitstekende voorzet vanop links, aan de tweede paal de bal binnenkoppen. Ondanks verwoede 
pogingen van Breugel zat er niet meer in en net voor affluiten kon Lille, na een scherpe counter, voor 
de 5-1 eindcijfers zorgen. 
Opstelling SV Breugel:  
Philippe Sevens, Stijn Umans, Geert Gijbels, Tim Deckers, Roel Umans, Resul Sahin, Igor Vandeberk 
(80’ Stefan Huybrechts), Yves Gijbels, Rik Wetsels (75’ Murat Latif), Robin Rooyakers, Stef Debruyne 
(46’ Bart Deelkens). 

Doelpunten : Stijn Umans 

Gele kaart : Stijn Umans, Bart Deelkens, Philippe Sevens 

Rode kaart  : - 
Speeldag 2: 
Zaterdag 11/09/04 - 20h00 
Sp. Wijchmaal - V. Lommel 3 - 1 
RC Reppel - Achel VV 1 - 1 
Overpelt VV - Sp. Grote Brogel 4 - 1 
Zondag 12/09/04 - 15h00 
Kattenbos Sp. - FC Eksel 0 - 2 
Fl. Paal - VK Gestel 1 - 1 
Sp. Lille - SV Breugel 5 - 1 
Peer SV - Kaulille FC 1 - 3 
RS Beverlo - P. Engsbergen 6 – 2 
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Speeldag 3: zondag 18 september '04 (15h00):  

SV Breugel - Racing Reppel 3 - 2 

Aantal toeschouwers: 170 
Scheidsrechter : P. Michiels 
Wedstrijdbal werd geschonken door: Bestratingen Vriens Jan 

Wedstrijdverslag : 
SV Breugel heeft zijn eerste overwinnig beet !!  Breugel begon de wedstrijd met een vrij verrassende 
tacktiek en dat bleek een juiste keuze te zijn van trainer Eddy Evens.  Beide ploegen kwamen het veld 
op om de drie punten in de wacht te slepen en dit leverde een mooie wedstrijd op.  Na net geen 
kwartier spel kon Bart Deelkens, met een gemeten pas, de snelle spits Murat Latif alleen richting doel 
sturen.  Murat liet de bezoekende verdediging achter zich en kwam oog in oog met de Reppelse 
doelman, om vervolgens de bal simpel voorbij de doelman in de netten te leggen (1-0).  Reppel had 
voorlopig geen antwoord klaar op deze openingstreffer en kon geen echt gevaar voor het Breugelse 
doel brengen.  In de 26' minuut kon SVB de score verdubbelen. Wederom was het de snelle spits 
Murat Latif die alleen richting de bezoekende doelman kon vertrekken en de bal netjes tegen de 
netten kon werken (2-0).  Alles verliep naar wens en Breugel ging met deze 2-0 voorsprong de rust in.   
Na de kantwisseling ging Reppel naarstig op zoek naar de aansluitingstreffer, maar het was Breugel 
dat met hun scherpe aanvallen voor het meeste gevaar zorgde.  Na een uur spelen mocht de 
vermoeide Murat Latif naar de kant en werd er met Robin Rooyakers een verse kracht in de voorlinie 
gebracht.  Robin miste zijn entree niet en kwam, dankzij een rush van Stijn Umans langs de 
rechterflank, in het bezit van de bal.  Onze jonge schutter bleef uiterst cool en trapte de bal mooi tegen 
de netten (3-0).  Breugel zat nu helemaal op rozen.  En dat was nu net het probleem want het spel 
van Breugel werd onverzorgd en Reppel kwam daardoor steeds gevaarlijker voor het doel van 
Breugel.  Met nog een twintig minuten op de klok kon Reppel hun eerste doelpunt van de wedstrijd 
voorbij doelman Tom Haveneers in doel trappen (3-1).  De bezoekers geloofde er nog in en zette nu 
alles op alles.  Met als gevolg dat Breugel er via de counter zeer gevaarlijk kon tegenprikken.  
Grootste kans was voor Yves Gijbels maar helaas trapte hij de bal aan de verkeerde kant van de 
doelpaal.  Ook spits Stef Debruyne had een doelpunt aan de voet maar ook hij besloot langs.  Aan de 
overzijde lukte het wel voor de bezoekers.  Na een rommelige fase voor doel werd de bal hard voorbij 
de Breugelse doelman in doel getrapt (3-2).  Met nog twee minuten te gaan bleef dus spannend voor 
de Breugel supporters.  Gelukkig bleef de stand op 3-2 staan en kan Breugel zijn eerste 3 punten op 
de tabellen schrijven. 
Opstelling SV Breugel: Tom Haveneers, Stefan Huybrechts, Stijn Umans, Roel Umans, Tim 
Deckers, Geert Gijbels, Igor Vandeberk, Bart Deelkens (75' Rik Wetsels), Resul Sahin, Yves Gijbels, 
Murat Latif (60' Robin Rooyakers, '75 Stef Debruyne) 

Doelpunten : Murat Latif (2x), Robin Rooyakers 

Gele kaart : Resul Sahin, Stijn Umans, Roel Umans 

Rode kaart  : - 
Speeldag 3: 
Zondag 19/09/04 - 15h00 
Kaulille FC - RS Beverlo 1 - 2 
Fl. Paal - Peer SV 2 - 1 
Achel VV - Kattenbos Sp. 0 - 5 
SV Breugel - RC Reppel 3 - 2 
Sp. Grote Brogel - Sp. Lille 2 - 3 
V. Lommel - Overpelt VV 3 - 2 
P. Engsbergen - Sp. Wijchmaal 0 - 4 
VK Gestel - FC Eksel 0 – 0 
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Speeldag 4: zondag 26 september '04 (15h00):  

Kattenbos Sport - SV Breugel 3 - 3 

Aantal toeschouwers: 150 
Scheidsrechter : W. Gysen 

Wedstrijdverslag : 
Breugel neemt een punt mee uit Kattenbos !! 
De wedstrijd begon uitstekend voor SV Breugel. Na goed 5 minuten spelen stonden onze jongens al 
0-1 voor.  Murat Latif kon zich prima vrijkappen net buiten de 16, om daarna met een schot, dat 
misschien lichtjes werd afgeweken door een verdediger, de netten bol te zetten (0-1).  Kattenbos 
Sport, dat toch gerekend wordt bij de topfavorieten, moest meteen in de achtervolging.  Pas rond de 
twintigste minuut kon de thuisploeg voor het eerste gevaar zorgen. Gelukkig stond de het geschut van 
Kattenbos niet op scherp.  De thuisploeg bleef van dan af toch de betere kansen bijeenvoetballen, 
maar de stugge verdediging van Breugel hield vooralsnog goed stand.  Murat Latif had bijna de 0-2 
aan de voet, maar hij kon een uitstekende voorzet van Geert Gijbels niet verzilveren. Breugel leek met 
deze 0-1 voorsprong de rust in te gaan, maar in de slotseconden van de eerste helft kon de thuisploeg 
nog langszij komen door de sterke spits van Kattenbos.  Balverlies in het middenveld leidde deze 
tegengoal in en zo kregen onze jongens toch een opdoffer te verwerken (1-1). 
Kattenbos kwam vol vertrouwen uit de kleedkamer en dit was meteen te merken op het veld.  Na net 
geen tien minuten spel in deze tweede 45 minuten zorgde een scherpe aanval van de thuisploeg voor 
de 2-1 score.  Kattenbos bleef de druk op de ketel houden en Breugel moest zich terugtrekken tot zijn 
eigen 16.  In de 68' minuut gebeurde het onvermijdelijke en kon Kattenbos zijn verdiende derde 
doelpunt van de namiddag tegen de netten werken (3-1).  Trainer Eddy Evens gooide er onmiddelijk 
enkele verse krachten in en herschikte enkel spelers.  Dit had effect want nog geen twee minuten later 
kon de ingevallen Stef Debruyne uit een scherpe hoek de aansluitingstreffer tegen de netten trappen 
(3-2).  Breugel geloofde er weer helemaal in en kreeg het spel nu in handen.  Stijn Umans was met 
een kopbal dichtbij de gelijkmaker.  Breugel stortte zich volop in de aanval.  Met nog een kwartier op 
de klok was het weeral Stef Debruyne die, in twee keer,  de bal over de doellijn tegen de netten kon 
trappen (3-3).  Een ultiem slotoffensief van de thuisploeg deed de Breugelaanhang nog een beetje 
beven, maar de bordjes bleven op 3-3 en zo neemt Breugel, verrassend een puntje mee uit Lommel. 
Opstelling SV Breugel: Tom Haveneers, Stijn Umans, Stefan Huybrechts, Odell Wallace, Tim 
Deckers, Geert Gijbels, Yves Gijbels, Rik Wetsels, Igor Vandeberk (70' Stef Debruyne), Resul Sahin 
(80' Thierry Dreesen), Murat Latif (70' Robin Rooyakers) 

Doelpunten : Murat Latif, Stef Debruyne (2x) 

Gele kaart : Murat Latif 

Rode kaart  : - 
Speeldag 4: 
Zaterdag 25/09/04 - 19h30 
FC Eksel - Achel VV 4 - 1 
Racing Reppel - Sp. Grote Brogel 2 - 1 
Overpelt VV - Pen. Engsbergen 7 - 0 
zondag 26/09/04 - 15h00 
Kattenbos Sp. - SV Breugel 3 - 3 
Peer SV - VK Gestel 0 - 1 
Sp. Lille - V. Lommel 0 - 4 
RS Beverlo - Fl. Paal 1 - 0 
Sp. Wijchmaal - Kaulille FC 4 – 0 
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Speeldag 5: zondag 3 oktober '04 (15h00):  

SV Breugel - FC Eksel 1 - 5 

Aantal toeschouwers: 130 
Scheidsrechter : D. Stegen 
Wedstrijdbal voor de thuiswedstrijd SV Breugel - FC Eksel werd geschonken door:  
- Café - Bistrot Run Inn, Kleine-Brogel 
- A.W.S., Stationstraat Wijchmaal 
- Frituur Wendy, Lommelsebaan 46, Hechtel 
- Nico Hesius, Kleine Brogel 

Wedstrijdverslag : 
Breugel heeft het onderspit moeten delven tegen een sterk FC Eksel. 
Gedurende de eerste 20 minuten namen beide elftalen een gelijk aandeel in het balbezit.  De 
wedstrijd ging dan ook goed op en neer.  In de 23' minuut werd Stijn Umans in de eigen grote 
rechthoek in de rug geduw en beroerde als gevolg daardoor de bal met de arm.  In plaats van een fout 
voor Breugel, kende de scheidsrechter onbegrijpelijk een strafschop toe aan Eksel.  Tom Haveneers 
koos de goede hoek bij de penalty, maar helaas ging de bal loepzuiver en laag in de rechterhoek 
binnen (0-1).  Een tien minuten later kon de snelle spits van Eksel alleen doorbreken richting het 
Breugelse doel.  Stefan Huybrechts ging aan het truitje trekken zodat de spits gewillig tegen de grond 
ging.  Rood was de begrijpelijke kaart die de ref voor deze fout bestrafte.  Als extra domper werd de 
daaropvolgende vrijetrap, door de pas ingevallen speler van Eksel, mooi geplaatst tegen de netten 
getrapt (0-2).  Breugel moest nog meer dan 55 minuten met 10 man verder.  De thuisploeg probeerde 
nog voor de rust de aansluitingtreffer te maken, maar kon geen vuist meer maken tegen de goed 
georganiseerde defensie van Eksel. 
Na de koffie werd het spel van beide efltallen veel bitsiger en rond het uur moest er zelfs een tweede 
speler van Breugel het veld verlaten met een rode kaart.  Slachtoffer was Roel Umans die met een 
tackle langs achter bestraft werd met het rode karton.  Met negen tegen elf werd het erg moeilijk voor 
de thuisploeg.  De ruimtes in het middenveld en de defensie werden nu wel erg groot om de belopen 
en daarvan maakte Eksel duchtig gebruik van en kon zo uitlopen tot 0-4.  Eksel werd wel een beetje 
geholpen door de man in het zwart die bij het derde doelpunt een duidelijk buitenspel goal ongemoeid 
liet.  Vijf minuten voor tijd kon Eksel de 0-5 op het scorebord brengen, maar ook Breugel kon net voor 
affluiten hun verdiende eertreffer dankzij Yves Gijbels tegen de netten krijgen. 
Opstelling SV Breugel: Tom Haveneers, Stijn Umans, Roel Umans, Stefan Huybrechts, Tim 
Deckers, Geert Gijbels, Resul Sahin, Igor Vandeberk (35' Rik Wetzels), Yves Gijbels, Murat Latif (65' 
Bart Deelkens), Stef De Bruyne (70' Robin Rooyakers) 

Doelpunten : Yves Gijbels 

Gele kaart : Geert Gijbels 

Rode kaart  : Roel Umans, Stefan Huybrechts 
Speeldag 5: 
Zaterdag 03/10/04 - 15h00 
Kaulille FC - Overpelt VV 0 - 2 
Fl. Paal - Sp. Wijchmaal 0 - 1 
Peer SV - RS Beverlo 3 - 5 
SV Breugel - FC Eksel 1 - 5 
Sp. Grote Brogel - Kattenbos Sp. 1 - 1 
V. Lommel - RC Reppel 1 - 0 
P. Engsbergen - Sp. Lille 2 - 1 
VK Gestel - Achel VV 3 – 1 
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Speeldag 6: zondag 10 oktober '04 (15h00):  

Achel VV - SV Breugel 5 - 3 

Aantal toeschouwers: 80 
Scheidsrechter :  

Wedstrijdverslag : 
Wederom kan Breugel de 3 punten niet in de wacht slepen.  Achel kwam uitstekend uit de 
startblokken en na 5 minuten spelen had de thuisploeg er al eentje tegen de netten gewerk.  Vanuit 
een zeer scherpe hoek lukte de spits van Achel de bal verrassend voorbij doelman Tom Haveneers 
(1-0).  Breugel liet dit niet aan hun hart komen en zette de scheve situatie snel recht.  Murat Latif was 
sneller dan de thuisverdediging en tikte de bal mooi onder de Achelse doelman door in doel (1-1).  
Breugel was voorlopig de betere voetballende ploeg en hun overmacht had succes.  Na goed 20 
minuten spelen liet een Achelse verdediger een steekje vallen na een diepe bal van achteruit en 
daardoor kon Yves Gijbels alleen richting doelman gaan.  Yves bleef rustig en legde de bal netjes in 
de netten (1-2).  Het was van beide ploegen geen goede wedstrijd; slechte passing van beide ploegen 
zorgde ervoor dat het voorlopig geen mooi kijkstuk was.  Breugel ging met deze kleine voorsprong de 
rust in. 
Na de pauze ging Achel weer vollop in de aanval en net zoals in de eerste helft konden ze weer snel 
scoren.  Na een misverstand tussen verdeding en de Breugelse doelman kreeg de Achelse spits de 
kans om vrij aan te leggen om zo de bal tegen de netten te werken (2-2).  Alles was weer te herdoen.  
De wedstrijd beterde er niet op.  Beide ploegen waren veel te onzuiver in hun passing.  Na 65 minuten 
spelen werden de supporters wakker geschud door een zeer mooi doelpunt van Achel; de bal mooi in 
één tijd op de slof genomen door een Achelse speler belandde hard via de deklat achter de doellijn (3-
2).  Breugel was weer op achtervolgen aangewezen.  Onze jongens voerde de druk op en waren met 
een bal op de paal van Tim Deckers dicht bij de gelijkmaker.  Ook de ingevallen Robin Rooyakers 
lukte het bijna vanuit een scherpe hoek.  Vijf minuten voor affluiten kwam Breugel toch nog langszij.  
Via een voorzet van Geert Gijbels en na mistasten van de Achelse goalie kon Yves Gijbels met het 
hoofd de bal in doel werken.  Maar in een dramatisch einde voor SV Breugel kreeg ze toch nog het 
deksel op de neus.  Met twee doelpunten net voor affluiten ging Achel toch nog met de drie punten 
lopen. 
Opstelling SV Breugel: Tom Haveneers, Roel Umans (43' Stef De Bruyne), Stefan Huybrechts, Odell 
Wallace, Tim Deckers, Geert Gijbels, Bart Deelkens, Igor Vandeberk, Rik Wetzels (80' Thierry 
Dreesen), Yves Gijbels, Murat Latif (70' Robin Rooyakers) 

Doelpunten : Murat Latif, Yves Gijbels (2x) 

Gele kaart : Yves Gijbels, Tim Deckers 

Rode kaart  :  
Speeldag 6: 
Zaterdag 09/10/04 - 19h30 
FC Eksel - Sp. Grote Brogel 1 - 4 
Overpelt VV - Fl.Paal 3 - 4 
Zondag 10/10/04 - 15h00 
Kattenbos Sp. - V.Lommel 3 - 1 
Achel VV - SV Breugel 5 - 3 
Rc Reppel - P. Engsbergen 1 - 0 
Sp. Lille - Kaulille FC 1 - 2 
RS Beverlo - VK Gestel 0 - 3 
Sp. Wijchmaal - Peer SV 3 – 1 
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Speeldag 7: zondag 17 oktober '04 (15h00):  

VK Gestel - SV Breugel 5 - 1 

Aantal toeschouwers: 100 
Scheidsrechter : Moonen 

Wedstrijdverslag : 
SVB moest het vandaag opnemen tegen een voor haar onbekend Gestel, een club die reeds 20 jaar 
in 3° provinciale afdeling vertoeft en volgens het plaatselijk bestuur de smaak van een reeks hoger wil 
proeven. 
Bij de opwarming ondervond Roel Umans reeds last van een vorige kwetsuur doch in samenspraak 
met de trainer werd er toch beslist om aan de match te beginnen. Blijkbaar een verkeerde beslissing 
want reeds na 7 minuten moest hij het veld verlaten en werd hij vervangen door Odell. 
Gestel toonde zich in het begin van de wedstrijd de sterkere zodat Igor Vandenberk zich op de 16° 
minuut genoodzaakt zag om deze aanval te onderbreken om verder onheil te voorkomen; het gevolg 
geel en vrijtrap die op een schitterende wijze werd binnengetrapt.  
Na 20 minuten kwam Breugel sterker in de wedstrijd en omstreeks het half uur zagen we een 
doelpoging van Robin Rooyakers schuin voor doel voorbijschuiven. 
5 minuten later werd een afstandsschot door Tom in corner verwerkt en gingen we rusten met 1-0. 
Na 10 minuten in de tweede helft werd na een mooie combinatie een voorzet van Latif op het hoofd 
van Stijn Umans geplaatst doch deze bal ging net over de dwarsligger. 
Met nog een half uur te spelen werd een dubbele wissel doorgevoerd. Murat Latif en Igor Vandenberk 
werden vervangen door respectievelijk Stef De Bruyne en door Rik Wetsels. 
Deze dubbele wissel bracht echter geen aarde aan de dijk want een sterk gemotiveerd Gestel bleef 
aandringen en op de 65° minuut kon Tom in extremis een schot met zijn voet in corner verwerken. 
Van toen af begon Gestel werkelijk te drukken en na een mooie combinatie werden de scoren 
verdubbeld. Iedereen zag hierin buitenspel behalve scheidsrechter Moonen. 
De thuisploeg geloofde werkelijk in haar winstkansen en een minuut later stonden de bordjes op 3-0. 
Omstreeks de 70° minuut bediende Resul de opkomende Tim Deckers die rakelings over doel schoot. 
Gestel bleef aandringen. Op de 75° minuut werkte Tom een afstandsschot in corner waarna de 
tegenstreven er 4-0 van maakte. 
Breugel bleef echter geloven in een eerreddend doelpunt dat Robin 5 minuten voor tijd kon 
binnentikken na een voorzet van Stef. 
Op de laatste minuut van de wedstrijd werd een balverlies van de Breugelse verdediging nog omgezet 
in een 5-1 einduitslag. 
Opstelling SV Breugel: Tom Haveneers, Tim Deckers, Umans Stijn, Geert en Yves Gijbels, Stefaan 
Huybrechts, Latif Murat (60’ Stef De Bruyne), Robin Rooyakers, Resul Sahin, Roel Umans (7’ Odell 
Wallace), Igor Vandenberk (60’ Rik Wetsels). 

Doelpunten : Robin Rooyakers 

Gele kaart : Igor Vandeberk, Rik Wetsels 

Rode kaart  :  
Speeldag 7: 
Zondag 17/10/04 - 15h00 
Kaulille FC - RC Reppel 4 - 1 
Fl.Paal - Sp. Lille 2 - 0 
RS Beverlo - Sp. Wijchmaal 1 - 3 
Sp. Grote Brogel - Achel VV 3 - 1 
V. Lommel - FC Eksel 1 - 0 
P. Engsbergen - Kattenbos Sp. 1 - 1 
VK Gestel - SV Breugel 5 - 1 
Peer SV - Overpelt VV 5 – 0 
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Speeldag 8: zondag 24 oktober '04 (15h00):  

SV Breugel - Sp. Grote Brogel 1 - 1 

Aantal toeschouwers: 160 
Scheidsrechter : Chtouki 
Wedstrijdbal voor de thuiswedstrijd SV Breugel - Sp. Grote Brogel werd geschonken door:  
- Supporters "De Kliek"  
- Jan Bollen, Plafonneerwerken, Kleine-Brogel. 
- Kievelden, Grote Brogel 

Wedstrijdverslag :  
Voor SV Breugel stond er deze zondagnamiddag de eerste Peerse derby van het seizoen op het 
programma.  Grote Brogel was die eer weggelegd. 
In de eerste helft ging het spel goed op en neer.  Maar bij beide ploegen was het telkens de laatste 
pas die net niet lukte en zo waren de doelpogingen vrij schaars.  Veel duels op het middenveld die 
door beide ploegen op het scherps van de snee werden betwist.  Het was het Breugel dat de score 
kon openen.  Bart Deelkens werd in de 16 van Grote Brogel iets te opzichtig vastgehouden en zo 
kende de scheidsrechter terecht een penalty toe voor SV Breugel.  Bart zelf zette zich achter de bal en 
trapte hem tegen de netten (1-0).  Breugel kreeg door dit doelpunt meer rust in zijn spel en trok de 
wedstrijd stilletjes naar zich toe.  Helaas kon het geen doelrijpe kansen creëren en zo bleef de stand 
1-0 aan de rust. 
Breugel begon meteen goed aan de tweede 45 minuten en ze kregen tot driemaal toe uitstekende 
kansen op de score te verdubbelen.  Eerste mogelijkheid was voor Murat Latif, maar helaas stond het 
geschut dit weekend niet goed afgesteld.  De beste kans was voor Yves Gijbels, maar ook hij besloot, 
tot zijn eigen grote frustratie, veel te zwak langs.  Enkele minuten na deze grote kans was het de beurt 
aan de mee opgerukte verdediger Tim Deckers, die na een mooie 1-2 combinatie met Yves Gijbels 
alleen voor de doelman verscheen. Maar de doelman stond uitstekend opgesteld en kon met een 
prima redding de netten schoonhouden.  En deze niet benutte kansen kon Breugel wel een zuur gaan 
opbreken.  Met nog een twintig minuten te gaan verhoogde Grote Brogel de druk en Breugel liep nu 
achter de feiten aan.  De thuisploeg verdedigde zijn krappe voorsprong echter met hand en tand en zo 
hadden de bezoekers moeite om de Breugelse defensie te ontregelen.  Grote Brogel gaf de moed niet 
op en zo lukte het hen in een ultiem slotoffensief de gelijkmaker te scoren.  Breugel kreeg de bal na 
een hoekschop niet goed weggewerkt en zo kwam de afvallende bal recht in de voeten van een speler 
van Grote Brogel.  Deze twijfelde niet en knalde de bal laag in de rechterbeneden hoek binnen (1-1).  
Een serieuze opdoffer voor SV Breugel dat met nog slechts vijf minuten op de klok toch nog 2 punten 
moest prijsgeven. 
Opstelling SV Breugel: Philippe Sevens, Stijn Umans, Tim Deckers, Geert Gijbels, Stefan 
Huybrechts (72' Rik Wetzels), Igor Vandeberk, Bart Deelkens (70' Odell Wallace), Resul Sahin, Robin 
Rooyakers, Yves Gijbels, Murat Latif (68' Stef De Bruyne 

Doelpunten : Bart Deelkens 

Gele kaart : - 

Rode kaart  : - 
Speeldag 8: 
Zaterdag 23/10/04 - 19h30 
FC Eksel - P. Engsbergen 0 - 3 
Overpelt VV - RS Beverlo 1 - 0 
Zondag 24/10/04 - 15h00 
Kattebos Sp. - Kaulille FC 0 - 1 
Achel VV - V. Lommel 1 - 3 
RC Reppel - Fl. Paal 2 - 3 
Sp. Lille - Peer SV 1 - 2 
SV Breugel - Sp. Grote Brogel 1 - 1 
Sp. Wijchmaal - VK Gestel 2 – 1 
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Speeldag 9: zondag 31 oktober '04 (15h00):  

Verbroedering Lommel - SV Breugel 3 - 0 

Aantal toeschouwers: 50 
Scheidsrechter : Abeels 

Wedstrijdverslag :  
SV Breugel mocht het vandaag opnemen tegen Verbroedering Lommel, dat met een voorlopige vierde 
stek in het klassement een verrassend sterke reeks neerzet. 
Breugel begon vrij verdedigend aan de wedstrijd en mocht na ongeveer 8 minuten spelen van geluk 
spreken toen de snelle Lommelse spits alleen voor doel verscheen, maar de bal slechts centimeters 
aan de verkeerde kant van de doelpaal trapte.  Breugel was dus meteen gewaarschuwd en speelde 
van dan af meer geconcentreerd.  Toch was Verbroedering die de wedstrijd dicteerde en ook de 
aanvallenste ploeg was.  Vooral de voorzetten vanop de flanken bezorgde de Breugelse verdediging 
de bibbers.  Het duurde eventjes vooraleer Breugel aan de overzijde ook voor doelgevaar kon 
zorgen.  Eerst kon Stef De Bruyne zich doorzetten via de achterlijn maar werd door truitje trek uit 
balans gebracht.  De ref sloot zijn ogen en liet het spel doorgaan.  Enkele minuten voor de pauze kon 
Stef De Bruyne een goede voorzet afleveren vanop rechts.  Bart Deelkens nam de bal met een halve 
omhaal meteen op de slof maar zag de bal jammer genoeg tegen de vangnetten belanden.  Na de 
eerste 45 minuten moesten beide elftallen met een 0-0 stand de rust in.   
In het begin van de tweede periode nam Breugel het heft in handen.  Het kon via de bedrijvige Stef 
Debruyne bijna op voorsprong komen, maar de thuisdoelman kon met een kattensprong de lobbal van 
Stef uit het doel ranselen.  Enkele minuten later kon wederom Stef De Bruyne een lage voorzet geven 
vanop rechts.  Helaas waren de benen van spits Murat Latif net te kort om bij de bal te komen.  
Breugel leek de match in handen te hebben en de Lommelse formatie begon zenuwachtiger te 
spelen.  Ook de duels werden bitsiger aan beide kanten.  De overduidelijke elleboogstoot van een 
Lommelse middenvelder was over het randje, maar de ref bleek meer problemen te hebben met de 
kritiek van de spelers dan van de zware tackles.  De match keerde volledig toen twintig minuten voor 
tijd Stijn Umans de snelle Lommelse spits onderuit duwde in de 16.  De ref kende terecht een penalty 
toe.  De 11-meter werd binnengetrapt en daarna kreeg Breugel doelman Philippe Sevens na een 
reactie op de scheidsrechter de rode kaart onder de neus geduwd.  SVB moest verder met 10. Na een 
paar wissels ging Breugel nog volop in de aanval maar werden met nog 10 minuten koud gepakt op 
een counter.  De goal waar een duidelijk buitenspel geval aan vooraf ging deed de boeken dicht voor 
Breugel.  Enkele minuten voor affluiten kon Verbroedering de overdreven 3-0 eindcijfers op het 
scorebord brengen na goed ingestudeerde vrije trap. 
Opstelling SV Breugel: Philippe Sevens, Stijn Umans, Tim Deckers, Geert Gijbels, Rik Wetzels, Igor 
Vandeberk, Bart Deelkens (72' Yves Gijbels), Resul Sahin (70' Tom Haveneers), Robin Rooyakers, 
Murat Latif (75' Dave Van den Wildenberg) 

Doelpunten : - 

Gele kaart : Resul Sahin, Stijn Umans 

Rode kaart  : Philippe Sevens 
Speeldag 9: 
Zondag 31/10/04 - 15h00 
Kaulille FC - FC Eksel 2 - 1 
Fl. Paal - Kattenbos Sp. 0 - 1 
Peer SV - RC Reppel 2 - 3 
RS Beverlo - Sp. Lille 2 - 2 
Sp. Wijchmaal - Overpelt VV 2 - 2 
V. Lommel - SV Breugel 3 - 0 
P. Engsbergen - Achel VV 3 - 0 
VK Gestel - Sp. Grote Brogel 0 – 1 
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Speeldag 10: zondag 7 november '04 (15h00):  

SV Breugel - Penarol Engsbergen 0 - 2 

Aantal toeschouwers: 90 
Scheidsrechter : Melis 
Wedstrijdbal voor de thuiswedstrijd SV Breugel - P. Engsbergen werd geschonken door:  
- G & G ijzervlechters, Reppel 

Wedstrijdverslag :  
Breugel kon ook tegen Engsbergen de drie punten niet thuishouden.  De eerste helft werd getekend 
door veel slordige passes van beide elftallen en zo werden de supporters niet getrakteerd op mooi 
voetbal.  Ook weinig doelrijpe kansen voor beide ploegen in deze eerste 45 minuten.  Voor Breugel 
lukte het echt niet in deze wedstrijd, maar voor Engsbergen zat het in de 35e minuut toch eventjes 
mee.  Na een uitstekende voorzet vanop rechts kon de volledig vrijstaande en rijzige spits de bal hard 
tegen de netten koppen (0-1).  Veel kon Breugel daar voorlopig niet tegenoverstellen en zo gingen de 
resterende minuten van de eerste helft traag voorbij.  
Na de koffie leek Breugel toch eventje op het gaspedaal te kunnen duwen.  Het was ook erg dichtbij 
de gelijkmaker.  Maar de doelman kon een schot van Yves Gijbels uit een scherpe hoek met veel 
moeite en via de dwarsligger uit het doel weren.  Het zat Breugel dus niet mee en dat tikkeltje geluk 
had de tegenstander dan weer wel. Na 75 minuten spelen kon de spits van Engsbergen op snelheid 
doorbreken richting doel en maakte deze schaarse kans uitstekend af (0-2).  Breugel gooide nog 
enkele nieuwe jongens in de strijd met de hoop het tij nog te keren, maar het kwaad was reeds 
geschiet.  De thuisploeg kon zelden een goed uitgespeelde kans bij elkaar voetballen en het spel was 
veel te slordig om voor echt gevaar te zorgen in de 16 van de bezoekers.  En zo bleef de stand in 
deze weinig spectaculaire wedstrijd op 0-2 staan. 
Opstelling SV Breugel: Tom Haveneers, Stijn Umans, Tim Deckers, Geert Gijbels, Rik Wetzels, Igor 
Vandeberk, Yves Gijbels), Resul Sahin, (75' Dave Van den Wildenberg), Robin Rooyakers, Murat Latif 
(70' Stef De Bruyne) 

Doelpunten : - 

Gele kaart : Yves Gijbels 

Rode kaart  : - 
Speeldag 10: 
Zondag 07/11/04 - 15h00 
RC Reppel - RS Beverlo 5 - 3 
Kattenbos Sp. - Peer SV 2 - 1 
Achel VV - Kaulille FC 1 - 1 
SV Breugel - P. Engsbergen 0 - 2 
Sp. Grote Brogel - V. Lommel 2 - 1 
Overpelt VV - VK Gestel 3 - 0 
Sp. Lille - Sp. Wijchmaal 0 - 1 
Fl. Paal - FC Eksel 5 – 2 
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Speeldag 11: zondag 7 november '04 (15h00):  

Kaulille FC - SV Breugel 1 - 2 

Aantal toeschouwers: Vanoppen 
Scheidsrechter : 130 

Wedstrijdverslag :  
Eindelijk heeft Breugel nog eens een driepunter binnen!!  De wedstrijd had in de beginfase niet veel 
om handen.  Beide elftallen namen een gelijk aandeel in het balbezit.  Toch was het de thuisploeg dat 
na een goed kwartier spelen de openingstreffer tegen de netten kon werken.  De Breugelse 
verdediging kreeg de bal, na een corner, niet goed weggewerkt uit de eigen 16 en zo kon een speler 
van Kaulille de afvallende bal hard in het doelkader te trappen (1-0).  Breugel kreeg na deze treffer 
ook enkele mogelijkheden maar het duurde tot de 34' minuut vooraleer er kon gescoord worden door 
Breugel.  Een hard schot van Robin Rooyakers vanuit een scherpe hoek werd gelost door de 
thuisdoelman, maar gelukkig was Murat Latif, in deze wedstrijd op de rechterflank, goed gevolgd om 
de gelijkmaker op het scorebord te brengen (1-1).  Breugel bleef van dan af de betere ploeg in deze 
eerste helft en net voor het einde van de eerste 45 minuten kon Robin Rooyakers alleen doorgaan 
richting het doel van Kaulille maar werd genadeloos neergehaald in de 16.  De ref kende terecht een 
elfmeter toe met daarbovenop ook nog een rode kaart voor de laatste verdediger.  Tim Deckers was 
de man de de penalty omzette (1-2).  Dit was meteen de laatste actie van de eerste helft. 
De tweede helft profiteerde Breugel veel te weinig van de man minder situatie bij de tegenstrever.  En 
begon het veel te zenuwachtig te spelen.  Kaullile van zijn kant kon wel enkele malen voor het 
Breugelse doel verschijnen maar daar bleef het ook bij.  Doelman Tom Haveneers moest zelden de 
handen uit de mouwen steken.  Naarmate de wedstrijd verstreek lukte het Breugel toch enkel keren 
om gevaarlijk uit te breken.  Spits Stef De Bruyne was erg actief in de wedstrijd en kon zich enkele 
keren op snelheid doorzetten.  Helaas waren de thuisverdedigers ook niet van de traagste en konden 
ze telkens de voorzetten terug onderscheppen.   Met nog een twintig minuten te spelen was het de 
beurt aan Breugel om een rode kaart te incasseren.  Rik Wetzels was het die deze onder de neus 
kreeg geduwd na een reactie op zijn tegenstander.  De elftallen (tientallen?) waren dus weer in 
evenwicht.  Kaulille voerde de druk steeds meer op en zo werd het enkele keren er warm voor het 
Breugelse doel.  Maar de defensie van SVB hield stand en speelde op karakter net als de rest van het 
elftal de volle negentig minuten uit zonder het gevreesde tegendoelpunt.  Zo kon Breugel eindelijk nog 
eens een overwinning vieren. 
Opstelling SV Breugel: Tom Haveneers, Stijn Umans, Tim Deckers, Geert Gijbels, Rik Wetzels, Igor 
Vandeberk, Stefan Huybrechts, Resul Sahin (75' Thierry Dreesen), Robin Rooyakers, Murat Latif (70' 
Bart Deelkens), Stef De Bruyne (72' Odell Wallace) 

Doelpunten : Murat Latif, Tim Deckers 

Gele kaart : Rik Wetzels, Geert Gijbels 

Rode kaart  : Rik Wetzels 
Speeldag 11: 
Zaterdag 13/11/04 - 20h00 
Overpelt VV - Sp. Lille 3 - 0 
Zondag 14/11/04 - 14h30 
Kaulille FC - SV Breugel 1 - 2 
Fl. Paal - Achel VV 7 - 0 
Peer SV - FC Eksel 2 - 2 
P. Engsbergen - Sp. Grote Brogel 0 - 3 
VK Gestel - V. Lommel 1 - 2 
RS Beverlo - Kattenbos Sp. 1 - 2 
Sp. Wijchmaal - RC Reppel 1 – 2 
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Speeldag 12: zondag 21 november '04 (14h30):  

SV Breugel - Flandria Paal 1 - 0 

Aantal toeschouwers: 90 
Scheidsrechter : Bleus 
Wedstrijdbal voor de thuiswedstrijd SV Breugel - Fl. Paal werd geschonken door:  
- De Volkstuin, Kleine Brogel 

Wedstrijdverslag :  
Breugel kreeg dit weekend de nummer drie in het klassement op bezoek.  Flandria Paal kon dit 
weekend, mits een overwinning, een uitstekende zaak doen in de top van het klassement.  Breugel 
van zijn kant kon net hetzelfde doen in de kelder van het klassement. 
Het was een aangename wedstrijd om te volgen.  De Breugelse ploeg vloog er in elk duel stevig in en 
ging voor elke bal.  Maar ook aan de zijde van Flandria Paal werden de duels niet uit de weg gegaan.  
Het spel ging snel op en neer maar het was wachten op echt doelrijpe kansen.  Voor de eerste goede 
kans van SV Breugel was het wachten tot de 25' minuut.  Het was de jonge Breugeliaan Robin 
Rooyakers die, na een mooie pas van Bart Deelkens, kon aanleggen in de 16.  Robin probeerde het 
met een geplaatste bal die de doelman kansloos liet, maar helaas had een Paalse verdediger zich op 
de doellijn plaatsgevat en kon daar de bal nog wegwerken.  Deze serieuze waarschuwing van SVB 
had effect op Flandria want enkele minuten later kon een Paalse middenvelder uithalen vanuit de 
tweede lijn.  Gelukkig ging zijn schot rakelings naast de kruising.  De duels bleven hard en fair in deze 
partij en de correct leidende scheidsrechter moest toch 1x een gele kaart uitreiken aan Igor Vandeberk 
na diens stevige tackle.  Na 45 minuten spelen bleef de brilscore op het bord staan. 
De tweede helft schoot Breugel furieus uit de startblokken en kon de wedstrijd meteen naar hun hand 
zetten.  In de 55' minuut was het Robin Rooyakers die na een diepe bal vanuit het middenveld achter 
de bal kon aanhollen.  Onderweg werd hij door de bezoekende doelman omver gelopen in de grote 
rechthoek.  De ref kende hiervoor een penalty toe tot grote frustratie van de bezoekende supporters.  
Kapitein Tim Deckers deed zijn plicht en knalde de bal net als vorige week hard tegen de doelnetten 
(1-0).  Flandria Paal moest zich nu vol richting het Breugelse doel storten en gebruikte meermaals de 
lange bal om de stug verdedigende Breugelse defensie te breken.  Hun beste kans was een laag 
voorzet/schot waarop doelman Tom Haveneers zich bijna verkeek, maar hij kon met een reflex de bal 
nog in hoekschop duwen.  Het was vooral opletten voor de snelle nummer 10 op de rechtsvoor positie 
van Paal.  Maar de Breugelse defensie hield alles goed georganiseerd en kon zo de Paalse spitsen in 
bedwang houden.  Het spel werd grimmiger, vooral aan de zijde van Paal die er niet op gerekend 
hadden hier 3 punten te verliezen.  Beide elftallan konden nog enkele kansen creëren maar de 
afwerking was te onzuiver om voor echt groot gevaar te zorgen.  SV Breugel kon de wedstrijd vol 
spelen zonder het tegendoelpunt en mocht zo voor de tweede opeenvolgende week de 3 punten 
incasseren. 
Opstelling SV Breugel: Tom Haveneers, Stijn Umans, Tim Deckers, Geert Gijbels, Igor Vandeberk, 
Stefan Huybrechts, Resul Sahin (85' Odell Wallace), Robin Rooyakers, Murat Latif, Bart Deelkens (70' 
Rik Wetsels), Stef De Bruyne ('75 Yves Gijbels) 

Doelpunten : Tim Deckers 

Gele kaart : Igor Vandeberk 

Rode kaart  : - 
Speeldag 12: 
Zaterdag 20/11/04 - 19h30 
RC Reppel - Overpelt VV 0 - 4 
FC Eksel - RS Beverlo 1 - 2 
Zondag 21/11/04 - 14h30 
Achel VV - Peer SV 1 - 2 
SV Breugel - Fl. Paal 1 - 0 
Sp. Grote Brogel - Kaulille FC 3 - 1 
V. Lommel - P. Engsbergen 4 - 0 
Sp. Lille - VK Gestel 1 - 1 
Kattenbos Sp. - Sp. Wijchmaal 1 – 0 
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Speeldag 13: zondag 28 november '04 (14h30):  

 Peer SV - SV Breugel 5 - 0 

Aantal toeschouwers: 180  
Scheidsrechter :  

Wedstrijdverslag :  
SV Breugel krijgt van Peer SV een droge forfait score aangesmeerd.  De score is ruim overdreven als 
men de wedstrijd heeft gezien.  Na een half uur spelen stond de thuisploeg al 3-0 voor.  Slechts 1 
kans had het team uit het centrum bij elkaar kunnen voetballen en toch hadden ze er al 3 tegen de 
netten kunnen werken. 2 ongevaarlijk lijkende schoten vanuit de tweede lijn verraste Breugel doelman 
Tom Haveneers.  Het derde doelpunt kwam na rommelige fase voor het Breugelse doel en kwam 
toevallig in de voeten van een speler van Peer.  Die twijfelde niet en knalde de bal tegen de netten.  
Voor de rest was het SV Breugel dat de klok sloeg.  Tot tweemaal toe kon Robin Rooyackers alleen 
richting doelman gaan, maar telkens hield de thuisdoelman zijn netten schoon.  SVB nam ook het 
grootste gedeelte van het balbezit voor zijn rekening maar deed daar veel te weinig mee.  Breugel kon 
niet meer tegenscoren in de eerste helft en zo gingen de elftallen met een 3-0 stand de rust in. 
De supporters waren nog niet uit de kantine of Peer had het vierde doelpunt reeds tegen de netten 
getrap.  Nu werd het dus wel héél erg moeilijk voor Breugel.  De voetbalgoden waren SVB dit 
weekend absoluut niet goed gezind.  Alles ging goed tot aan de uiteindelijk afwerking.  Breugel was 
meermaals dicht bij een doelpunt.  Rik Wetzels en Tim Deckers hadden de eertreffer aan hun voet 
maar beide konden hun schot niet binnen het doelkader schieten.  Ook de ingevallen Yves Gijbels 
was tot tweemaal toe dicht bij een doelpunt, maar hij besloot eerst op de doelman en daarna stond de 
doelpaal in de weg.  Peer was er na de 3-0 nog slechts zelden aan te pas gekomen, maar zijn konden 
het met een 4-0 voorsprong rustig aan doen.  Net voor affluiten kon Peer toch nog de forfaitscore op 
het bord brengen toen Breugel koud gepakt werd op de counter. 
Opstelling SV Breugel: Tom Haveneers, Stijn Umans, Tim Deckers, Geert Gijbels, Igor Vandeberk, 
Stefan Huybrechts, Resul Sahin, Robin Rooyakers, Murat Latif (50' Odell Wallace), Bart Deelkens(46' 
Yves Gijbels), Stef De Bruyne (55' Rik Wetzels) 

Doelpunten : - 

Gele kaart : - 

Rode kaart  : - 
Speeldag 12: 
Zondag 28/11/04 - 14h30 
Kaulille FC - V. Lommel 2 - 4 
Fl. Paal - Sp. Grote Brogel 4 - 0 
Peer SV - SV Breugel 5 - 0 
RS Beverlo - Achel VV 2 - 0 
Sp. Wijchmaal - FC Eksel 2 - 1 
Overpelt VV - Kattenbos Sp. 5 - 2 
Sp. Lille - RC Reppel 1 - 0 
VK Gestel - P. Engsbergen 1 – 2 
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Speeldag 14: zondag 5 december '04 (14h30):  

SV Breugel - Red Star Beverlo 2 - 0 

Aantal toeschouwers: 140 
Scheidsrechter : Hermans 
Wedstrijdbal voor de thuiswedstrijd SV Breugel - RS Beverlo werd geschonken door: 
- Marc Loenders, Centrale verwarming, Kleine Brogel 
 - Jelima Kantoorbenodigdheden, Houthalen 
 - E.H. Pastoor Poelmans, Kleine Brogel 

Wedstrijdverslag :  
Na de blamage van vorige week had het Breugelse eerste elftal iets goed te maken voor de 
supporters.  En dat hebben ze ook gedaan met een mooie overwinning tegen RS Beverlo.  Er was in 
de eerste helft nochtans zeer weinig te beleven.  Beide elftallen brachten veel te weinig doelgevaar 
om van een mooie wedstrijd te spreken.  De supporters werden dus niet erg verwend in de eerste 45 
minuten.  Beste kans voor Breugel was er pas rond het half uur.  Een diepe bal van Stijn Umans 
vanop de rechterflank werd goed doorgekopt door Robin Rooyakers; Resul Sahin kreeg vervolgens de 
bal in de voeten, maar hij besloot van net binnen de grote rechthoek hoog over het doel.  Aan de 
overzijde was het ook niet veel soeps.  Beverlo kwam niet verder dan enkele voorzetten vanop de 
flanken die door Breugel doelman Tom Haveneers makkelijk uit de lucht werden geplukt.  De Sint en 
zijn zwarte handlangers brachten nog wat animatie toen ze de kantine uitkwamen, maar voor de rest 
was er weinig te zien in de eerste 45 minuten en zo bleef de stand in deze voorlopig magere wedstrijd 
op 0-0. 
De tweede helft was duidelijk van andere makelij.  Beide elftallen hadden begrepen dat er toch meer 
moest gebracht worden om eventueel de drie punten te kunnen binnenhalen.  Na precies een uur 
spelen kon centrumverdediger Tim Deckers oprukken met de bal.  Hij verraste iedereen om uit te 
pakken met een verschoeiend schot vanuit de tweede lijn dat vervolgens hoog in doel tegen de 
doelnetten belandde (1-0).  Met dit knap doelpunt van de Breugelse kapitein werd het enthousiasme 
bij de thuisploeg groter. Toch trok het zicht veel te ver terug naar het eigen doel.  Voetballend moest 
het Breugelse elftal niet onderdoen ten opzichte van de bezoekers, maar ze maakte het zichzelf 
moeilijk door veel te ver terug te zakken in hun verdedigende stelling.  Zo kreeg Beverlo enkele zeer 
goede mogelijkheden om langzij te komen.  Gelukkig stond Breugel doelman Tom Haveneers 
uitstekend te keepen en hield hij met enkele pracht reddingen de thuisploeg recht. Met nog 5 minuten 
te spelen kon Bart Deelkens met een doorsteek pas zijn ploegmaat Yves Gijbels lanceren richting 
doel.  Yves pakt uit met een schot dat afgeweerd werd door de doelman.  Gelukkig was zij collega 
aanvaller Stef De Bruyne goed gevolgd en kon hij de afvallende bal vanuit een scherpe hoek toch nog 
de doelnetten doen trillen (2-0).  Beverlo zette in de slotfase nog alles op alles, maar de thuisdefensie 
hield dapper stand.  Deze wedstrijd die in de eerste helft duidelijk niemand kon bekoren veranderde in 
de tweede time dankzij het mooie doelpunt van Tim Deckers in een spannende wedstrijd waar Breugel 
al dan niet als verdiende winnaar uitkwam. 
Opstelling SV Breugel: Tom Haveneers, Stijn Umans, Tim Deckers, Odell Wallace, Geert Gijbels, 
Stefan Huybrechts, Resul Sahin (76' Rik Wetzels), Murat Latif (84' Dave Van den Wildenberg), Bart 
Deelkens, Yves Gijbels, Robin Rooyackers (72' Stef De Bruyne) 

Doelpunten : Tim Deckers, Stef De Bruyne 

Gele kaart : - 

Rode kaart  : - 
Speeldag 14: 
Zaterdag 04/12/04 - 19h30 
FC Eksel - Overpelt VV 2 - 5 
Zondag 05/12/04 - 14h30 
Kattenbos Sp. - Sp. Lille 1 - 1 
Achel VV - Sp. Wijchmaal 0 - 4 
Sp. Grote Brogel - Peer SV 2 - 0 
V. Lommel - Fl. Paal 0 - 2 
VK Gestel - Rc Reppel 1 - 0 
SV Breugel - RS Beverlo 2 - 0 
P. Engsbergen - Kaulille FC 0 - 1  
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Speeldag 15: zondag 12 december '04 (14h30):  

Sporting Wijchmaal - SV Breugel 2 - 4 
Aantal toeschouwers: 200 
Scheidsrechter : Daerden 

Wedstrijdverslag :  
Vervroegd kerstgeschenk voor trainer Eddy. 
Deze wedstrijd was van dubbel belang; enerzijds om afstand te nemen van de laatst gerangschikte 
tegenstrevers en anderzijds om als rasechte inwoner van Wijchmaal het imago van onze trainer hoog 
te houden.   
Het begin van de wedstrijd liet echter niet vermoeden dat er in Wijchmaal punten te rapen vielen.  
Wijchmaal begon sterk aanvallend aan de wedstrijd en zette dit al op het kwartier om in een 1-0 
voorsprong waarbij de Breugel doelman, Tom Haveneers, misschien niet helemaal vrijuit ging wegens 
slechte timing.  Voordien had Sporting reeds de buitenspelval omzeild doch liet die eerste kans 
onbenut.  Omstreeks de 28’ pareerde Tom een vrijschop uit de winkelhaak en de fout was rechtgezet 
en vergeten.  Van toen begon het vertrouwen van Breugel te groeien.  Nog vóór de rust konden 
kansen van Stijn Umans en Tim Deckers niet verzilverd worden, maar gingen we toch met een 1-1 
stand rusten na een mooi doelpunt van Robin Rooyakers.   
De koffie was nog niet koud of Murat Latif bracht de stand op 1-2 na een prachtige inslinger.  De 
volgende kans van Breugel was een mooi samenspel van Robin en Yves Gijbels doch de kans werd 
ongedaan gemaakt door overhaast te trappen.  Omstreeks de 65’ minuut speelde Stijn Umans zich 
opnieuw in de kijker na een solonummertje bracht hij Breugel op een 1-3 voorsprong.  De spanning 
werd nog groter en een aangeslagen Wijchmaal had iets goed te maken. Na een harrewar voor het 
Breugels doel geraakte de bal niet weg en werd het 2-3.  Sporting begon opnieuw in zijn kansen te 
geloven en omstreeks de 80’ kwam het dicht bij de gelijkmaker, doch de Breugelse defensie hield 
stand.  Wijchmaal dat op dat ogenblik enkel nog aan aanvallen moest denken kreeg, zoals te voorzien 
was, vlak voor affluiten het deksel op de neus toe een attente Stef De Bruyne alleen voor doel de 
keeper in de wind zette en de 2-4 eindcijfers vastlegde.  Een verdiende overwinning.  
Met vol vertrouwen kijken we reeds uit naar de avondwedstrijd van a.s. zaterdag tegen O.V.V. 
Opstelling SV Breugel: Tom Haveneers, Tim Deckers, Bart Deelkens, Yves Gijbels (75’ Stef De 
Bruyne), Geert Gijbels, Stefan Huybrechts, Murat Latif, Robin Rooyakers, Stijn Umans, Igor 
Vandenberk (78’Van den Wildenberg), Odell Wallace (65’ Roel Umans). 

Doelpunten : Robin Rooyakers, Murat Latif, Stijn Umans, Stef De Bruyne 

Gele kaart : - 

Rode kaart  : - 
Speeldag 15: 
Zaterdag 11/12/04: 
RC Reppel - Kattenbos Sp. 0 - 0 
Overpelt VV - Achel VV 7 - 0 
Zondag 12/12/04 - 14h30 
Kaulille FC - VK Gestel 2 - 0 
Fl. Paal - P. Engsbergen 3 - 0 
Peer SV - V. Lommel 1 - 2 
RS Beverlo - Sp. Grote Brogel 2 - 0 
Sp. Lille - FC Eksel 3 - 1 
Sp. Wijchmaal - SV Breugel 2 – 4 
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Speeldag 16: zaterdag 18 december '04 (20h00):  

Overpelt VV - SV Breugel 1 - 1 

Aantal toeschouwers: 180 
Scheidsrechter :  

Wedstrijdverslag :  
SV Breugel krijgt de toekomstige kampioen bijna op de knieën ! 
De leider in het klassement ging vanaf de beginfase meteen in het offensief.  Het kreeg na vijf minuten 
spelen al een enorme kans om de score te openen, maar de vinnige Peltse spits knalde de bal hoog 
over doel.  Breugel kwam er voorlopig niet aan te pas.  Verdedigend zal het allemaal wel snor, maar 
bij het uitvoetballen ging het in deze eerste helft steeds de mist in.  Na zware tackle op Murat Latif, die 
zonder gevolg bleef, kreeg de scheidsrechter het zwaar te verduren van trainer Eddy Evens.  De ref 
was hiermee niet opgezet en stuurde Eddy de tribune in.  Doelman Tom Haveneers moest op het 
einde van de eerste helft enkele keren handen en voeten gebruiken om een Peltse treffer te 
vermijden.  Breugel kwam zelfs heel goed weg bij een schot van rond de grote baklijn dat de 
buitenkant van de doelpaal trof. De thuisploeg had het meeste balbezit, toch deed het veel te weinig 
met hun overmacht.  Breugel hield het achteraan goed georganiseerd en kon zo met deze 0-0 score 
de rust ingaan. 
In de tweede helft ging Overpelt, net zoals in de eerste helft, meteen richting Breugels doel, maar de 
Breugelse formatie hield alles nog goed gesloten en het lukte hen nu wel om er zelf ook eens af en 
toe uit te komen.  De beste kans was voor spits Robin Rooyakers, die met een lobbal de thuisdoelman 
trachtte te verschalken.  Helaas de bal ging slechts centimeters naast.  Het evenwicht in de wedstrijd 
werd hersteld door Breugel en kon aanvallend veel meer brengen dan de eerste 45 minuten.  In de 69' 
minuut werd de moegestreden Yves Gijbels vervangen door supersub Stef Debruyne.  En Stef kon 
zich meteen in de picture spelen.  Een verre uittrap van doelman Tom Haveneers werd door Robin 
Rooyakers verlengt en zo kon Stef Debruyne  met de bal richting thuisdoelman spurten.  Stef trachtte 
de bal hard voorbij de doelman te trappen maar deze bracht met een ultieme reflex redding.  Helaas 
voor hem kwam de terugvallende bal recht in de voeten van Robin Rooyakers die niet twijfelde en de 
bal uit een moeilijke hoek tegen de netten kon trappen (0-1).  Een niet geheel onverdiende voorsprong 
voor Breugel dat nu alles moest dichtgooien achterin, want Overpelt VV was niet van zin de 3 punten 
kwijt te spelen.  Een zwaar offensief van OVV bracht voorlopig  geen doelpunt op.  Het was zelfs 
Breugel dat bijna de 0-2 kon maken. Een harde voorzet van de ingevallen Resul Sahin werd door 
Murat Latif op de paal gekopt.  De Overpeltse defensie werkte de bal slecht weg in de voeten van Stef 
Debruyne, die de bal nipt voorlangs schoot.  Toch kon het Overpeltse team vijf minuten voor affluiten 
nog langszij komen dankzij een schot vanuit de tweede lijn dat ongelukkig afweek waardoor de 
Breugelse doelman kansloos de bal tegen de netten zag belandden. In een warrige laatste minuten 
kreeg Igor Vandeberk nog een rode kaart onder de neus geduwd en kwam een verdediger van OVV 
met geel weg toen het de doorgebroken Murat Latif onder gras maaide. 
Breugel lukte het dus om onverwachts een puntje mee te pikken uit sportstadion De Leukens en kan 
nu met een goed gevoel de winterstop ingaan. 
Opstelling SV Breugel: Tom Haveneers, Tim Deckers, Bart Deelkens, Yves Gijbels (75’ Stef De 
Bruyne), Geert Gijbels, Stefan Huybrechts, Murat Latif, Robin Rooyakers (75' Rik Wetzels), Roel 
Umans (65' Resul Sahin), Stijn Umans, Igor Vandenberk 

Doelpunten : Robin Rooyakers 

Gele kaart :  

Rode kaart  : Igor Vandeberk 
Speeldag 16: 
Zaterdag 18/12/04 - 20h00 
RC Reppel - FC Eksel 3 - 3 
Overpelt VV - SV Breugel 1 - 1 
Zondag 19/12/04 - 14h30 
Sp. Lille - Achel VV 5 - 2 
RS Beverlo - V. Lommel 1 - 2 
Fl. Paal - Kaulille FC 2 - 0 
Sp. Wijchmaal - Sp. Grote Brogel 2 - 1 
Peer SV - P. Engsbergen 2 - 2 
Kattenbos Sp. - VK Gestel 4 – 0 
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Speeldag 17: zaterdag 9 januari '05 (14h30):  

SV Breugel - Sparta Lille 2 - 1 

Aantal toeschouwers: 150 
Scheidsrechter : Fransen 
Wedstrijdbal voor de thuiswedstrijd SV Breugel - Sp. Lille werd geschonken door: 
- Guillame Kwanten, Kaulille. 
- Vloer- en bouwmaterialen Vandeweyer, Peer. 

Wedstrijdverslag :  
De eerste wedstrijd in dit nieuwe jaar werd meteen een zéér spannende en bitsige wedstrijd tegen de 
buren uit Sint-Huibrechts Lille.  Beide elftallen stonden met geslepen messen tegenover elkaar wat 
betekende dat beide elftallen er meteen van de eerste minuut stevig invlogen en de tackles niet uit de 
weg gingen.  Breugel nam meteen het heft in handen en tikte de bal goed rond en liet Lille achter een 
ongrijpbare bal lopen.  En Breugel kon hun overmacht verzilveren!  In de 17' minuut van de wedstrijd 
kon flankverdediger Igor Vandeberk oprukken langs de linker zijde om vervolgens met een diepe pas 
Robin Rooyakers te bereiken. Robin nam de bal mooi aan en plaatste de bal netjes voorbij de 
bezoekende doelman (1-0).  Na dit mooi uitgespeelde doelpunt groeide het vertrouwen bij SVB.  
Sparta Lille van zijn kant vloog er bij de duels nog steviger in en dit resulteerde in een paar terechte 
gele kaarten voor de bezoekers.  Maar de Breugelse spelers liet zich ook niet zomaar in de grond 
stampen en deelde ook enkele stevige tackles uit.  Rond het half uur kon Stijn Umans bijna scoren 
tegen zijn dorpsgenoten, maar helaas knalde hij een reuze kans vanuit de kleine baklijn tegen de 
doelman aan.  Toch kon Breugel nog score voor de koffiepauze.  Het was uitblinker Bart Deelkens die 
zich in de 16 meter kon vrijdribbelen om vervolgens met een mooie geplaatste bal de netten bol te 
zetten (2-0).  SV Breugel ging na dit doelpunt met een prettig gevoel de rust in. 
Toch kwamen de bezoekers veel feller uit de kleedkamers en namen probeerde met kick en rush 
voetbal de Breugelse defensie te breken. SVB trok zich veel te fel terug en voetbalde veel te slordig 
uit.  De Breugelse spitsen kregen de kans om de score op te drijven.  Helaas kon Robin Rooyakers 
zijn schot niet laag houden en ging de doelpoging van spits Stef De Bruyne slechts centimers 
voorlangs.  Toch kon Lille dankzij hun spelstijl de wedstrijd naar hun hand zetten.  In de 62e minuut 
was het raak voor de bezoekers.  De vinnige spits van Lille kon doorbreken om dan vanuit een 
moeilijke hoek de bal hoog in de verre hoek binnen te trappen (2-1).  Breugel kreeg het na deze 
aansluitingstreffer toch even moeilijk en doelman Tom Haveneers hield met enkele goede reddingen 
de thuisploeg recht.  De storm richting het Breugelse doel bleef duren tot ongeveer 10 minuten voor 
tijd.  Toen was de pijp bij de meeste Lillse spelers uit en kreeg Breugel toch weer wat meer 
ademruimte achteraan.  Ondanks het slordige spel kon Breugel hun kleine voorsprong vasthouden en 
konden ze deze belangrijke drie punten thuishouden. 
Opstelling SV Breugel: Tom Haveneers, Tim Deckers, Roel Umans, Igor Vandeberk (65' Odell 
Wallace), Bart Deelkens, Stefan Huybrechts, Rik Wetzels (78' Thierry Dreesen), Resul Sahin, Stef De 
Bruyne (80' Dave Van den Wildenberg), Robin Rooyakers  

Doelpunten : Robin Rooyakers, Bart Deelkens 

Gele kaart : Tim Deckers, Igor Vandeberk, Stefan Huybrechts 

Rode kaart  : - 
Speeldag 17: 
Zaterdag 08/01/05 - 19h30 
FC Eksel - Kattenbos Sp. 0 - 2 
Zondag 09/01/05 - 14h30 
VK Gestel - Fl. Paal 1 - 2 
Kaulille FC - Peer SV 1 - 1 
P. Engsbergen - RS Beverlo 2 - 0 
V. Lommel - Sp. Wijchmaal 1 - 1 
Sp. Grote Brogel - Overpelt VV 4 - 1 
SV Breugel - Sp. Lille 2 - 1 
Achel VV - RC Reppel 1 – 1 
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Speeldag 18: zaterdag 15 januari '05 (19h30):  

Racing Reppel - SV Breugel 2 - 2 

Aantal toeschouwers: 100 
Scheidsrechter : Arnols 

Wedstrijdverslag :  
SV Breugel maakte deze zaterdagavond de verplaatsing naar Reppel.  Het zonnetje was dus niet van 
de partij en dat maakte het veld in deze avondwedstrijd tot een ijzige bedoening.  Kapitein Tim 
Deckers moest dit weekend een schorsing uitzitten en ook linkerflank verdediger Igor Vandeberk was 
er niet bij als gevolg van de rode kaart tegen OVV.  Trainer Eddy Evens moest dus was herschikken in 
de achterlinie.  In de eerste helft ging de match goed op en neer, maar het was toch de thuisploeg die 
de betere doelkansen kon creëren.  Al was het vooral dat ze het probeerde via afstandsschoten, maar 
deze konden voorlopig voor weinig groot doelgevaar zorgen.  Breugel van zijn kant deed het niet 
onaardig, maar moest het initiatief toch overlaten aan de thuisploeg.   Beide elftallen konden niet tot 
scoren komen in deze eerste helft en zo bleef de stand aan de rust 0-0. 
Verdediger Roel Umans moest voor deze tweede helft vervangen worden als een gevolg van een 
blessure.  Thierry Dreesen, de jongste gast van de Breugelse kern, werd zijn vervanger.  In deze 
tweede helft ging het scoren de beide elftallen beter af.  Het was SVB die de score kon openen.  Een 
te harde terugspeelbal van een Reppelse flankspeler kreeg de thuisdoelman niet onder controle. 
Murat Latif onderschepte de bal om vervolgens de bal af te leggen voor Stef De Bruyne, die de bal 
makkelijk tegen de netten kon werken (0-1).  Een kwartier later kon Breugel hun score verdubbelen.  
Rik Wetzels probeerde met een diepe bal Robin Rooyakers te bereiken.  De interventie van de 
doelman was slecht en hiervan profiteerde Robin om de bal makkelijk tegen de netten te werken (0-
2).  Breugel leek op rozen te zitten, maar de snelle aansluitingstreffer van de thuisploeg bracht daar 
verandering in.  Een schot vanuit de tweede lijn week ongelukkig af op Odell Wallace en zo belandde 
de bal onhoudbaar tegen de netten (1-2).  Reppel geloofde er weer volledig in en storte zich in de 
aanval.  En met succes, want de gelijkmaker liet niet lang op zich wachten.  Ditmaal had doelman Tom 
Haveneers ging verhaal tegen het schot dat binnenkant paal achter de doellijn belandde (2-2).  En 
Reppel had niet de intentie om het bij deze puntendeling te laten en bleef de aanvallen aan elkaar 
rijgen.  Breugel van zijn kant beperkte zich tot het verdedigen van dit puntje.  SVB mocht tot tweemaal 
toe van geluk spreken dat de ref twee fouten in de Breugelse 16 niet bestrafte met een penalty.  
Reppel was enkele malen erg dicht bij het derde doelpunt, maar ditmaal liet Tom Haveneers zich niet 
meer vangen en hield de netten met enkele uitstekende reddingen schoon. 
Breugel kon deze gelijke stand toch vasthouden na 90 minuten en was meer dan tevreden met dit 
gewonnen punt. 
Opstelling SV Breugel: Tom Haveneers, Stijn Umans, Geert Gijbels, Odell Wallace, Roel Umans (70' 
Thierry Dreesen), Rik Wetsels (80' Dave Van den Wildenberg), Stef De Bruyne (80' Maarten 
Roeffaers), Murat Latif, Resul Sahin, Robin Rooyakers, Stefan Huybrechts 

Doelpunten : Stef De Bruyne, Robin Rooyakers 

Gele kaart : - 

Rode kaart  : - 
Speeldag 18: 
Zaterdag 15/01/05 - 19h30 
RC Reppel - SV Breugel 2 - 2 
FC Eksel - VK Gestel 3 - 2 
Overpelt VV - V. Lommel 1 - 0 
Zondag 16/01/05 - 14h30 
RS Beverlo - Kaulille FC 3 - 0 
Sp. Lille - Sp. Grote Brogel 3 - 2 
Sp. Wijchmaal - P. Engsbergen 1 - 0 
Peer SV - Fl. Paal 0 - 4 
Kattenbos Sp. - Achel VV 3 – 0 
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Speeldag 19: zondag 23 januari '05 (15h00):  

SV Breugel - Kattenbos Sport 1 - 1 

Aantal toeschouwers: 200 
Scheidsrechter : Ceyssens 
Wedstrijdbal voor de thuiswedstrijd SV Breugel - Kattenbos Sport werd geschonken door: 
- ROJO Sport, Meeuwen. 

Wedstrijdverslag :  
SV Breugel nam het dit weekend op tegen het vijfde geklasseerde Kattenbos Sport.  De bezoekers 
zitten dus in de race om een eindrondeticket. 
De toeschouwers kregen in de eerste helft een vrij saai schouwspel te zien.  Beide elftallen waren niet 
bij machte om een goed uitgespeelde kans te creëren.  De eerste mogelijkheid voor Breugel was een 
afstandschot van Rik Wetsels waar de bezoekende doelman zijn vingertoppen tegen moest zetten om 
de bal uit het doelkader te houden.  Voor Kattenbos was de beste kans een hoekschop waar de bal, 
die na wat geharrewar voor het Breugelse doel, door Geert Gijbels van de lijn werd gekeerd.  
Verdediger Roel Umans was duidelijk niet geliefd door de ref en werd bij elk duel teruggefloten. Verder 
was er niet veel te beleven in deze eerste helf op deze koude zondagnamiddag.   
De tweede helft was van iets betere makelij.  De eerste 20 minuten van deze tweede helft waren voor 
SV Breugel.  De thuisploeg speelde de bal goed rond en de bezoekers moesten zich terug trekken op 
hun eigen helft.  De beste Breugelse kans was voor Stijn Umans, die met een laag afstandsschot de 
bezoekende doelman bijna kon verrassen.  Daarna was het de beurt aan Kattenbos wat vooral bij 
enkel indraaiende corners thuisdoelman Tom Haveneers in gevaar kon brengen.  De wedstrijd leek 
dood te bloeden.  Wie het eerste doelpunt kon score zou de wedstrijd wel eens kunnen winnen.   En 
daar hadden beide elftallen blijkbaar schrik voor.  Toch lukte het SVB om met nog 7 minuten op de 
klok tot scoren te komen.   Middenvelder Rik Wetsels kon zich mooie vrij dribbelen om vervolgens een 
uitstekende pas in de loop van Robin Rooyakers te sturen.  Robin had zich inmiddels geposeerd in de 
16 en knalde de bal mooie voorbij de bezoekende doelman tegen de netten (1-0).  De overwinning 
leek beet maar Kattenbos bleef in een stunt geloven.  In de blessure tijd kon de balvaardige spits na 
wat gedribbel aanleggen van net buiten de grote baklijn.  Doelman Tom Haveneers zag de bal veel te 
laat uit het pak spelers komen en was kansloos toen de bal netjes, toch niet hard, in de lage 
rechterhoek tegen de netten belandde. 
Breugel kreeg dus toch nog een koude douche te verwerken op het einde van deze wedstrijd.  
Belangrijker zijn echter de komende wedstrijden waar SV Breugel nog iets goed te maken heeft uit te 
heenronde. 
Opstelling SV Breugel: Tom Haveneers, Stijn Umans, Tim Deckers, Geert Gijbels, Odell Wallace, 
Stefan Huybrechts, Roel Umans (46' Roel Bullen), Rik Wetsels, Stef De Bruyne (75' Yves Gijbels), 
Murat Latif, Robin Rooyakers (85' Maarten Roeffaers) 

Doelpunten : Stef De Bruyne, Robin Rooyakers 

Gele kaart : Roel Umans, Robin Rooyakers 

Rode kaart  : - 
Speeldag 19: 
Zondag 22/01/05 - 15h00 
SV Breugel - Kattenbos Sp. 1 - 1 
Achel VV - FC Eksel 3 - 0 
VK Gestel - Peer SV 0 - 0 
Fl. Paal - RS Beverlo 2 - 0 
Kaulille FC - Sp. Wijchmaal 0 - 4 
P. Engsbergen - Overpelt VV 1 - 6 
V. Lommel - Sp. Lille 2 - 1 
Sp. Grote Brogel - Rc Reppel 1 – 1 
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Speeldag 20: zaterdag 30 januari '05 (19h30):  

FC Eksel - SV Breugel 2 - 1 

Aantal toeschouwers: 170 
Scheidsrechter : Veekmans 
Wedstrijdverslag :  
Voor Breugel stond er dit weekend de laatste avondwedstrijd van het seizoen op het programma. FC 
Eksel was de gastheer voor deze avond.  Beide ploegen konden de punten goed gebruiken.  Eksel 
staat al een paar weken op een degradatieplaats, maar ook Breugel heeft de voetjes nog niet 
helemaal op het droge.  Er zou dus fel gestreden worden voor de broodnodige punten. Het deels 
bevroren veld maakte het er voor beide ploegen niet makkelijker op. 
De thuisploeg begon het felst aan deze wedstrijd.  Na goed 10 minuten spelen werd de snelle Ekselse 
spits in de diepte gestuurd 
om vervolgens met de punt van de schoen de bal voorbij de uitgekomen Breugelse doelman Tom 
Haveneers tegen de netten te werken (1-0).  Breugel was niet aangeslagen en nam het de wedstrijd in 
handen.  Het was de betere dan zijn tegenstrever, maar de kansen waren in het eerste half uur 
schaars.  In de 32' minuut kon Breugel toch voorbij de stugge verdediging van Eksel geraken.  Murat 
Latif werd met een mooie pas van Stijn Umans op randje buitenspel richting doel gestuurd.  De snelle 
Breugelse spits liet alle verdedigers achter zich en plaatste de bal mooi tegen de netten (1-1).  Na 
deze gelijkmaker leek Breugel de tegenstrever bij de nek te grijpen en een tweede Breugels doelpunt 
hing in de lucht.  Net voor het einde van de eerste helft leek dit doelpunt ook te vallen, maar de lobbal 
van Murat Latif, die veel supporters al tegen de netten zagen, ging slecht centimeters langs.  
De tweede helft begon wederom niet echt goed voor Breugel.  In de 50' minuut kon wederom de 
vinnige spits van Eksel bij een rommelige fase in de kleine rechthoek voor het doel van Breugel, de 
bal tussen een pak Breugel spelers verrassend tegen de netten koppen (2-1).  Ditmaal waren onze 
jongens toch wat aangeslagen en het duurde even voor er weer goed voetbal op de mat werd 
gebracht.  De tegenstrever hielp daar natuurlijk ook niet bij.  Daar zij de punten vooral nodig hadden 
plooide ze zich massaal terug en gooide ze achteraan alles dicht.  De Breugelse aanvallers werden 
lam gelegd en Breugel had het zeer moeilijk om in de Ekselse 16 te geraken.  Aan de andere zijde 
was het dan weer opletten voor de counters.  Tot tweemaal toe kon Eksel alleen richting doel gaan 
maar ditmaal stond het geschut niet scherp en kwam het niet tot scoren.  De wedstrijd modderde maar 
wat aan het deze tweede helft was niet echt een groots schouwspel.  Geen van beide ploegen kwam 
nog tot scoren en zo bleef de stand 2-1.  De thuisploeg kon hier zeker vrede mee nemen.  Voor 
Breugel is dit verlies een waarschuwing om zich volgende week niet te laten verrassen tegen het 
laatst geklasseerde Achel. 
Opstelling SV Breugel: Tom Haveneers, Stijn Umans, Tim Deckers, Igor Vandeberk (60' Dave Van 
den Wildenberg), Geert Gijbels, Odell Wallace, Stefan Huybrechts, Roel Bullen (75' Roel Umans), Rik 
Wetsels, Yves Gijbels, Murat Latif 

Doelpunten : Murat Latif 

Gele kaart : Tim Deckers, Igor Vandeberk, Murat Latif 

Rode kaart  : - 
Speeldag 20: 
Zaterdag 29/01/05 - 19h30 
FC Eksel - SV Breugel 2 - 1 
RC Reppel - V. Lommel 1 - 1 
Zondag 30/01/05 - 15h00 
Overpelt VV - Kaulille FC 1 - 2 
Sp. Wijchmaal - Fl. Paal 1 - 1 
RS Beverlo - Peer SV 2 - 2 
Kattenbos Sp. - Sp. Grote Brogel 1 - 1 
Sp. Lille - P. Engsbergen 1 - 2 
Achel VV - VK Gestel 1 – 2 
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Speeldag 21: zondag 13 februari '05 (15h00):  

SV Breugel - Achel VV 5 - 1 
Aantal toeschouwers: 80 
Scheidsrechter : Jame 

Wedstrijdverslag :  
Na een weekje rust mocht de eerste elftal op deze koude zondag namiddag de wei in tegen het laatst 
geklasseerde Achel VV.  Voor beide elftallen waren de drie punten een must.  Bij puntenverlies zou 
Breugel toch weer in de gevarenzone kunnen geraken en Achel kon de punten zeer goed gebruiken 
om weer aansluiting te vinden met de rest van de staartploegen in het klassement. 
De bezoekers begonnen gretig aan de wedstrijd, toch was hun spel veel te slordig om in de beginfase 
van de wedstrijd voor gevaar te zorgen in de Breugelse 16.  De thuisploeg gaf maar een gelaten 
indruk op het veld en bracht veel te weinig druk naar de vrij onzekere achterlinie van Achel.  De van 
de kou bibberende supporters konden zich nog niet echt opwarmen aan een hoogstaande partij 
voetbal.  Het veld lag er na de aanhoudende regenval van de laatste dagen vrij zwaar bij en dit 
speelde lichtjes in het voordeel van het verdedigende Achel VV, dat vooral met de lange bal hun 
spitsen probeerde te lanceren.  De eerste helft leek naar een scoreloos einde toe te gaan, totdat bij 
een hoekschop in de 45e minuut de rijzige Achelse verdediger de bal hard tegen de netten kon 
koppen (0-1).  Dit tegendoelpunt kwam toch hard aan bij de thuisploeg dat met deze 0-1 achterstand 
de kleedkamers in moest. 
Het duurde toch eventjes voordat Breugel een antwoord klaar had voor deze 0-1 achterstand.  Achel 
was zelfs erg dicht bij de 0-2.  Maar doelman Tom Haveneers kon tot tweemaal toe de netten 
schoonhouden toen de doorgebroken Achelse spitsen alleen richting doel gingen.  Na een klein uur 
spelen schoot Breugel eindelijk uit de startblokken en kon de pas ingevallen Stef Debruyne een 
uitstekende voorzet van op rechts afleveren recht op het hoofd van Yves Gijbels.  Yves kon de bal 
vervolgens hard via de onderkant van de deklat tegen de netten kon koppen (1-1).  De thuisploeg 
duwde het gaspedaal nog wat harder in en Achel moest zich volop concentreren op het verdedigen.  
SVB kon toch nogmaals door de Achelse muur breken.  Wederom was het Stef Debruyne die met een 
magistrale voorzet Robin Rooyakers kon bereiken aan de tweede paal.  Robin nam de bal in één tijd 
op de slof en zag de bal heerlijk tegen de doelnetten vliegen (2-1).  De doelpuntenhonger van de 
thuisploeg was nog niet gestild en enkele minuten later was het Stef Debruyne zelf die na een 
luchtduel met de Achelse doelman de 3-1 op het bord kon toveren.  Het ging vervolgens erg snel.  
Intussen werd de bezoekende doelman door de Achelse trainersstaf vervangen en kreeg zijn 
vervanger na meteen een doelpunt om de oren na een hard en laag afstandsschot van Yves Gijbels 
(4-1).  Achel kwam er niet meer aan te pas en vijf minuten voor tijd kon Robin Rooyakers de 
eindcijfers vastleggen met een schot dan afweek op een verdediger waardoor de bal onhoudbaar 
tegen de netten belandde (5-1). 
Hopelijk kunnen onze jongens dit uitstekend laatste half uur volgende week verder zetten in de 
thuiswedstrijd tegen VK Gestel. 
Opstelling SV Breugel: Tom Haveneers, Stijn Umans (55' Odell Wallace), Tim Deckers, Geert 
Gijbels, Stefan Huybrechts (46' Roel Umans), Roel Bullen, Resul Sahin (58' Stef Debruyne), Rik 
Wetsels, Yves Gijbels, Murat Latif, Robin Rooyakers  

Doelpunten : Yves Gijbels (2x), Robin Rooyakers (2x), Stef Debruyne 

Gele kaart : Tim Deckers, Resul Sahin, Rik Wetsels 

Rode kaart  : - 
Speeldag 21: 
Zondag 13/02/05 - 15h00 
V. Lommel - Kattenbos Sp. 1 - 4 
Sp. Grote Brogel - FC Eksel 3 - 0 
SV Breugel - Achel VV 5 - 1 
VK Gestel - RS Beverlo 1 - 4 
Fl. Paal - Overpelt VV 1 - 1 
Kaulille FC - Sp. Lille 1 - 2 
P. Engsbergen -RC Reppel 1 - 3 
Peer SV - Sp. Wijchmaal 1 – 1 
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Speeldag 22: zondag 20 februari '05 (15h00):  

SV Breugel - VK Gestel 2 - 4 
Aantal toeschouwers: 110 
Scheidsrechter : Fripont 
Wedstrijdbal voor de thuiswedstrijd SV Breugel - VK Gestel werd geschonken door: 
CV, Sanitair Trudo Vandijck, Peer 
Bestratingen Jan Vriens, Kleine Brogel 

Wedstrijdverslag :  
Voor Breugel stond er deze zondagnamiddag een pot voetbal tegen VK Gestel op het programma.  
De club uit Lummen kon mits winst op gelijke hoogte komen met Breugel.  Het voetbalveld in Kleine 
Brogel lag er gezien de weersomstandigheden van de laatst weken nog vrij goed bij.  Zeker als men 
dit vergeleek met de modderpoel in Gestel waar onze reserven gisteren hun match afwerkte. 
De wedstrijd kwam traag op gang en kansen waren in het eerste 20 minuten van de wedstrijd vrij 
schaars.  De bezoekers hadden licht veldoverwicht en konden via hun snelle spits af en toe voor 
gevaar zorgen.  Toch de eerste noemenswaardige doelpoging was voor Breugel.  Stef Debruyne 
probeerde met een laag schot de doelman te verrassen, maar de bal ging slechts centimeters langs. 
In de 25' minuut had doelman Tom Haveneers een slecht moment toen hij probeerde uit te voetballen 
trapte hij de bal recht in de voeten van de opzittende bezoekend spits.  Deze laatste nam dit cadeautje 
graag in ontvangst en legde de bal ongehinderd tegen de netten (0-1).  Breugel werd wakker en trok 
de wedstrijd nu meer naar zich toe en een tien minuten na de openingstreffer kon de thuisploeg langzij 
komen.  Een mooie aanvallende combinatie via Geert Gijbels en Murat Latif kwam bij Robin 
Rooyakers terecht.  Robin liet deze kans niet liggen en werkte uitstekend af (1-1).  Erop en erover 
dachten de supporters, want de thuisploeg kon nog enkele mooie kansen bijeenvoetballen, maar een 
doelpunt voor Breugel zat er niet in.  Integendeel zelfs!  Breugel werd keihard gepakt op een 
messcherpe counter van Gestel.  Op het einde van de eerste helft liep de snelle Gestelse spits er 
iedereen vanaf en kon op goal trappen.  De bal leek over de lijn te gaan maar de Breugelse doelman 
kon met een karpersprong de bal nog voor de lijn te redden.  De ref zag het echter heel anders en 
kende een doelpunt toe (1-2).  Net voor affluiten leek Breugel toch nog te kunnen tegenscoren maar 
Geert Gijbels trapte een unieke kans onbegrijpelijk over.   
In de tweede helft trok Breugel meteen in de aanval.  Het slechte jaagde de toeschouwers terug in de 
kantine.  Gestel kwam er in het begin van deze tweede helf niet meer uit en het was wachten op de 
gelijkmaker.  En die kwam er!  Murat Latif kon zich door de bezoekende verdediging wringen om 
alleen richting doelman te gaan.  Murat omspeelde de doelman en werd licht geraakt toch ging hij 
door, maar de hoek was intussen te scherp geworden.  Gelukkig was Stef Debruyne goed gevolg en 
kon Murat de bal klaarleggen waardoor Stef maar voor het intikken had (2-2).  Breugel bleef de betere 
ploeg.  Het controleerde het spel en leek tevreden met dit gelijkspel.  De bezoekers daarin tegen 
gingen nog voluit voor de drie punten, maar hun aanvallen waren niet echt goed georganiseerd om 
voor gevaar te zorgen. Toch gingen de bezoekers met de overwinning aan de haal.  Na dom 
balverlies van Breugel in het middenveld kon een speler van Gestel vanuit een scherpe hoek de 
Breugelse doelman verrassen en de bal hard tegen de netten te trappen (2-3).  Breugel zetten in het 
laatste kwartier nog alles op alles maar werden net voor affluiten nogmaals afgestraft op de counter 
(2-4).   Volgende week staat er nog eens een Peerse derby op het programma en hopelijk kan 
Breugel dit punterverlies volgende week in Grote Brogel terug rechtzetten. 
Opstelling SV Breugel: Tom Haveneers, Stijn Umans (25' Igor Vandeberk), Tim Deckers, Geert 
Gijbels, Stefan Huybrechts, Roel Umans (55' Odell Wallace), Roel Bullen (62' Bart Deelkens), Stef 
Debruyne, Rik Wetsels, Murat Latif, Robin Rooyakers, Stef Debruyne 

Doelpunten : Robin Rooyakers, Stef Debruyne 

Gele kaart : - 

Rode kaart  : - 
Speeldag 22: 
Zaterdag 19/02/05 - 19h30 
RC Reppel - Kaulille FC 1 - 3 
FC Eksel - V. Lommel 3 - 3 
Overpelt VV - Peer SV 1 - 0 
Zondag 20/02/05 - 15h00 
Sp. Lille - Fl. Paal 0 - 1 
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SV Breugel - VK Gestel 2 - 4 
Kattenbos Sp. - P. Engsbergen 2 - 2 
Sp. Wijchmaal - RS Beverlo 5 - 1 
Achel VV - Sp. Grote Brogel 1 – 0 
 

 

  



Speeldag 23: zondag 27 februari '05 (15h00):  

Sporting Grote Brogel - SV Breugel  1 - 0 

Aantal toeschouwers: 100 
Scheidsrechter : Billen 

Wedstrijdverslag :  
Breugel ging dit weekend op bezoek bij de collega's uit Grote Brogel.  Het werd net zoals de 
heenwedstrijd een spannend duel tussen beide Peerse ploegen.   
Breugel begon sterk.  Al na twee minuten kreeg middenvelder Stefan Huybrechts een grote kans, 
maar de Brogelse doelman was attent.  Aan de overkant kon collega doelman Tom Haveneers ook de 
handschoenen nat maken toen hij goed plat ging op een doelpoging van een Brogelse spits.  Beide 
elftallen kregen nog meerdere kansen om de score te openen, maar de score aan de rust bleef 0-0. 
Na de rust hetzelfde spelbeeld.  Veel spanning, maar het bleef wachten op doelpunten.  Op het uur 
werd een doorgebroken speler van Grote Brogel neergelegd door Roel Bullen.  De scheidsrechter stak 
een rode kaart onder de neus van Roel, die meteen de warme kleedkamers mocht opzoeken.  Met 
deze man minder situatie werd het nu toch moeilijk voor Breugel.  Toch bleef trainer Eddy Evens in de 
overwinnig geloven.  Met Yves Gijbels en Bart Deelkens, die de vervangers waren voor Robin 
Rooyakers en Stef De Bruyne,  gooide de trainer vers aanvallend bloed in de strijd.  Een maat voor 
niets bleek enkele minuten later.  Een kwartier voor tijd kon Grote Brogel profiteren en met een laag 
afstandschot werd Breugel doelman Tom Haveneers verslagen. Toch kon Breugel bijna de thuisploeg 
nog verrassen, maar de vinnige Murat Latif miste onbegrijpelijk nog de gelijkmaker.   
Na deze pijnlijke en tweede opeenvolgende nederlaag moet Breugel volgende week toch alles uit de 
kast gaan halen om tegen seizoensrevelatie Verbroedering Lommel de punten thuis te houden. 
Opstelling SV Breugel: Tom Haveneers, Stijn Umans, Roel Umans (35' Odell Wallace), Igor 
Vandeberk, Rik Wetzels, Stef De Bruyne (63 'Bart Deelkens), Murat Latif, Roel Bullen, Tim Deckers, 
Robin Rooyakers (67' Yves Gijbels), Stef Huybrechts 

Doelpunten : - 

Gele kaart : Stijn Umans, Igor Vandeberk 

Rode kaart  : Roel Bullen 
Speeldag 23: 
Zondag 27/02/05 - 15h00 
Kaulille FC - Kattenbos Sp. 0 - 0 
P. Engsbergen - FC Eksel 3 - 0 
V. Lommel - Achel VV 2 - 2 
Sp. Grote Brogel - SV Breugel 1 - 0 
VK Gestel - Sp. Wijchmaal 0 - 5 
RS Beverlo - Overpelt VV 1 - 3 
Peer SV - Sp. Lille 2 - 3 
Fl. Paal - RC Reppel 3 – 2 
 

 

Speeldag 24: zondag 7 maart '05 (15h00): 

 SV Breugel - Verbroedering Lommel     
Afgelast wegens weersomstandigheden 
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Speeldag 25: zondag 13 maart '05 (15h00):  

Penarol Engsbergen- SV Breugel  3 - 4 
Aantal toeschouwers: 60 
Scheidsrechter : Bleus 

Wedstrijdverslag :  
Breugel begon goed aan de wedstrijd doch na 10 minuten moest Breugel doelman Tom Haveneers 
zich omdraaien nadat bij een vrijschot de Engsbergse spits de bal onhoudbaar binnenkopte (1-0).  De 
vreugde van de tegenstreven duurde echter maar 10 minuten toen een mee opgerukte Roel Bullen, 
eveneens met een kopbal, de stand gelijk bracht  na een strakke voorzet van Geert Gijbels (1-1).  
Binnen het minuut kwam SV Breugel op voorsprong nadat Stijn Umans een stevig duel in zijn voordeel 
kon beslissen en Robin Rooyakers afwerkte (1-2).  De thuiploeg was een beetje aangeslagen door 
deze twee snel opeenvolgende tegendoelpunten.  Want vijf 5 minuten later was het Stijn Umans die 
de voorsprong kon vergroten, opnieuw met een kopgoal (1-3). 
Breugel stond na de eerste 45 minuten verdient op voorsprong en kon met deze 1-3 stand de rust in. 
En SVB ging in de tweede helft meteen verder op zijn elan.  In de eerste minuut van de tweede helft 
belande een lopbal van Roel Bullen op de lat.  Breugel bleef de betere van Engsbergen.  De controle 
over de wedstrijd bleef in handen van de Breugelspelers.  Toch bleef het wachten op een doelpunt.  
Tot in de 70

ste
 minuut, toen werd een mooi opgezette aanval afgewerkt door een pas ingevallen Stef 

De Bruyne (1-4).  De zege leek binnen!  Van toen af viel Breugel stil en moest er nog hard geknokt 
worden om de voorsprong te handhaven.  10 Minuten voor het eindsignaal zag de ref blijkbaar niet dat 
4 spelers van Engsbergen in offside positie stonden en de 2-4 stand verscheen op het scorebord.  
Engsbergen gooide alle aanvallende registers open en de thuisploeg begon nog in een puntendeling 
te geloven.  3 Minuten later werd SVB bedacht met een strafschop die feilloos werd omgezet door een 
thuisspeler (3-4).  Het werd dus nog superspannend.  Tot de laatste snik was SV Breugel aangewezen 
op verdedigen. De laatste minuut werd nog een tegenaanval opgezet, doch de bal van Robin 
Rooyakers belandde op de dwarsligger. 
Het eindsignaal was voor vele een verlossing. De buit was binnen. Bij het vernemen van de uitslagen 
van de overige wedstrijden was de vreugde des te groter. Door deze overwinning doet Breugel een 
goede zaak richting behoud. 
Opstelling SV Breugel:  
Haveneers Tom, Bullen Roel (65’ De Bruyne Stef), Deckers Tim, Gijbels Geert (73’ Wallace Odell), 
Huybrechts Stefan (77’ Deelkens Bart), Murat Latif, Rooyakers Robin, Umans Roel, Umans Stijn, 
Vandenberk Igor, Wetsels Rik. 

Doelpunten : Roel Bullen, Robin Rooyakers, Stijn Umans, Stef De Bruyne 

Gele kaart : Stijn Umans, Roel Umans 

Rode kaart  : - 
Speeldag 26: 
Zaterdag 12/03/05 - 19h30 
FC Eksel - Fl. Paal 3 - 1 
Zondag 13/03/05 - 15h00 
Peer SV - Kattenbos Sp. 1 - 5 
Kaulille FC - Achel VV 4 - 1 
P. Engsbergen - SV Breugel 3 - 4 
V. Lommel - Sp. Grote Brogel 2 - 0 
VK Gestel - Overpelt VV 0 - 0 
Sp. Wijchmaal - Sp. Lille 3 - 0 
RS Beverlo - RC Reppel 4 – 1 
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Speeldag 26: zondag 20 maart '05 (15h00):  

SV Breugel - Kaulille FC 0 - 0 
Aantal toeschouwers: 160 
Scheidsrechter : Indesteghe 
Wedstrijdbal voor de thuiswedstrijd SV Breugel - Kaulille FC werd geschonken door: 
Jean Dejong, CV - Sanitair - Zinkwerken, Kaulille 

Wedstrijdverslag :  
Op deze mooie zondagnamiddag gaf SV Breugel partij tegen de buren uit Kaulille FC.  Prachtig weer, 
veel volk en een vrouwelijke scheidsrechter voor deze mooie affiche.  Voor Breugel stonden er weer 
enkele jongens op de lijst van de geschorste en geblesseerde.  Zo kreeg de jongste speler van de 
Breugelse kern, Thierry Dreesen, zijn kans van bij de aftrap. 
De wedstrijd ging goed op en neer.  Beide efltallen waren aan elkaar gewaagd.  De bezoekers waren 
offensief iets meer in het overwicht maar SVB had weinig moeite om het achteraan goed gesloten te 
houden.  Dé kans van de wedstrijd was voor Robin Rooyakers in de 25' minuut.  Door een misser in 
de bezoekende verdediging kreeg Robin de kans om alleen richting doel te gaan.  Met een mooie 
beweging omspeelde hij de doelman maar besloot dan ontgoochelend naast het doel.  Na deze 
cruciale fase kwam Breugel toch iets meer opzetten.  Het creëerde enkele uitgespeelde kansen maar 
dit bracht niet echt veel op.  Aan de overzijde probeerde Kaulille het vooral met de afstandsschoten en 
dit leverde ook niet veel op.  Het waren vooral de duels in het middenveld die de wedstrijd kleurde.  Na 
45 minuten spelen bleef de stand 0-0. 
De supporters hoopte dat de wedstrijd dan eindelijk zou ontploffen in de tweede periode.  De 
bezoekers drongen meteen na het startsignaal fel aan en drukte Breugel terug op eigen helft.  De wit - 
blauwen probeerde net als in de eerste helft vooral te scoren door schoten vanuit de tweede lijn, maar 
hun kanonnen stonden nog steeds niet goed afgesteld.  De wedstrijd bleef toch enorm spannend want 
de tijd tikte weg en wie het eerst kon scoren zou wel eens met de drie punten kunnen gaan lopen.  
Breugel had het moeilijk om al voetballend richting het bezoekende doel te geraken en zo gebruikte 
het iets te veel de lange bal.  Naargelang de wedstrijd naar het einde ging verslapte ook het tempo in 
de match.  Beide elftallen zaten door hun beste krachten heen en ondanks enkele verse krachten aan 
beide zijden bleef de wedstrijd op slot. De brilscore stond na 90 minuten nog steeds op het scorebord. 
Volgende zondag speelt het eerste elftal hun uitgestelde thuiswedstrijd tegen Verbroedering Lommel.  
Hopelijk kan Breugel dan wel de drie punten incasseren. 
Opstelling SV Breugel:  
Haveneers Tom, Bullen Roel (85' Roeffaers Ruben), Deckers Tim, Wallace Odell, Dreesen Thierry, 
Umans Stijn, Wetsels Rik, Huybrechts Stefan, Murat Latif (60' Deelkens Bart), Rooyakers Robin (75' 
Yves Gijbels), Stef De Bruyne. 

Doelpunten : - 

Gele kaart : Thierry Dreesen 

Rode kaart  : - 
Speeldag 26: 
Zaterdag 19/03/05 - 19h30 
FC Eksel - Peer SV 5 - 0 
RC Reppel - Sp. Wijchmaal 4 - 0 
Zondag 20/03/05 - 15h00 
SV Breugel - Kaulille FC 0 - 0 
Achel VV - Fl. Paal 0 - 4 
Kattenbos Sp. - RS Beverlo 4 - 0 
Sp. Lille - Overpelt VV 1 - 3 
Sp. Grote Brogel - P. Engsbergen 2 - 1 
V. Lommel - VK Gestel 1 – 0 
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Speeldag 24: zondag 27 maart '05 (15h00): 

 SV Breugel - Verbroedering Lommel 2 - 2 
Aantal toeschouwers: 120 
Scheidsrechter : Michiels 

Wedstrijdverslag :  
Dit weekend stond de inhaalwedstrijd op het programma van de 24e speeldag.  Mede promovendus 
Verbroedering Lommel kwam op bezoek bij SV Breugel. 
De wedstrijd was nog maar 5 minuten oud of Rik Wetsels moest met een hoofdkwetsuur het veld 
afgevoerd worden en hij werd vervangen door Bart Deelkens.  De eerste aanval van betekenis kwam 
ik de 12

de
 minuut toen Robin Rooyakers de bal in één tijd op de slof nam en de bal rakelings over doel 

stuurde.  In de 20e minuuut lukte het aan de overkant wel en werd het 0-1 toen Verbroedering speler 
Dennis Van Ravenstijn een vrijschot keihard in de netten joeg (0-1).   
Omstreeks het half uur kwam SVB dicht bij de gelijkmaker maar het vrijschot van Resul Sahin werd 
door de bezoekende keeper op een spectacularie wijze in corner gewerkt. Vijf minuten later verijdelde 
Igor Vandenberk de 0-2 door een open kans van Verbroedering op de lijn weg te werken. 
SV Breugel begon na een peptalk van de trainer met meer vertrouwen aan de tweede helft en speelde 
de tegenstander van de mat.  In de 55

ste
 minuut ressorteerde dit in de gelijkmaker door een prachtige 

lobbal van Stef De Bruyne (1-1).  SVB voelde dat er meer in zat en ging onmiddellijk op zoek naar een 
tweede doelpunt. Na een schitterend opgebouwde aanval bediende Robin Rooyakers de vrijstaande 
Murat Latif die de bal teruglegde voor de voeten van een opgekomen Bart Deelkens.  'Den Deel' 
twijfelde niet om met een mooi schot de 2-1 op de scorebord plaatsen. Verbroedering, dat nog in de 
running is voor een eindronde ticket, voelde zich niet aangeslagen en de drukt op onze verdediging 
werd zwaarder en zwaarder doch de doelkansen werden steeds onderschept.  Verrassend genoeg 
lukte de bezoekers toch nog de gelijkmaker.  In de 68

ste
 minuut werd Roel Umans op een verkeerd 

been werd gezet en de Breugelse keeper Tom Haveneers miste zijn interceptie volledig door naast de 
bal te trappen. Voor de goed gevolgde topschutter Frank Reekmans was het maar een kleine kunst 
om de gelijkmaker binnen te tikken en de uiteindelijke 2-2 eindstand te bepalen. 
Opstelling SV Breugel:  
Haveneer Tom, Umans Stijn, Gijbels Geert, Deckers Tim, Vandenberg Igor, Umans Roel, Latif Murat, 
Sahin Resul (65’ Wallace Odell), Wetsels Rik ((‘ Deelkens Bart), Rooyakers Robin (70’ Gijbels Yves), 
De Bruyne Stef. 

Doelpunten : Stef De Bruyne, Bart Deelkens 

Gele kaart : Tim Deckers, Roel Umans, Stijn Umans 

Rode kaart  : - 
Speeldag 24: 
Vrijdag 26/03/05 - 19h30 
FC Eksel - Kaulille FC 1 - 0 
Zondag 27/03/05 - 15h00 
Kattenbos Sp. - Fl. Paal 3 - 3 
Sp. Lille - RS Beverlo 1 - 1 
SV Breugel - V. Lommel 2 - 2 
Achel VV - P. Engsbergen 3 - 5 
Sp. Grote Brogel - VK Gestel 1 - 0 
Overpelt VV - Sp. Wijchmaal 1 - 1 
RC Reppel - Peer SV 2 – 2 
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Speeldag 27: zondag 3 april '05 (15h00):  

Flandria Paal - SV Breugel 2 - 0 

Aantal toeschouwers: 100 
Scheidsrechter : D'Amario 

Wedstrijdverslag :  
De tegenstander van deze zondagnamiddag, Flandria Paal, zat nog steeds in de running voor het 
kampioenschap.  De club uit Beringen staat tweede in het klassement en zit titelkandidaat nummer 1, 
Overpelt VV, met slecht één puntje achterstand erg dicht op de hielen.  Flandria was de 1 – 0 
nederlaag in Breugel nog niet vergeten en om in de running te blijven voor de titel moest er op eigen 
terrein gewonnen worden.  Paal was dan ook niet van plan om punten te verliezen tegen Breugel. 
Breugel trok met een gehavende verdediging naar Paal want Tim Deckers en Stijn Umans moest geel 
geschorst de wedstrijd achter de omheining volgen. 
Beide ploegen begonnen aftastend aan de wedstrijd.  Gedurende het eerste half uur kon Breugel 
goed standhouden en verdedigde het hardnekkig tegen de tweede in het klassement.  Paal kon weinig 
kansen creëren en Breugel speelde het spel goed mee.  Ei zo na bracht Igor Vandenberk Breugel op 
voorsprong doch een schitterende redding van de thuisdoelman was noodzakelijk om de bordjes gaaf 
te houden.  Paal liet zich echter niet afschrikken en bleef de bal rondtikken en bleef kiezen voor de 
aanval. Omstreeks het half uur liet de voorlijn een reuzenkans echter onbenut.  Toch kreeg SVB na 35 
minuten spelen een goal te slikken.  Na een mooie assist via de flank kon de goedgevolgde Paalse 
spits de bal strak tegen de doelnetten trappen (1-0).  Een gevleide voorsprong van de thuisploeg 
tegen een erg dapper spelend Breugel.  Helaas slikte onze jongens vijf minuten na dit 
openingsdoelpunt al een tweede tegentreffer, na een misverstand in de Breugelse verdedigin, (2-0) en 
was dit toch een serieuze domper zo kort tegen de rust aan. 
n de tweede helft probeerde SVB nog iets te doen aan deze 2-0 achterstand maar de veer bij de 
Breugelse jongens was toch gebroken.  Paal had blijkbaar de zwakke plekken van Breugel ontdekt en 
bleef in de tweede time resoluut kiezen voor de aanval doch een attente Tom Haveneers voorkwam 
erger zodat de schade beperkt bleef tot 2 – 0. 
 derde.  Het spel werd er, naarmate de wedstrijd volgde, niet mooier op en beide ploegen brachten 
een nogal ongeconcentreede pot voetbal op de mat.  Paal hield stand en kon met deze gerustellende 
voorsprong de wedstrijd makkelijk uitspelen.   
Mogelijk zaten de SVB spelers reeds met de wedstrijd van volgend weekend in het hoofd, want die 
wedstrijd mag niet verloren maar moet gewonnen worden zodat we mathematisch zeker kunnen zijn 
over het behoud in 
Volgende week staat de topderby en thuiswedstrijd SV Breugel - Peer SV op het programma.  
Supporters op post voor dit belangrijk buren treffen. 
Opstelling SV Breugel:  
Haveneer Tom, Geert Gijbels, Odell Wallace, Roel Umans (61' Stef De Bruyne), Rik Wetzels, Roel 
Bullen, Murat Latif (46' Resul Sahin), Igor Vandeberk, Stefan Huybrechts, Robin Rooyakers (61' Bart 
Deelkens), Yves Gijbels 

Doelpunten : - 

Gele kaart : Yves Gijbels, Stef De Bruyne 

Rode kaart  : - 
Speeldag 27: 
Zaterdag 02/04/05 - 20h00 
Overpelt VV - RC Reppel 1 - 0 
Zondag 03/04/05 - 15h00 
RS Beverlo - FC Eksel 1 - 1 
Peer SV - Achel VV 5 - 2 
Fl. Paal - SV Breugel 2 - 0 
Kaulille FC - Sp. Grote Brogel 1 - 0 
Sp. Wijchmaal - Kattenbos Sp. 0 - 3 
P. Engsbergen - V. Lommel 2 - 3 
VK Gestel - Sp. Lille 1 – 0 
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Speeldag 28: zondag 10 april '05 (15h00): 

 SV Breugel -  Peer SV 0 - 3 
Aantal toeschouwers: 180 
Scheidsrechter :  
Wedstrijdbal voor de thuiswedstrijd SV Breugel - Peer SV werd geschonken door: 
Sanitair, centrale verwarming, Trudo Vandijck, Peer. 
Café Pol Kip, Peer. 
All Top Clean, Peer. 
Lichtpunt, Nieuwstraat Peer. 
HD2 Computers, Peer. 
Koffiehuis Het Poortje, Peer. 
Tuinaanleg Harry Martens, Kleine-Brogel. 

Wedstrijdverslag :  
Breugel mocht het deze zondagnamiddag opnemen tegen aartsrivaal Peer SV.  De gasten uit het 
centrum staan met hun 15e plaats in het klassement met één been in 4e provinciale, maar ook 
Breugel is nog steeds niet weg van de gevreesde 14e plaats en de daarbij horende eindronde voor 
bijkomende dalers. 
De wedstrijd begon goed en in het eerst kwartier kregen de talrijk opgekomen supporters snelle 
wedstrijd voorgeschoteld met kansen aan beide zijde.  Voor Breugel was Stijn Umans dicht bij een 
doelpunt toen zijn kopbal rakelings over de kruising ging. Peer trad aan met een jong en opportunisch 
elftal dat gretig in elk duel ging.  Dankzij hun spelstijl kregen ze steeds meer de match in handen en 
op het half uur konden de bezoekers de netten bol zetten.  Een goed voorzet werd hard voorbij 
doelman Tom Haveneers binnengetrapt (0-1).  Breugel kon voorlopig geen vuist maken in de duels en 
moest het spel laten een Peer SV.  Na 45 minuten bleef deze 0-1 op het bord staan. 
In deze tweede helft zou SVB toch meer uit hun schulp moeten kruipen om deze kleine achterstand te 
kunnen ophalen.  Toch was het weer Peer dat het felst in de duels ging.  De doelkansen bleven 
voorlopig uit en de wedstrijd bleek aan beide zijden vast te zitten.  Het lukte Breugel om wat meer druk 
naar voor te brengen, maar Peer hield achteraan goed stand.  In deze fase van de wedstrijd had 
Breugel de gelijkmaker moeten maken, maar dit gebeurde niet.  Aan de andere kant lukte het wel.  
Een Peerse middenvelder legde vanop ruim 30 meter aan.  Breugel doelman Tom Haveneers stond 
iets te ver uit zijn doel en zag het schot achter zich in de netten belandden (0-2).  Een opdoffer voor 
Breugel dat nu wel de kopjes liet hangen.  Met nog een kwartier op de klok kon Peer de score zelfs 
nog aandikken tot 0-3 na een snelle counter.  Stef De Bruyne trapte enkele minuten voor tijd nog een 
bal op de paal maar meer zat er voor Breugel niet meer in. 
De komende twee matchen zal er nog voluit voor de punten gegaan moeten worden of de gevreesde 
eindronde ligt op de loer. 
Opstelling SV Breugel:  
Haveneer Tom, Geert Gijbels, Tim Deckers, Rik Wetzels, Roel Bullen, Resul Sahin, Murat Latif (37' 
Bart Deelkens), Stefan Huybrechts (78' Odell Wallace), Stef De Bruyne, Yves Gijbels 

Doelpunten : - 

Gele kaart : Yves Gijbels, Tim Deckers 

Rode kaart  : - 
Speeldag 28: 
Zaterdag 09/04/05 - 20h00 
RC Reppel - Sp. Lille 1 - 0 
FC Eksel - Sp. Wijchmaal 1 - 1 
Zondag 10/04/05 - 15h00 
V. Lommel - Kaulille FC 3 - 0 
Sp. Grote Brogel - Fl. Paal 0 - 3 
Kattenbos Sp. - Overpelt VV 2 - 0 
P. Engsbergen - VK Gestel 1 - 3 
SV Breugel - Peer SV 0 - 3 
Achel VV - RS Beverlo 1 – 3 
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Speeldag 29: zondag 17 april '05 (15h00):  

Red Star Beverlo - SV Breugel - 4 - 3 

Aantal toeschouwers: 120 
Scheidsrechter : Jennart Christian 

Wedstrijdverslag :  
Om mathematische zekerheid om de eindronde te ontwijken trok Breugel naar Beverlo om er te 
winnen.  Breugel begon echter zeer zenuwachtig aan de wedstrijd en reeds in de tweede minuut was 
het bijna raak toen een eerste aanval van de thuisploeg net naast het doelhout verdween.  De 
aanvallen van Beverlo stapelde zich op en in de 25’ werd het na een geharrewar voor doel 1-0.  Na 
enkele schaarse pogingen van Breugel kwam Beverlo opnieuw gevaarlijk opzetten doch de kopbal 
van de thuisspits miste zijn bestemming.  Van dan af kregen we een meer evenwichtig spel te zien en 
omstreeks het half uur schoot een mee opkomende Rik Wetsels rakelings over. Onmiddellijk erna had 
de thuis doelman alle moeite van de wereld om een prachtig schot van Stef De Bruyne uit de 
winkelhaak te halen.  Omstreeks de 38’ minuut werden de inspanning van Breugel beloond. Een 
vrijschot van Robin Rooyakers belande op de lat en een goed gevolgde Stef De Bruyne kon in de 
rebound de bordjes gelijk stellen.  Lang duurde de pret niet want 2 minuten later kwam de thuisploeg 
opnieuw op voorsprong en tot overmaat van ramp werd het nog voor de rust 3-1 door een strafschop 
die onhoudbaar werd binnengetrapt. Beverlo werd omstreeks de 15

de
 minuut van de tweede helft 

eveneens bestraft met een penalty die door een inmiddels ingevallen Bart Deelkens feilloos werd 
geplaatst.  Breugel begon opnieuw in haar kansen te geloven doch jammerlijk bleef een fout van een 
alleen doorgebroken Robin Rooyakers onbestraft, doch 10 minuten voor het eindsignaal stelde Igor 
Vandenberk opnieuw gelijk door een prachtig afstandsschot in de verste hoek binnen te knallen.  
Beverlo bleef echter in haar kansen geloven en 2 minuten voor het eindsignaal werd het 4-3 door een 
ouwn-goal van SVB.   
Nadat de resultaten van de overige wedstrijden bekend waren werd er gerekend en konden we het 
volgende besluiten: 

-         indien SVB zondag wint tegen Wijchmaal – geen eindronde 
-         indien Eksel minimum 1 punt haalt tegen Lille -  geen eindronde 
-         indien SVB zondag verliest en Eksel verlies komt er een testmatch tussen SVB en Eksel om 

uit te maken wie de eindronde zal moeten spelen om desgevallend een bijkomende daler aan 
te duiden. 

Opstelling SV Breugel:  
Haveneers, Deckers, Gijbels Geert, Huybrechts (70’ Murat), Sahin, Umans Roel (33’ Wallace), Umans 
Stijn(46’ Deelkens), Vandenberk Igor, Wetsels, Rooyakers, De Bruyne. 

Doelpunten : Stef De Bruyne, Bart Deelkens, Igor Vandeberk 

Gele kaart : Yves Gijbels, Robin Rooyakers, Stijn Umans 

Rode kaart  : - 
Speeldag 29: 
Zondag 17/04/05 - 15h00 
Fl. Paal - V. Lommel  4 - 1 
Sp. Lille - Kattenbos Sp. 2 - 2 
Overpelt VV - FC Eksel 1 - 0 
Sp. Wijchmaal - Achel VV 4 - 3 
Peer SV - Sp. Grote Brogel 0 - 6 
Kaulille FC - P. Engsbergen 9 - 0 
RC Reppel - VK Gestel 0 - 2 
RS Beverlo - SV Breugel 4 – 3 
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Speeldag 30: zondag 24 april '05 (15h00):  

SV Breugel - Sporting Wijchmaal 1 - 1 
Aantal toeschouwers: 180 
Scheidsrechter :  
Wedstrijdbal voor de thuiswedstrijd SV Breugel - Sp. Wijchmaal werd geschonken door: 
AWS, Stationsstraat, Wijchmaal. 
Louis Linsen, schildersbedrijf, Wijchmaal. 
Nico Hesius, Kleine-Brogel. 
Toerist Express, reisburo, Steenweg Wijchmaal, Peer. 
Trudo Vandijck, sanitair, CV, Peer. 
Ludo Simons, schrijnwerkerij, timmerwerken, Kleine-Brogel. 

Wedstrijdverslag :  
SV Breugel speelt ook volgend seizoen in 3e provinciale!!   In een zinderend einde van de derby tegen 
Sporting Wijchmaal kon Breugel in de slotminuten toch nog een gelijkspel uit de brand slepen en 
daarmee het behoud veilig stellen.  Breugel heeft gelukkig niet moeten rekenen op eventueel winst 
van Eksel dat op eigen veld uiteindelijk de 3 punten moest laten aan concurrent Sparta Lille. 
Breugel kon in deze belangrijke wedstrijd geen beroep doen op de geschorste Robin Rooyakers en 
Resul Sahin.  Ook Igor Vandeberk was niet van de partij wegens Mister Belguim Personality 
verplichtingen.  
De wedstrijd kon niet slechter beginnen voor Breugel.  Al na 5 minuten spelen konden de bezoekers 
de 0-1 op het bord zetten.  Een foutje in de verdediging werd genadeloos afgestraft door de 
Wijchmaalse spits (0-1).  Het duurde eventjes vooraleer de Breugelse spelers over deze klap heen 
waren.  En pas rond de 20e minuut kon de thuisploeg een eerste kans bijeenvoetballen.  Na een 
goede voorzet vanop links kon Yves Gijbels de bal in één tijd op de slof nemen.  Helaas de doelman 
pakte uit met een uitstekende redding en hield de nul op het bord.  Ook Wijchmaal kon nog een 
uitstekende kans creëren.  De doorgebroken snelle spits besloot onbesuist over doel.  Ondertussen 
moest de geblesseerde Stijn Umans het veld verlaten en was trainer Eddy Evens verplicht enkele 
pionnen te verschuiven.  In deze eerste 45 minuten lukte het Breugel niet meer om een gaatje te 
vinden in de Wijchmaalse defensie en zo bleef de stand 0-1 aan de rust.   
Voor deze tweede helft moest de hardwerkende Rik Wetzels plaats ruimen voor Bart Deelkens.  
Breugel nam de wedstrijd nu wel meer in handen en drukte de bezoekers terug richting eigen doel.  
Dit leidde tot enkele halve kansen voor de thuisploeg.  Toen ook de tussenstand van de wedstrijd 
Eksel - Lille bekend werd, was Breugel verplicht minstens één puntje te sprokkelen.  SVB had het 
meeste balbezit maar het lukte niet de bezoekende defensie te breken.  Naarmate de tijd verstreek 
kwam er steeds minder swung in het spel van Breugel.  Het leek wel of ze de moed hadden 
opgegeven.  Beste doelpoging in deze tweede helft was voor verdediger Tim Deckers.  Hij probeerde 
het met een strak afstandschot die door de Wijchmaalse doelman met een pracht van een redding uit 
de kruising bokste.  De tijd tikte weg en Breugel leek op weg naar een testmatch tegen Eksel toen in 
de 88 minuut Bart Deelkens achtte dat zijn moment van glorie was gekomen.  Bart kreeg een beetje 
ruimte en nam daarvan gebruik om uit te pakken met een hard schot vanuit de tweede lijn.  De bal 
ging door een bos spelers heen en belandde zo buiten het bereik van de doelman in de rechter 
beneden hoek tegen de netten (1-1).   
Bij spelers, trainersstaf en supporters was de vreugde en opluchting groot.  De zo gevreesde 
eindronde werd vermeden en zo was dit gelukkig de laatste wedstrijd van het seizoen. 
Opstelling SV Breugel:  
Tom Haveneers, Tim Deckers, Geert Gijbels, Stefan Huybrechts, Stijn Umans, Odell Wallace, Roel 
Umans, Rik Wetsels (46' Bart Deelkens), Stef De Bruyne. 

Doelpunten : Bart Deelkens 

Gele kaart : - 

Rode kaart  : - 

  

http://www.football.nethut.no/fn/whatsnew.html


   Nabeschouwing seizoen 2004 - 2005 
 

 

Flandria Paal mag zich tot kampioen kronen in 3e provinciale A.  De club uit Beringen was lange tijd 
op achtervolgen aangewezen op respectievelijk Sporting Wijchmaal en de grote titelfavoriet Overpelt 
VV.  In het laatste deel van het kampioenschap hebben deze laatst genoemde clubs enkele 
belangrijke punten verloren en moesten ze dus toch nog het onderspit delven voor het sterkere Paal. 
OVV mag ,net als Sporting Wijchmaal, Verbroedering Lommel en Kattenbos Sport, proberen via de 
eindronde een plaatsje in 2e provinciale af te dwingen.   
Aan de andere kant van het klassement ontloopt Breugel nipt een testmatch tegen FC Eksel.  Eksel 
moet nu de eindronde speler voor een eventuele daler.  Al is nog niet precies geweten hoeveel er dat 
zullen zijn. 
Peer SV en Achel VV waren al een tijdje zeker van degradatie en mogen dus volgend jaar in 4e aan 
de slag. 
 

 
 ALGEMENE  RANGSCHIKKING (30/30) 

1   Fl. Paal **/*** 67  21  12  
2   Overpelt VV 65  20  9  
3   Sp. Wijchmaal * 58  17  5  
4   Verbr.Lommel 57  17  9  
5   Kattenbos Sp. 57  15  10  
6   Sp. Grote Brogel 46  14  3  
7   RS Beverlo 44  13  10  
8   Kaulille FC 40  12  6  
9   VK Gestel 39  11  12  

10   RC Reppel 33  8  3  
11   Sp. Lille 32  9  4  
12   SV Breugel 32  8  1  
13   P.Engsbergen 31  9  0  
14   FC Eksel 31  8  2  
15   Peer SV 23  5  6  
16   Achel VV 16  4  0  

    AANTAL GEWONNEN WEDSTRIJDEN 
    PUNTEN UIT DE LAATSTE VIER WEDSTRIJDEN 

 

  



 
 ALLE  WEDSTRIJDEN  VAN  BREUGEL SV 

Zo 05-09-2004 15:00 Breugel   Overpelt VV 2 - 3    0 0  13-  

Zo 12-09-2004 15:00 Lille   Breugel 5 - 1   0  0  16-  

Zo 19-09-2004 15:00 Breugel   Reppel 3 - 2    3 3  10   

Zo 26-09-2004 15:00 Kattenbos   Breugel 3 - 3   1  4  11   

Zo 03-10-2004 15:00 Breugel   Eksel 1 - 5    0 4  11   

Zo 10-10-2004 15:00 Achel   Breugel 5 - 3   0  4  14   

Zo 17-10-2004 15:00 Gestel   Breugel 5 - 1   0  4  15   

Zo 24-10-2004 15:00 Breugel   Grote Brogel 1 - 1    1 5  15   

Zo 31-10-2004 15:00 Verbr.Lommel   Breugel 3 - 0   0  5  15   

Zo 07-11-2004 14:30 Breugel   Engsbergen 0 - 2    0 5  15   

Zo 14-11-2004 14:30 Kaulille   Breugel 1 - 2   3  8  13   

Zo 21-11-2004 14:30 Breugel   Paal 1 - 0    3 11  13   

Zo 28-11-2004 14:30 Peer SV   Breugel 5 - 0   0  11  13   

Zo 05-12-2004 14:30 Breugel   Beverlo 2 - 0    3 14  12   

Zo 12-12-2004 14:30 Wijchmaal   Breugel 2 - 4   3  17  11   

Za 18-12-2004 20:00 Overpelt VV   Breugel 1 - 1   1  18  11   

Zo 09-01-2005 14:30 Breugel   Lille 2 - 1    3 21  9   

Za 15-01-2005 19:30 Reppel   Breugel 2 - 2   1  22  9   

Zo 23-01-2005 15:00 Breugel   Kattenbos 1 - 1    1 23  9   

Za 29-01-2005 19:30 Eksel   Breugel 2 - 1   0  23  10   

Zo 13-02-2005 15:00 Breugel   Achel 5 - 1    3 26  9   

Zo 20-02-2005 15:00 Breugel   Gestel 2 - 4    0 26  9   

Zo 27-02-2005 15:00 Grote Brogel   Breugel 1 - 0   0  26  11   

Zo 13-03-2005 15:00 Engsbergen   Breugel 3 - 4   3  29  9   

Zo 20-03-2005 15:00 Breugel   Kaulille 0 - 0    1 30  9   

Zo 27-03-2005 15:00 Breugel   Verbr.Lommel 2 - 2    1 31  10   

Zo 03-04-2005 15:00 Paal   Breugel 2 - 0   0  31  10   

Zo 10-04-2005 15:00 Breugel   Peer SV 0 - 3    0 31  12   

Zo 17-04-2005 15:00 Beverlo   Breugel 4 - 3   0  31  12   

Zo 24-04-2005 15:00 Breugel   Wijchmaal 1 - 1    1 32  12   

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

 

 

  



 RANGSCHIKKING  THUISWEDSTRIJDEN  (15/15) 
1   Overpelt VV 35  11  10  
1   Paal 35  11  10  
3   Verbr.Lommel 33  10  12  
4   Wijchmaal 32  10  13  
4   Grote Brogel 32  10  13  
6   Kattenbos 29  8  16  
7   Beverlo 24  7  21  
8   Eksel 21  6  24  
9   Reppel 21  5  24  

10   Kaulille 20  6  25  
11   Breugel 20  5  25  
12   Gestel 19  5  26  
13   Lille 18  5  27  
14   Achel 14  4  31  
14   Engsbergen 14  4  31  
16   Peer SV 9  2  36  

    AANTAL GEWONNEN THUISWEDSTRIJDEN 
    AANTAL VERLIESPUNTEN IN DIE THUISWEDSTRIJDEN 

 

 
 RANGSCHIKKING  UITWEDSTRIJDEN  (15/15) 

1   Paal 32  10  13  
2   Overpelt VV 30  9  15  
3   Kattenbos 28  7  17  
4   Wijchmaal 26  7  19  
5   Verbr.Lommel 24  7  21  
6   Gestel 20  6  25  
6   Beverlo 20  6  25  
6   Kaulille 20  6  25  
9   Engsbergen 17  5  28  

10   Grote Brogel 14  4  31  
10   Lille 14  4  31  
12   Peer SV 14  3  31  
13   Reppel 12  3  33  
13   Breugel 12  3  33  
15   Eksel 10  2  35  
16   Achel 2  0  43  

    AANTAL GEWONNEN UITWEDSTRIJDEN 
    AANTAL VERLIESPUNTEN IN DIE UITWEDSTRIJDEN 

 

 WEDSTRIJDEN  GEWONNEN  MET  MEER  DAN  ÉÉN  DOELPUNT  VERSCHIL 
 Paal 15  9  6  
 Overpelt VV 14  6  8  
 Wijchmaal 10  5  5  
 Kattenbos 10  5  5  
 Beverlo 9  5  4  
 Grote Brogel 8  5  3  
 Verbr.Lommel 8  5  3  
 Gestel 6  2  4  
 Kaulille 6  4  2  
 Engsbergen 6  3  3  
 Eksel 5  3  2  
 Peer SV 3  2  1  
 Reppel 3  2  1  
 Lille 3  3  0  
 Breugel 3  2  1  
 Achel 2  2  0  
    THUIS 
    UIT 

 

  



 WEDSTRIJDEN  ZONDER  TEGENDOELPUNTEN 
 Overpelt VV 13  9  4  
 Paal 12  7  5  
 Kattenbos 12  6  6  
 Wijchmaal 9  3  6  
 Verbr.Lommel 9  8  1  
 Grote Brogel 8  5  3  
 Gestel 7  4  3  
 Kaulille 7  4  3  
 Engsbergen 5  3  2  
 Beverlo 5  4  1  
 Eksel 4  2  2  
 Reppel 4  4  0  
 Peer SV 3  1  2  
 Breugel 3  3  0  
 Achel 2  2  0  
 Lille 2  1  1  
    THUIS 
    UIT 

 

 DE  BEST  SCORENDE  PLOEG  (30/30) 
1   Overpelt VV 81  40  41  
2   Paal 79  38  41  
3   Verbr.Lommel 61  31  30  
4   Kattenbos 60  30  30  
4   Wijchmaal 60  33  27  
6   Beverlo 56  31  25  
7   Breugel 48  23  25  
8   Grote Brogel 47  26  21  
9   Eksel 45  27  18  

10   Kaulille 44  29  15  
10   Engsbergen 44  23  21  
12   Lille 43  26  17  
13   Reppel 42  25  17  
13   Peer SV 42  25  17  
15   Gestel 39  18  21  
16   Achel 34  21  13  

    IN DE THUISWEDSTRIJDEN 
    IN DE UITWEDSTRIJDEN 

 

 

 DE  PLOEG  MET  DE  MINSTE  TEGENDOELPUNTEN  (30/30) 
1   Paal 28  10  18  
2   Kattenbos 29  15  14  
3   Wijchmaal 31  19  12  
3   Overpelt VV 31  11  20  
5   Grote Brogel 40  16  24  
5   Verbr.Lommel 40  13  27  
7   Gestel 44  21  23  
8   Kaulille 46  23  23  
9   Reppel 51  25  26  

10   Lille 53  26  27  
11   Beverlo 54  24  30  
12   Eksel 57  27  30  
13   Breugel 70  26  44  
14   Peer SV 74  44  30  
15   Engsbergen 83  41  42  
16   Achel 94  38  56  

    IN DE THUISWEDSTRIJDEN 
    IN DE UITWEDSTRIJDEN 

 


