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  Eindklassement Gew. Reserven 
 

1  
Kattenbos Sp. 74  

2  
Sp. Wijchmaal 66  

3  
VK Gestel 59  

4  
RC Reppel 56  

5  
Overpelt VV 51  

6  
Fl. Paal 47  

7  
Sp. Lille 46  

8  
RS Beverlo 42  

9  
Sp. Grote Brogel 36  

10  
Peer SV 29  

11  
Verbr. Lommel 28  

12  
FC Eksel 26  

13  
SV Breugel 24  

14  
P. Engsbergen 21  

15  
Achel VV 20  

16  
Kaulille FC 14 

 

 



 

 
Vriendschappelijk: 
28/08/04 - Balans Cup: SV Breugel - Lindelhoeven VV B 4 - 0  
Opstelling: Torsten Vandenberk, René Hilkens, Jordi Schuurmans, Jochen Heyligen, Marc Smeets, 
Bart Deelkens (70' Odell Wallace), Frank Didden, Maarten Roeffaers (46' Nico Maricau), Dave Van 
den Wildenberg, Koen Winters, Daffie Christofiani 

Doelpunten :  Dave Van den Wildenberg, Koen Winters, Maarten Roeffaers, Bart Deelkens 

Gele kaart : / 

Rode kaart  : / 

21/08/04 - Balans Cup: Racing Reppel - SV Breugel 0 - 1 
Opstelling: Torsten Vandenberk (46' Tom Haveneers), Jochen Heyligen, Frank Didden, Marc Smeets, 
Ruben Roeffaers, Mahmut Korkmaz, Dave Van den Wildenberg, Maarten Roeffaers, Bart Deelkens 
(46' Certan Cicek) Koen Winters, Nico Marrecau 

Doelpunten :  Maarten Roeffaers 

Gele kaart : Certan Cicek, Mahmut Korkmaz 

Rode kaart  : / 

07/08/04 - Balans Cup: SV Breugel - Lindelhoeven VV A 0 - 1  
Opstelling: Torsten Vandenberk, René Hilkens, Marc Timmerman, Jordi Schuurmans, Jochen 
Heyligen, Dominique Vanbuel, Frank Didden, Maarten Roeffaers (25' Stefan Huybrechts, 60' Odell 
Wallace), Ruben Roeffaers, Dave Van den Wildenberg, Nico Maricau. 

Doelpunten :  / 

Gele kaart : / 

Rode kaart  : / 

31/07/04 - Balans Cup: SK Bree - SV Breugel 3 - 1  
Opstelling: / 

Doelpunten :  Tom Vanderhenst 

Gele kaart : / 

Rode kaart  : / 

 



 

   Overzicht wedstrijdverslagen Reserven seizoen 2004 - 2005  

Competitie: 

 
Speeldag 1: zaterdag 4 september '04 (15h00):   

Overpelt VV - SV Breugel 3 - 2 

Wedstrijdverslag: 
Onze reserven namen het deze eerste speeldag op tegen de vedettenploeg van Overpelt VV. 
Breugel werd vanaf het beginsignaal meteen in de verdediging geduwd.  Toch bleven de 
doelpogingen van Overpelt in het eerste kwartier vrij beperkt.  Breugel kon slechts één enkele keer op 
de counter voor gevaar zorgen langs de rechterflank.  Daarna drukte de thuisploeg het gaspedaal in 
en stond het in enkele minuten tijd 2-0 voor.  Breugel moest zich beperken tot het verdedigen en na 
de 2-0 ging het slot op de verdediging.  Ondanks de verwoede pogingen van OVV hield de stugge 
verdediging van Breugel stand. 
Na de rustpauze kwamen onze jongens in een heel nieuwe gedaante het veld op.  Na een kleine 
tacktische ingreep van hulptrainer Odell werd het evenwicht in de wedstrijd herstel en kreeg Breugel 
meer vat op het middenveld. Van onze aanval ging daarna ook steeds gevaar uit.  Breugel zat veel 
korter op de man en liet Overpelt niet meer zo makkelijk voetballen.  Toch lukte de thuisploeg een 
derde doelpunt te scoren en zo leek de wedstrijd gespeeld (3-0).  Niet zo volgens onze reserven, die 
hun goede tweede helft gewoon verder zetten.  Rond de 70e minuut werd een prachtige aanval via 
Dave Van den Wildenberg en Maarten Vanleewaarden uitstekend afgerond door Ruben Roeffaers (3-
1).  Enkele minuten later werd de thuisdoelman bijna verrast door een lobbal van Dominique Vanbuel 
maar de doelman kon nog net met zijn vingertippen de bal naast het doelkader duwen.  Toch kwam 
Breugel nog tot scoren; wederom was het Ruben Roeffaers die de bal tegen de netten kon werken (3-
2).  Breugel probeerde nog een gelijkspel uit de brand te slepen maar moest zich tevreden stellen met 
deze 3-2 eindstand. 
Nieuw voor dit jaar is dat er bij de reserven na elke wedstrijd een Man van de match wordt gekozen 
door onze trainers.  Deze spelers krijgt dan 2 gratis consumpties voor de kantine in SV Breugel. 
Opstelling SV Breugel: Torsten Vandenberk (70' Bart Jacobs), Thierry Dreesen, Marc Smeets, Jordi 
Schuurmans, Jochen Heyligen, Maarten Vanleewaarden, Frank Didden (20' Dominique Vanbuel (91' 
Odell Wallace)) Dave Van den Wildenberg, Maarten Roeffaers, Ruben Roeffaers, Nico Marrecau 

: Ruben Roeffaers (2x) 

: -  

: - 
Man van de Match: Thierry Dreesen 



Speeldag 2: zaterdag 11 september '04 (15h00):  

 SV Breugel - Sparta Lille 1 - 3 

Wedstrijdverslag: 
SV Breugel ontving deze zaterdagnamiddag Sparta Lille.  Lille eindigde vorig jaar op de 2e plaats in 
Gewestelijk reeks A. Onze reserven mochten zich dus aan een goede ploeg verwachten.  Toch liet 
Breugel zich niet zomaar wegblazen door het aanvallend geweld van Sparta.  Op het kwartier kwamen 
reserven zelfs op voorsprong en dit was niet onverdiend.   Na mooie combinatie in het middenveld via 
Maarten Roeffaers en Dave Van den Wildenberg kwam de bal bij Maarten VL.  VL kon de bal laag 
voor doel brengen en werd aan de eerste paal door Nico Marricau tegen de netten getrapt (1-0).  Lille 
begreep dat het iets moest doen maar hun schaarse aanvallen werden goed afgeweerd door de 
Breugelse verdediging.  Net voor de pauze kreeg Breugel helaas toch nog een doelpunt tegen.  In de 
rommelige fase voor het Breugelse doel kon Lille verrassend op 1-1 komen. 
In de tweede helft nam Breugel onmiddelijk de touwjes in handen en domineerde de wedstrijd.  Het 
creëerde zelf de beste kansen.  Helaas zit de afwerking nog niet helemaal op pijl.  Schutter Nico 
Marricau kreeg de mooiste kans maar hij besloot over doel.  Ook Tom Vanderhenst had de 2-1 aan de 
voet maar hij trapte de bal in het zijnet.  Rond de 65' minuut liet de tot dan perfect keepende doelman 
Torsten Vandeberk toch een steekje vallen toen hij een ongevaarlijk schot door de handen liet glippen 
en een goed gevolgde spits van Lille de bal in een leeg doel kon binnenleggen (1-2).  Bij Breugel 
gingen de kopjes een beetje hangen en Lille nam het de match in handen.  Tien minuten voor het 
einde van de match kon Lille de score aandikken tot 1-3 toen Jan 'Happy Day's'  (na een duwfout) de 
bal onhoudbaar in de linkerbovenhoek binnen kopte (1-3). 
Opstelling SV Breugel: Torsten Vandeberk (70' Bart Jacobs), Thierry Dreesen, Jochen Heyligen, 
Gert Gielen, Ruben Roeffaers, Mahmut Korkmaz, Dave Van den Wildenberg, Maarten Roeffaers, 
Maarten VL. Nico Marricau (85' Marc Smeets), Koen Winters (46' Tom Vanderhenst) 

: Nico Marricau 

: Mahmut Korkmaz (2x), Jochen Heyligen, Dave Van den Wildenberg 

: Mahmut Korkmaz 
Man van de match: Ruben Roeffaers 
 
 



Speeldag 3: vrijdag 16 september '04 (19h30):   

Racing Reppel - SV Breugel 7 - 1 

Wedstrijdverslag: 
Onze reserven waren deze vrijdagavond kansloos tegen een erg sterk Reppel.  Na de eerste 45 
minuten stond het al 5-0.  Met enkele onhoudbare doelpunten en tevens enkele foutjes in de 
Breugelse defensie kon Reppel vrij makkelijk uitlopen.  De tweede helft was veel beter en Breugel was 
hierin ook de betere.  Niet dan Reppel gas terugnam, maar Breugel liet zien dat ze toch ook nog wat 
in hun mars hadden.  Hun inzet werd beloond met een doelpunt van Maarten van Leewaarden.  Na de 
2e gele kaart en uitsluiting tot gevolg voor Jordi Schuurmans, moest Breugel verder met 10.  Op de 
counter kregen onze reseven toch nog 2 doelpunten tegen via de counter.  Na een waardeloze eerste 
helft die Breugel al snel kansloos maakte, was de tweede helft een heel stuk beter.  Toch zal er nog 
hard gewerkt en getraind moeten worden om in de komende matchen wat meer tegenstand te kunnen 
geven. 
Opstelling SV Breugel: Bart Jacobs, Ruben Roeffaers, Marc Smeets, Jordi Schuurmans, Frank 
Didden, Odell Wallace (75' Dominique Vanbuel) Thierry Dreesen, Jochen Heyligen, Dave Van den 
Wildenberg, Maarten Roeffaers (75' Maarten van Leewaarden), Tom Vanderhenst 

: Maarten van Leewaarden 

: Maarten Roeffaers, Jordi Schuurmans 

: Jordi Schuurmans (2x geel) 
Man van de match: Dave van den Wildenberg 



Speeldag 4: zaterdag 25 september '04 (15h00):  

SV Breugel - Kattenbos Sport  2 - 12 

Wedstrijdverslag: 
Onze reserven waren wederom een maatje of twee te klein voor de tegenstander.  Maar de 
tegendoelpunten die ze in de eerste helft te slikken kregen waren stuk voor stuk pareltjes.  Doelman 
Torsten Vandeberk had weinig verhaal tegen de afstandschoten die onhoudbaar en met uiterste 
precisie in de alle hoeken van het doel gedeponeerd werden.  Ruststand was 0-6. 
Tweede helft kon Breugel iets meer weerwerk bieden tegen de leider in het klassement, maar toch 
kon Kattenbos makkelijk uitlopen.  Breugel kon nog tweemaal tegenscoren via een doelpunt van 
Maarten van Leeuwaarden en ook Mahmut Korkmaz kon met een afstandschot de bezoekende 
doelman verschalken.  Volgende week vrijdagavond maken onze reserven de verplaatsing naar FC 
Eksel en dit zal hopelijk een meer evenwichtige partij worden. 
Opstelling SV Breugel: Torsten Vandeberk, Ruben Roeffaers, Marc Smeets, Jochen Heyligen, Frank 
Didden (35' Koen Winters), Thierry Dreesen (75' Marc Timmerman), Jochen Heyligen, Dave Van den 
Wildenberg, Maarten Roeffaers, Maarten van Leewaarden, Tom Vanderhenst 

: Maarten van Leeuwaarden, Mahmut Korkmaz 

: Mahmut Korkmaz 

: - 
Man van de match: Maarten Roeffaers 



Speeldag 5: vrijdag 1 oktober '04 (19h30):  

FC Eksel - SV Breugel 1 - 3 

Wedstrijdverslag: 
Onze reserven hebben eindelijk hun eerste overwinning beet. 
In een evenwichtige eerste helft hadden beide teams de mogelijkheid de score te openen.  Eerste 
grote mogelijkheid was voor Dave Van den Wildenberg, maar hij zag zijn verschroeiend schot net over 
de kruising gaan.  Kort daarop was het de beurt aan Eksel, gelukkig stond Doelman Torsten 
Vandeberk goed opgesteld en kon hij zijn netten schoonhouden.  Vervolgens was het weer de beurt 
aan Breugel.  Maarten van Leeuwaarden kon met een gemeten voorzet het hoofd van Dave Van den 
Wildenberg bereiken, maar de kopbal van Dave ging helaas nipt langs.  Rond het half uur werd bij een 
hoekschop Tom Vandehenst onderuit gekegeld en de scheidsrechter kende terecht een strafschop 
toe.  Maarten Roeffaers nam de taak op zich en knalde hem genadeloos tegen de doelnetten (0-1).  
Eksel gooide zich vervolgens in de aanval en dit had bijna succes.  De stevige spits van Eksel kwam 
oog in oog met de Breugelse doelman en besloot onbegrijpelijk hoog over.  Zo bleef de stand 0-1 aan 
de rust. 
Breugel begon erg scherp aan deze tweede helft.  Na goed een uur spelen stonden de bordjes al op 
0-3.  Twee mooie doelpunten van Robin Rooyakers.  De 0-2 kwam tot stand na een uitstekende 1-2 
tussen Robin Rooyakers en Jochen Heyligen, Robin kon vervolgens richting doel gaan om de bal 
netjes in doel te plaatsen (0-2).  Enkele minuten later was het wederom Robin die de netten kon 
bolzetten.  Ditmaal kon hij met een hard schot, waarop de doelman zich totaal op verkeek, de 0-3 op 
het bord zetten.  Breugel liet Eksel vervolgens meer komen maar de doelpogingen waren te zwak om 
doelman Torsten Vandeberk in moeilijkheden te brengen.  De wedstrijd verwaterde een beetje en de 
toeschouwers waren al richting kantine aan het gaan toen Eksel net voor tijd toch nog, met een mooie 
lobbal, de eertreffer tegen de netten kon krijgen (1-3). 
Opstelling SV Breugel: Torsten Vandeberk, ,Marc Smeets, Jordi Schuurmans (46' Odell Wallace), 
Jochen Heyligen, Thierry Dreesen, Dave Van den Wildenberg, Mahmut Korkmaz (75' Ruben 
Roeffaers), Maarten Roeffaers ('70 Koen Winters), Maarten van Leeuwaarden, Tom Vanderhenst, 
Robin Rooyakers. 

: Maarten Roeffaers, Robin Rooyakers (2x) 

: Maarten van Leeuwaarden 

: - 
Man van de match: Torsten Vandeberk 
 



Speeldag 6: zaterdag 9 oktober '04 (15h00):  

SV Breugel - Achel VV 1 - 1 

Wedstrijdverslag: 
Op deze zonnige zaterdagnamiddag mochten onze reserven de wei in tegen Achel VV.  De eerste 
helft was voor de rekening van SV Breugel.  Met enkel kleine kansen kon Breugel hun tegenstander 
naar achter drukken.  Tom Vanderhenst was in het begin van de eerste helft de bedrijvigste aanvaller 
en kon enkele keren voor paniek zaaien in de 16 van Achel.  Aan de andere kant hadden onze 
verdedigers de bezoekende aanvallers in hun zak zitten.  Rond het half uur kon Robin Rooyakers met 
een schot richting de winkelhaak de netten bol zetten (1-0).  Met dit zeer mooie doelpunt kwamen 
onze jongens op dat moment verdient op voorsprong.  Achel probeerde de druk op te voeren, maar de 
voorhoede van Achel bakte niet veel van de zeldzame mogelijkheden.  Zo kon Breugel met een 
verdiende 1-0 voorsprong de rust in. 
In de tweede helft waren de rollen omgedraaid.  Breugel moest nu in de verdediging en Achel kreeg 
nu meer greep op het middenveld.  Toch waren de kansen van Achel niet scherp genoeg om doelman 
Torsten Vandeberk's handen aan vuil te maken.  Voor Breugel liep het overal een beetje minder en 
het kwam niet onder de druk van Achel uit.  In de 65' minuut glipte een Achelse aanvaller door de 
Breugelse buitenspelval en kon zo alleen op Torsten Vandeberk gaan, om vervolgens de bal netje 
tegen de netten te leggen (1-1).  Het spel van Breugel bleef te slap om hier iets tegenover te zetten.  
Achel was voetballend zeker niet de betere van onze jongens, maar waren wel de scherper in de 
duels.  Gelukkig stelde de Achelse aanval weinig voor en kon daarom hun overwicht niet verzilveren.  
Breugel sleepte zich naar het einde van de wedstrijd en kon na 90 minuten toch een puntje 
thuishouden. 
Opstelling SV Breugel: Torsten Vandeberk, Jochen Heyligen, René Hilkens, Thierry Dreesen, Dave 
Van den Wildenberg, Mahmut Korkmaz, Ruben Roeffaers, Koen Winters, Maarten van Leeuwaarden, 
Tom Vanderhenst (42' Maarten Roeffaers (85' Bart Jacobs), Robin Rooyakers. 

: Robin Rooyakers 

: - 

: - 
Man van de match: Jochen Heyligen



Speeldag 7: zaterdag 16 oktober '04 (15h00):  

SV Breugel - VK Gestel 2 - 1 

Wedstrijdverslag: 
In deze tweede opeenvolgende thuiswedstrijd voor onze reserven werden de 3 punten na een fel 
bevochten wedstrijd thuisgehouden. 
Deze zaterdagnamiddag kregen onze reserven de 4e in het klassement op bezoek.  VK Gestel was 
stevig elftal dat na 6 speeldagen reeds 15 punten had verzameld.  Er zat meteen vaart in deze 
wedstrijd en Breugel trok zich niet terug in de duels ondanks de stevige tegenstand.  Rond de 
twintigste minuut liet de Gestelse verdediging toch een steekje vallen via een zognaamde 'Cocu pas' 
die recht in de voeten van Dave Van den Wildenberg kwam.  Dave hield goed het overzicht en kon 
met een lob van ongeveer 25 meter de bal tegen de netten krijgen (1-0).  Gestel wist nu wat hun nu te 
doen stond.  De bezoekers trokken de aanvallende kaart en Breugel kwam één enkele keer goed weg 
toen verdediger Jordi Schuurmans op onorthodoxe manier de bal ontfutselde in de Breugelse 16.  De 
Gestelse frustratie om de niet gefloten penalty duurde slechts 10 minuten.  Rond het half uur kende de 
scheidrechter een penalty toe nadat Ruben Roeffaers met een lichte trekfout de aanvaller uit balans 
bracht.  De penalty werd onhoudbaar in de benedenhoek tegen de netten getrapt (1-1).  Enkele 
minuten na de gelijkmaker werd een Gestelse speler getrakteerd op zijn tweede gele kaart wegens 
protest en zo moesten de bezoekers met 10 verder.  Gestel probeerde de druk op te voeren maar de 
stugge Breugelse defensie hield stand.  Na 45 minuten spelen bleef de stand op 1-1. 
Na de pauze bleven de bezoekers ondanks hun numerieke meerderheid voluit de kaart van de aanval 
trekken.  Dit gaf Breugel de kans om met scherpe counters voor het grootste gevaar te zorgen.  In de 
65' minuut kon Thierry Dreesen op snelheid in de 16 meter infiltreren waar hij onderuit werd geduwd 
door een verdediger van Gestel.  De ref kende terecht een penalty toe.  Penaltynemer Maarten 
Roeffaers deed zijn taak en trapte de bal netjes tegen de netten (2-1).  De sfeer bij de bezoekers werd 
grimmiger en werden voor hun protest en drieste tackle zonder genade getrakteerd op een hele resem 
gele kaarten.  Dit leidde uiteindelijk in nog 2 rode kaarten voor Gestel, maar ook Breugelspeler Jordi 
Schuurmans mocht na een te late tackle met een tweede gele kaart de kleedkamers opzoeken.  De 
ruimte op het veld werd nu wel erg groot.  Breugeldoelman Torsten Vandeberk moest toch enkele 
keren de handen uit de mouwen steken om de thuisploeg van een tegendoelpunten te houden.  Maar 
ook Breugel kon met enkele scherpe counters bijna de score opdrijven.  Toch werd er niet meer 
gescoord in deze fel bevochte en bitsige wedstrijd.  Nog een kleine nota:  Mahmut heeft voor de derde 
opeenvolgende wedstrijd géén geel gekregen en Maarten Vanleeuwaarden en Bart Jacobs had ik 
beloofd hun naam in het verslag te noteren, dat is hiermee gebeurt :-) 
Opstelling SV Breugel: Torsten Vandeberk, Frank Didden, Jordi Schuurmans, Jochen Heyligen, 
Thierry Dreesen, Dave Van den Wildenberg, Mahmut Korkmaz, Ruben Roeffaers, Koen Winters (20' 
Dominique Vanbuel), Maarten van Leeuwaarden, Maarten Roeffaers 

: Dave Van den Wildenberg, Maarten Roeffaers 

: Jordi Schuurmans (2x) 

: Jordi Schuurmans 
Man van de match: Dave Van den Wildenberg 
 



Speeldag 8: zaterdag 23 oktober '04 (15h00):  

SV Breugel - Sp. Grote Brogel - 2 - 0 

Wedstrijdverslag: 
Onze reserven konden de 3 punten thuishouden na deze fel betwiste derby tegen Grote Brogel !! 
De eerste 45 minuten kwamen onze reserven duidelijk supergemotiveerd aan de aftrap.  Er werd geen 
enkel duel gemist!! Vooral in de eerste helft bezorgde de voorlinie van SV Breugel de bezoekende 
verdediging nachtmerries.  Ook het middenveld hield over de ganse lijn de meerderheid.  Nieuweling 
Kim Swinnen kon ondanks zijn gebrek aan matchritme de lijnen goed uitzetten en samen met Rik 
Wetzels bepaalde ze het ritme van deze wedstrijd.  Rond de 25e minuut kon linkermiddenvelder 
Mahmut Korkmaz de bal voorbrengen vanop links; een verdediger van Grote Brogel verkeek zich op 
deze scherpe voorzet en zo kwam de bal recht in de voeten van onze snelle spits Maarten Van 
Leeuwaarden. Maarten hield goed het overzicht en trapte de bal lekker voorbij de bezoekende 
doelman tegen de netten (1-0).  Brogel ging naarstig op zoek naar de gelijkmaker maar de 
thuisverdediging hield uitstekend stand. Doelman Torsten Vandeberk moest voorlopig geen zwaar 
werk opknappen.  Ook onze andere spits Dave Van den Wildenberg was met zijn inzet steeds een 
kwelling voor de bezoekende verdediging.  De eerst helft was voor rekening voor Kleine Brogel en zo 
hielden onze jongens de 1-0 stand na 45 minuten recht. 
Na de pauze ging Grote Brogel naarstig op zoek naar de gelijkmaker en ze drukte onze reserven 
meteen richting eigen doel.  Toch hield de Breugelse opstelling goed stand en moesten ondanks 
enkele wissels de overmacht overlaten aan het spel van Grote Brogel.  Doelman Torsten Vandeberk 
moest enkele broodnodige interventies doen om de Breugelse netten schoon te houden.  In de 65' 
minuut mocht Maarten Roeffaers een vrije trap nemen richting de 16 meter.  Zijn trap kwam gemeten 
op het hoofd van onze spits Dave Van den Wildenberg en kwam zo kwam de bal vervolgens met 
uiterste precesie tegenvoets tegen de netten terecht (2-0).  Deze mooie kopgoal van Dave bracht de 
nodige zekerheid in het Breugelse elftal en er werd weer goed gevoetbald door het Breugelse team.  
Toch was het bezoekende elftal dichtbij de aansluitingstreffer, maar de thuisverdeding hield de snelle 
spitsen van Grote Brogel goed onder bedwang.  Alles ging vervolgens naar wens en ondanks het 
slotoffensief van Grote Brogel werden de 3 punten thuisgehouden !!! 
Opstelling SV Breugel:  Torsten Vandeberk, Ruben Roeffaers, Frank Didden , Jochen Heyligen, 
Thierry Dreesen, Mahmut Korkmaz, Kim Swinnen (75' René Hilkens), Rik Wetzels (60' Tom 
Vanderhenst), Maarten Roeffaers, Dave Van den Wildenberg, Maarten Van Leeuwaarden 

: Maarten Van Leeuwaarden, Dave Van den Wildenberg 

: Dave Van den Wildenberg, Jochen Heyligen 

:  
Man van de match: Torsten Vandeberk



Speeldag 9: zaterdag 30 oktober '04 (15h00):  

SV Breugel - V. Lommel 3 - 1 

Wedstrijdverslag: 
Onze reserven zetten hun opmars in het klassement verder na een verdiende overwinning tegen 
Verbroedering Lommel.  Gedurende de eerste 20 minuten waren beide elftallen aan elkaar gewaagd.  
Verder dan enkele schuchtere pogingen van de spitsen was er eigenlijk weinig animatie voor beide 
doelen.  De wedstrijd speelde zich voornamelijk af in het middenveld en daar kreeg Breugel naarmate 
de wedstrijd vorderde de overhand op de bezoekers.  In de 25e minuut was het eindelijk raak.  Na een 
mooie aanval vanop rechts kon Dave Van den Wildenberg de bal met een lage voorzet in de voeten 
van Tom Vanderhenst spelen.  Tom kwam zo alleen voor de doelman, hij bleef uiterst rustig en trapte 
de 1-0 op het scorebord.  SVB had de match nu helemaal in handen en enkele minuten na de 
openingstreffer was het Jordi Schuurmans die de score kon verdubbelen.  Onze bikkelharde 
verdediger was mee opgerukt en kon de bal vanop rechts voorzetten.  Zijn voorzet verraste iedereen 
want de bal zwaaide richting winkelhaak tegen de netten aan (2-0).  Met deze lucky goal zat Breugel 
op rozen en kon het de eerste helft makkelijk uitspelen. 
Na de pauze duurde het even voor Breugel de concentratie had teruggevonden en daarvan 
profiteerde de bezoekende spitsen van om in de 55e minuut de aansluitingstreffer tegen de netten te 
prikken (2-1).  Breugel bleek het nu toch moeilijk te krijgen want van achteruit kregen ze de bal telkens 
met veel moeite weggewerkt.  Maar de bezoekers bleken niet in staat daarvan te kunnen profiteren.  
Het duurde tot in de 70e minuut vooraleer Breugel het evenwicht kon herstellen en nam het daarna 
het spel terug in handen.  Met nog een kwartier te gaan kon Dave Van de Wildenberg zich langs de 
rechterflank van zijn mannetje ontdoen om vervolgens een harde lage voorzet te geven.  Gert Gielen 
stond klaar om de bal tegen de netten te trappen, maar een verdediger van Lommel was hem voor en 
trapte hem ongelukkig in eigen doel (3-1).  De wedstrijd was gespeeld, want Verbroedering had teveel 
krachten verspeeld in de openingsfase van de tweede helft en konden tegen de goed georganiseerde 
Breugelse verdediging geen vuist meer maken.   
Volgende week staat er nog eens een uitwedstrijd op het programma en hopelijk kunnen onze 
reserven deze stijgende lijn ook op vreemd terrein verder zetten. 
Opstelling SV Breugel:  Torsten Vandeberk, Ruben Roeffaers, Jordi Schuurmans, Frank Didden (70' 
Gert Gielen), Jochen Heyligen, Thierry Dreesen, Mahmut Korkmaz, Kim Swinnen, Tom Vanderhenst, 
Maarten Roeffaers, Dave Van den Wildenberg 

: Tom Vanderhenst, Jordi Schuurmans, Dave Van den Wildenberg 

: Kim Swinnen, Mahmut Korkmaz 

:  
Man van de match: Ruben Roeffaers  



Speeldag 10: zaterdag 6 november '04 (15h00):  

P. Engsbergen - SV Breugel  2 - 2 

Wedstrijdverslag: 
In deze bitsige wedstrijd hebben onze reserven toch een puntje kunnen meenemen uit Engsbergen.  
Het was in de eerste helft een heel gelijkopgaande wedstrijd.  De elftallen waren aan elkaar gewaagd.  
Het was Breugel dat voor het eerst de bal tegen de doelnetten kon werken.  Na een uitstekende 
vrijetrap van Maarten Roeffaers vanuit de linkerhoek van het veld, kon Tom Vanderhenst aan de 
tweede paal de bal tegen de netten koppen (0-1).  Breugel kon deze voorsprong voorlopig goed in 
stand houden want de spitsen van Engsbergen beten hun tanden stuk op de Breugelse verdediging 
en doelman Torsten Vandeberk.  Deze eerste helft was een goede opwarming voor de Breugelse 
doelman want hij zou nog veel werk op te knappen hebben in deze wedstrijd.  Beste kans in deze 
wedstrijd was voor middenvelder Kim Swinnen toen hij alleen voor de doelman verscheen, helaas 
behield hij de rust niet en trapte de bal op de keeper.  De ruststand was dan ook 0-1.   
In de tweede helft werden er 3 nieuwe wissels doorgevoerd door de thuisploeg.  En deze wissels 
hadden duidelijk effect op het spel van Engsbergen.  Breugel moest zich steeds meer in de 
verdediging terugtrekken.  Toch waren het onze jongens die de beste kansen kregen en zelf 
onverwachts een doelpunt scoorde.  Mahmut Korkmaz vuurde een vrijetrap met een serieuze lading 
buskruit af op de doelman, die kon de bal alleen maar afweren en kwam zo na een rommelige fase de 
bal in de voeten van Dave Van den Wildenberg.  Dave twijfelde niet en knalde hem lekker tegen de 
netten (0-2).  Breugel kwam zo op een gerusttellende 0-2 voorsprong.  Toch leek dit nog steeds geen 
gewonnen wedstrijd, want Engsbergen geloofde er nog steeds in.  En met nog een twintig minuten te 
gaan kon de thuisploeg toch de aansluitingstreffer maken.  René Hilkens kon zich niet rechthouden op 
het drassige veld en zo kreeg zijn mannetje alle ruimte om aan te leggen.  Doelman Torsten was 
kansloos op de plaatsbal van de spits van Engsbergen.  De thuisploeg gooide nu alle registers open 
en trok massaal richting het doel van Breugel.  Gelukkig was onze doelman uitstekend in vorm en 
hield hij er met enkele prachtige saves de bal uit de netten.  Jochen Heyligen hield ondertussen ook 
nog eens een bal van de lijn, maar alles leek er toch op dat het nog vreselijk moeilijk ging worden voor 
Breugel.  Toch knalde Mahmut ondertussen met een verschroeiend schot tegen de onderkant van de 
deklat, de bal botste slecht centimeters voor de lijn.  Ook Dave Van den Wildenberg schoot de bal 
hard tegen de binnenkant van de doelpaal en zo zaten de voetbalgoden voor Breugel in deze 
wedstrijd niet mee.  De scheidsrechter liet veel toe in deze wedstrijd maar liet het op de cruciale 
ogenblikken toch het voordeel aan de thuisploeg.  Breugel probeerde het tempo uit de wedstrijd te 
halen, maar niets hield de machine van Engsbergen tegen.  Met reeds vijf minuten extra time op de 
klok lukte het de thuisploeg toch nog om de gelijkmaker tegen de netten te werken.  In de voorgaande 
fase ging wel een meer dan opzichtige elleboogstoot aan vooraf van een spits van Engsbergen. 
Helaas was de scheidsrechter niet meer echt goed bij zicht en zo verliest Breugel net op het einde nog 
twee punten.  Maar onze reserven hebben nu al 6 wedstrijden achter elkaar zonder verlies kunnen 
afsluiten. 
Opstelling SV Breugel:  Torsten Vandeberk, Ruben Roeffaers, Frank Didden, Jochen Heyligen, 
Thierry Dreesen, Mahmut Korkmaz, Kim Swinnen, Tom Vanderhenst (85' Gert Gielen), Maarten 
Roeffaers (75' Koen Winters) , Dave Van den Wildenberg, Maarten Van Leeuwaarden (46' René 
Hilkens) 

: Tom Vanderhenst, Dave Van den Wildenberg 

: Jochen Heyligen, Maarten Roeffaers 

:  
Man van de match: Torsten Vandeberk 



Speeldag 11: zaterdag 13 november '04 (14h30):  

SV Breugel - Kaulille FC 4 - 4 

Wedstrijdverslag: 
Dat Kaulille allerlaatste in het klassement stond was absoluut niet te merken in de beginfase van deze 
wedstrijd.  In de eerste 20 minuten werd Breugel meteen in de eigen verdediging geduwd.  En dit 
resulteerde in de 18' minuut in de 0-1.  Breugel kwam er na dit openingsdoelpunt wel enkele keren uit 
en kon voor licht gevaar zorgen voor het bezoekende doel.  Na een half uur spelen kon Tom 
Vanderhenst doorbreken, zijn voorzet werd afgeweken door de doelman maar Maarten Van 
Leeuwaarden was goed gevolgd om de gelijkmaker tegen de netten duwen (1-1).  Maar Kaulille sloeg 
vrij snel weer terug en kon met een lucky schot, dat Torsten Vandeberk niet zag aankomen, vanuit de 
tweede lijn de stand terug in hun voordeel brengen (1-2).  Maar in de laatste 15 minuten van de eerste 
helft ging Breugel volledig over zijn tegenstander heen en kon het verdient  de stand terug in 
evenwicht brengen.  Een goal die volledig op naam van Thierry Dreesen mag geschreven worden.  
Thierry kon zich goed doorzetten langs de rechterflank hij bereikte de achterlijn.  Helaas de voorzet 
was niet al te best, maar gelukkig liet de doelman een steekje vallen en Thierry was er als de kippen 
bij om de rebound tegen de netten te werken (2-2).  Met deze stand gingen beide ploegen de rust in. 
De tweede helft ging Breugel nog veel feller drukken en werd Kaulille van de mat gespeeld.  De 
bedrijvige Ruben Roeffaers kon via de linkerflank enkele malen goed mee oprukken en kon in de 55' 
minuut een uitstekende voorzet geven.  Maarten Van Leeuwaarden wederom op de juiste plaats voor 
doel en kon zijn tweede van de namiddag tegen de netten trappen (3-2).  Breugel bleef de betere 
maar toch kon Kaulille op een schaarse aanval terug langszij komen (3-3).  Bij Breugel kwam er twijfel 
in het spel en zo werden de combinatie veel te slap en werden er steeds meer duels verloren.  Na een 
tweede gele kaart voor een speler van Kaulille kon Breugel tegen 10 man verder.  Toch kwam Kaullille 
onverwachts op voorsprong toen hun rechterflankspeler met een prima rush en een uitstekend schot 
de 3-4 op het scorebord kon brengen.  SVB moest zich nu volledig in de aanval storten en in de 
allerlaatste seconde van de wedstrijd werd Jochen Heyligen neergehaald in de 16. De scheidsrechter 
kande terecht een penalty toe.  De ervaren Frank Didden nam de zware verantwoordelijkheid op en 
knalde de verdiende gelijkmaker vanop de stip binnen (4-4).  Meteen daarna floot de ref het 
eindsignaal en kon Breugel toch nog een puntje redden. 
Opstelling SV Breugel:  Torsten Vandeberk, Ruben Roeffaers, Frank Didden, Jochen Heyligen, 
Thierry Dreesen (75' Gert Gielen), Mahmut Korkmaz, Tom Vanderhenst, Maarten Roeffaers (46' Kim 
Swinnen) , Dave Van den Wildenberg, Maarten Van Leeuwaarden 

: Maarten Van Leeuwaarden (2x), Thierry Dreesen 

: - 

: - 
Man van de match: Maarten Van Leeuwaarden 
 



Speeldag 12: zaterdag 20 november '04 (14h30):0 

Flandria Paal - SV Breugel - 7 - 0 

Wedstrijdverslag: 
Onze reserven hadden dit weekend een totale off-day.  Ze hadden op deze speeldag te kampen met 
tal van blessures en zo stonden er slechts 12 spelers op het wedstrijdblad.  Al vroeg in de wedstrijd 
werd Jochen Heyligen vervangen door een blessure en even later moest Frank Didden ook het veld 
verlaten met een spierverrekking.  Zo bleef SVB met slechts één speler op de bank slechts met tien op 
het veld.  Die vervanger, Tom Vanderhenst, was dan ook nog maar voor minder als 50% fit 
(enkelblessure).  Breugel had dus niet veel in de pap te brokken en de man minder situatie liet zich 
goed voelen op dit enorme veld van Flandria Paal.  Toch hebben onze jongens gestreden voor wat ze 
waard waren en helaas zat het hun in deze wedstrijd absoluut niet mee.  Dit was er dus eentje om 
zéér snel te vergeten en volgende week kunnen we hopelijk weer enkele jongens uit de lappenmand 
recupereren voor de derby tegen Peer SV. 
Opstelling SV Breugel:  Torsten Vandeberk, Ruben Roeffaers, Odell Wallace, Frank Didden, Jochen 
Heyligen (20' Tom Vanderhenst), Thierry Dreesen, Mahmut Korkmaz, Maarten Roeffaers, Dave Van 
den Wildenberg, Maarten Van Leeuwaarden 

: - 

: Mahmut Korkmaz 

: - 
Man van de match: Kim Swinnen 



Speeldag 13: zaterdag 27 november '04 (14h30):  

SV Breugel - Peer SV 0 - 0  

Wedstrijdverslag: 
Onze reserven mochten onder ideale weersomstandigheden deze zaterdag de wedstrijd tegen Peer 
SV afwerken.  Thierry Dreesen zorgde ervoor dat de troepen rond 13h30 op een autoritaire wijze 
(fluitje) richting kleedkamer gestuurd werden om de voorbereiding van de wedstrijd aan te vatten. 
Deze wedstrijd ging zeer gelijkopgaand en was leuk om te volgen.  Het spel ging goed op en neer en 
beide elftallen konden elk op hun beurt enkele kansen creëren. Beste mogelijkheid voor Breugel in de 
eerste helft was een hard schot van Maarten Roeffaers dat helaas niet gekadreerd was.  Ook een van 
de betere doelpogingen van Peer was een afstandsschot dat wel binnen het doelkader was, maar dit 
werd vrij makkelijk door doelman Torsten Vandeberk over doel getikt.  Voor de rest waren er veel 
duels in het middenveld waar middenvelders Kim Swinnen en Rik Wetzels een evenwaardige 
tegenstander troffen.  Breugel kon net voor het einde van de eerste helft nog enkele malen 
doorbreken langs de flanken maar de voorzetten kwamen helaas net niet goed in de voeten van onze 
spitsen Dave Van den Wildenberg en Semafoor VL.   
De tweede helft waren beide elftallen nog steeds aan elkaar gewaagd.  Peer probeerde het enkele 
keren met de lange bal terwijl Breugel zich al combinerend richting de 16 van de tegenstander 
voetbalde.  Veel werk hadden beide doelmannen niet op te knappen.  Aan beide zijde liep het telkens 
mis bij de laatste pas.  Eén van de betere mogelijkheden was voor Breugel; de hard werkende Thierry 
Dreesen kon zich doorzetten op de rechterflank zijn voorzet belandde na wat geharrewar voor het 
Peerse doel in de voeten van Maarten VL, maar hij besloot hoog over doel.  Ook Peer kon nog een 
paar keer in de Breugelse grote rechthoek verschijnen maar zoals reeds gezet de laatste pas was bij 
beide elftallen te onzuiver om voor groot gevaar te zorgen.  Dan maar zelf proberen vanop afstand 
dacht waarschijnlijk Maarten Roeffaers, maar zijn afstandschot spatte uiteen op de dwarligger.  Naar 
het einde toe werden de duels bitsiger en de scheidsrechter was niet altijd even consequent in zijn 
beslissingen en zo besliste hij dat Jochen Heyligen de wedstrijd niet mocht uitspelen na twee zéér 
licht gegeven gele kaarten.  De brilscore bleef na 90' minuten op het scorebord staan en daar konden 
beide elftallen zich bij neerleggen. 
Opstelling SV Breugel:  Torsten Vandeberk, Ruben Roeffaers, Jordi Schuurmans, Odell Wallace (75' 
Dominique Vanbuel), Kim Swinnen, Thierry Dreesen, Rik Wetzels (46' Jochen Heyligen), Mahmut 
Korkmaz, Maarten Roeffaers, Dave Van den Wildenberg, Maarten Van Leeuwaarden 

: - 

: Rik Wetzels, Jordi Schuurmans, Jochen Heyligen 

: Jochen Heyligen (2x geel) 
Man van de match: Thierry Dreessen 
 



Speeldag 14: zaterdag 4 december '04 (14h30):  

RS Beverlo - SV Breugel 5 - 1 

Wedstrijdverslag: 
Onze reserven gingen met veel te overdreven cijfers onderuit tegen RS Beverlo.  De vele kansen 
werden helaas niet benut en alles wat voor hen niet lukte ging aan de overzijde wel.  Zo kon de 
thuisploeg hun kansen maximaal benutten en ging het met de overwinnig lopen.  Hopelijk zijn de 
voetbalgoden onze reserven volgende week beter gezind in de derby tegen Sp. Wijchmaal.  
Opstelling SV Breugel: Torsten Vandeberk, Ruben Roeffaers, Frank Didden, Mahmut Korkmaz, 
Thierry Dreesen, Kim Swinnen, Stijn Umans, Dave Van den Wildenberg, Maarten Roeffaers, 
Maarten Van Leeuwaarden 

Doelpunten :  

Gele kaart : - 

Rode kaart  : - 
Man van de Match: Maarten Roeffaers 



 
Speeldag 15: zaterdag 11 december '04 (14h30):  

SV Breugel - Sp. Wijchmaal 1 - 11 

Wedstrijdverslag: 
Slechte wedstrijd van onze reserven dit weekend. Al kregen ze in de beginfase wel enkele heel 
ongelukkige goalen tegen.  Onze jongens lieten toch af en toe zien dat ze konden voetballen, maar dit 
was veel te weinig om het Wijchmaal moeilijk te maken.  Eén troost ze waren niet de slechtste op het 
veld, want die eer was weggelegd voor de scheidsrechter die duidelijk nog in de beginfase zit van zijn 
(hopelijk) korte scheidsrechtersloopbaan. 
Opstelling SV Breugel: Torsten Vandeberk, Ruben Roeffaers, Jochen Heyligen, Frank Didden, 
Dominique Vanbuel (80' Bart Jacobs), Mahmut Korkmaz, Thierry Dreesen, Kim Swinnen, Roel Umans 
(60' René Hilkens), Dave Van den Wildenberg, Maarten Van Leeuwaarden 

Doelpunten : Maarten Van Leeuwaarden 

Gele kaart : Jochen Heyligen (2x), Mahmut Korkmaz (2x) 

Rode kaart  : Jochen Heyligen, Mahmut Korkmaz 
Man van de match: Ruben Roeffaers 



Speeldag 16: zaterdag 18december '04 (14h30):  

SV Breugel - Overpelt VV 2 - 3 

Wedstrijdverslag: 
Onze reserven leden dit weekend een nipte nederlaag tegen de buren uit Overpelt.  Breugel kwam 
goed uit de startblokken.  Na een half uur spelen stonden onze reserven 2-1 voor, doelpunte gescoord 
door Maarten van Leeuwaarden en Maarten Roeffaers.  Maar net voor affluiten van de eerste 45 
minuten moest doelman Philippe Sevens lijdzaam toezien hoe Overpelt de 2-2 tegen de netten 
werkte. De tweede helft ging ook vrij gelijkopgaand.  Beide elftallen hadden de mogelijkheid hun derde 
doelpunt binnen te trappen.  Het was uiteindelijk OVV dat met een mooi kopbal doelpunt de 2-3 
eindstand op het scorebord te brengen. 
Opstelling SV Breugel: Philippe Sevens, Ruben Roeffaers, Frank Didden, Thierry Dreesen, René 
Hilkens, Dave Van den Wildenberg, Maarten Van Leeuwaarden, Nico Marricau (46' Rik Wetzels), Ivo 
Bollen, Resul Sahin (75' Bart Jacobs) 

Doelpunten : Maarten Van Leeuwaarden, Maarten Roeffaers 

Gele kaart : - 

Rode kaart  : - 
Man van de match:  
 



Speeldag 17: zaterdag 8 januari '05 (14h30):  

Sparta Lille - SV Breugel 2 - 1 

Wedstrijdverslag: 
Beide elftallen namen hun gelijke aandeel van de 90 minuten voor hun rekening.  Dit had vooral te 
maken met de stevige wind die over het veld raasde.  De eerste helft was voor Lille, dat met een 
prutsgoal de score kon openen (1-0).  Onze reserven kregen ondanks de tegenwind toch enkele zeer 
goede kansen bijeengevoetbald.  Dave Van den Wildenberg was dicht bij de gelijkmaker maar hij 
besloot hard over doel tegen de vangnetten.  Aan de andere kant werd doelman Torsten Vandeberk 
ook enkele malen goed onderhanden genomen, maar hij hield goed stand.  Helaas kon Breugel deze 
kleine achterstand niet vasthouden tot de rust en moest het na moeizaam uitverdedigen lijdzaam 
toezien hoe de spits van Lille de bal makkelijk tegen de netten kon werken. 
In de tweede helft was Breugel de betere in het spel en kon het al snel na de herneming de 
aansluitingtreffer binnentrappen.  Maarten Van Leeuwaarden werd met een gemeten pas van Dave 
Van den Wildenberg richting doelgestuurd om vervolgens makkelijk de bal voorbij de thuisdoelman in 
doel te trappen.  Breugel bleef drukken, maar helaas een tweede doelpunt zat er ondanks de vele 
kansen niet meer in.  Breugel doelman Torsten moest naar het einde nog éénmaal uitpakken met een 
uitstekende redding om een overdreven score te vermijden.  Er zat veel meer in deze wedstrijd, maar 
helaas zat de afwerking niet mee dit weekend.   
Opstelling SV Breugel: Torsten Vandeberk, Ruben Roeffaers, Frank Didden, Thierry Dreesen, Jordi 
Schuurmans, Jochen Heyligen, Dave Van den Wildenberg, Mahmut Korkmaz, Maarten Van 
Leeuwaarden, Maarten Roeffaers, Koen Winters (46' Dominique Vanbuel) 

Doelpunten : Maarten Van Leeuwaarden 

Gele kaart : Jordi Schuurmans 

Rode kaart  : - 
Man van de match: Maarten Roeffaers 



Speeldag 18: zaterdag 15 januari '05 (15h00):  

SV Breugel - Racing Reppel 3 - 3 

Wedstrijdverslag: 
Onze reserven traden op deze zonnige maar frisse zaterdagnamiddag aan tegen het tweede 
geklasseerde Racing Reppel.  Ze moesten het dit weekend wel stellen zonder de geblesseerde 
Maarten VL, een hoestende Bart Jacobs en een werkende Jordi Schuurmans.  Toch werd er nog een 
meer dan degelijk elftal tussen de lijnen gebracht.  Gert Gielen kon het na 2 maanden inactiviteit nog 
eens proberen. Ook Roel Bullen kreeg de voetbalmicrobe deze week terug te pakken en beide spelers 
mochten meteen starten in de basiself.  Breugel schoot meteen fel uit de starblokken.  Reeds in de 5' 
minuut kwam Gert Gielen, na een mooi uitgespeelde combinatie tussen Dave Van den Wildenberg en 
Koen Winters, alleen voor de doelman.  Gert's torinstint had hem nog niet in de steek gelaten en 
plaatste de bal netjes tegen de netten (1-0).  Maar Reppel was niet aangeslagen en kon een kleine 
tien minuten later de gelijkmaker binnentikken (1-1).  Van enig niveauverschil was weinig te merken in 
deze eerste helft.  Breugel domineerde zelfs de wedstrijd, maar moest toch lijdzaam toezien hoe 
Reppel op een schaarse aanval op voorsprong kon komen (1-2).  Dit was meteen ook de ruststand. 
Maar Breugel voelde dat er meer inzat en trok meteen weer het spel naar zich toe.  En in de 55' 
minuut was het raak voor Breugel.  Koen Winters kon zich in de 16 meter vrijdribbelen en schoot 
vanuit een zeer scherpe hoek de bal tegen de netten (2-2).  Toch bleef het niet bij deze meer dan 
verdiende gelijkmaker.  Reppel zag de Breugelse aanvallen van alle kanten komen en had er 
voorlopig geen verhaal tegen.  Na meer dan een uur spelen kwam Breugel eindelijk nog eens op 
voorsprong.  Een sterk spelende Maarten Roeffaers lanceerde Thierry Dreesen met een doorsteek 
pas richting doel.  Thierry ging op snelheid richting doelman en schoot de bal via de binnenkant van 
de paal tegen de netten (3-2).  Na dit derde Breugelse doelpunt kwam Reppel toch meer opzitten en 
doelman Torsten Vandeberk moest zijn kunnen tonen om de gelijkmaker de vermijden.  Met nog 10 
minuten op de klok konden de bezoekers toch nog langszij komen.  Met een mooie lobbal van de 
snelle Reppelse spits liet hij de Breugelse doelman kansloos (3-3).  Het werd nog 1x zeer warm voor 
het Breugelse doel toen Jochen Heyligen de bal in extremis van de lijn moest redden.  Maar met deze 
puntendeling konden beide elftallen vrede nemen. 
Opstelling SV Breugel: Torsten Vandeberk, Ruben Roeffaers, Roel Bullen, Frank Didden, Thierry 
Dreesen, Jochen Heyligen, Dave Van den Wildenberg, Mahmut Korkmaz, Maarten Roeffaers, Koen 
Winters, Gert Gielen (46' Marc Geerts) 

Doelpunten : Gert Gielen, Koen Winters, Thierry Dreesen 

Gele kaart : Marhmut Korkmaz 

Rode kaart  : - 



Speeldag 19: zaterdag 22 januari '05 (15h00):  

Kattenbos Sp. - SV Breugel 5 - 2 

Wedstrijdverslag: 
Nadat onze reserven vorige week de tweede in het klassement in bedwang hadden gehouden waren 
ze erop gebrand om dit weekend tegen de leider in het klassement eenzelfde prestatie neer te zetten.  
Deze speeldag was de skiënde Thierry Dreesen niet van de partij, maar konden ze wel weer rekenen 
op Kim Swinnen.   
En onze reserven zaten onmiddelijk goed in de wedstrijd tegen deze sterke tegenstander.  Het spel 
ging goed op en neer. De thuisploeg had iets meer balbezit, maar onze jongens weerde zich 
uitstekend.  Na goed tien minuten spelen werd middenvelder Dave Van den Wildenberg door de 
thuisdoelman onderuit gehaald in de 16, maar vreemd genoeg reageerde de ref niet.  Toch was het 
Breugel dat de score kon openen met een mooie aanval vanop links.  Mahmut Korkmaz kon met een 
uitstekende pas Dave Van den Wildenberg in de 16 bereiken, die de bal vervolgens in één tijd 
snoeihard voorbij de doelman tegen de netten knalde (0-1).  Bij Breugel groeide het vertrouwen.  
Kattenbos speelde veel de slordig en kon hun status als competitieleider niet waarmaken.  Maar een 
kwartier voor de rust kon Kattenbos toch tot scoren komen.  Op het harde schot vanuit de tweede lijn 
had doelman Philippe Sevens geen verhaal (1-1).  En net voor affluiten kon de thuisploeg zelf nog op 
voorsprong komen toen een voorzet vanop links werd binnengekopt door de goed opgestelde spits (2-
1). 
SV Breugel geloofde er nog volledig in om de competitieleider een voetje te lichten. Het was in het 
eerste half uur van de tweede helft was het zeker de betere dan de thuisploeg.  Twee uitstekende 
voorzetten van Jochen Heyligen konden helaas niet afgewerkt worden door respectievelijk Dave Van 
den Wildenberg en Kim Swinnen.  Breugel had dus de betere kansen en zag hun overmacht 
verzilverd worden door een subliem afstandschot van René Hilkens waar de doelman van Kattenbos 
zich volledig op verkeek (2-2).  Een verrassing leek in de maak maar in de 75' minuut kon Kattenbos 
terug op voorsprong komen dankzij een doelpunt op randje buitenspel (3-2).  Breugel probeerde het tij 
in de laatste tien minuten nog te keren, maar werden door hun aanvallend spel afgestraft op de 
counter.  Daardoor kon Kattenbos nog 2x tot scoren komen en werd Breugel zonder punten terug 
huiswaarts gestuurd.  Toch konden onze jongens met opgeheven hoofd het veld verlaten want ze 
hadden de leider in de competitie toch enorm moeilijk kunnen maken. 
Opstelling SV Breugel: Philippe Sevens, Ruben Roeffaers, Frank Didden, Jordi Schuurmans, Jochen 
Heyligen, Kim Swinnen (70' René Hilkens) Dave Van den Wildenberg, Mahmut Korkmaz, Maarten 
Roeffaers, Koen Winters (12' Bart Jacobs (80' Odell Wallace), Gert Gielen (46' Roel Bullen) 

Doelpunten : Dave Van den Wildenberg, René Hilkens 

Gele kaart : - 

Rode kaart  : - 
Man van de match: Frank Didden 



Speeldag 20: zaterdag 29 januari '05 (15h00):  

SV Breugel - FC Eksel 4 - 2 
Wedstrijdverslag: 
Onze reserven konden eindelijk nog eens de 3 punten verzilveren.  Na de uitstekende prestaties van 
de laatste weken was dit meer dan verdient.  De kern van de reserven was al niet erg groot en ook dit 
weekend moesten we enkele jongens missen.  Daarom werd er weer beroep gedaan op het iets 
oudere Breugels talenten en kwam Marc Timmerman zijn collega's René Hilkens en Dominique 
Vanbuel bijstaan in de verdediging. 
Breugel begon zeer sterk aan de wedstrijd.  Na nog geen 2 minuten spelen stond de 1-0 al op het 
scorebord.  Goalgetter Gert Gielen was de man die de netten kon bolzetten (1-0).  Enkele minuten 
later was het weer raak en wederom was het Gert die op assist van Dave Van den Wildenberg, de 
doelman wist te verschalken.  Alhoewel onze reserven niet erg groots speelde stonden ze dus al snel 
2-0 voor.  De tegenstrever bakte er weinig van en staken al hun energie in het beschampen van de 
scheidsrechter, die de bezoekers in deze wedstrijd op een hele resem terechte gele kaarten 
trakteerde. 
Op het half uur kon Eksel verrassend de aansluitingstreffer maken.  Na een misser in de verdediging 
kon de Ekselse spits de bal makkelijk voorbij Torsten Vandeberk tegen de netten werken (2-1).  De 
bezoekers geloofde er weer volledig in en namen het spel in handen.  Voor het einde van de eerste 
helft konden ze zelfs nog langszij komen na een mooi kopbal doelpunt (2-2).  Breugel moest dus een 
beetje aangeslagen de kleedkamers in. 
In het begin van de tweede periode ging Eksel op zijn elan voort en ze waren dicht bij een derde 
treffer.  Het Breugels spel was veel te onzorgvuldig en het duurde even voor onze jongens terug in de 
wedstrijd zaten.  Ondanks het hard werkende spitsenduo kregen ze veel te weinig nuttige ballen om 
voor gevaar te kunnen zorgen.  De wedstrijd leek met deze 2-2 stand in een beslissende plooi te 
liggen.  Toch kon Breugel nog met de drie punten gaan lopen.  Mahmut Korkmaz krulde een vrijetrap 
uitstekend richting het hoofd van de ingevallen Stijn Umans.  Stijn liet deze kans liggen en kopte de 
bal hard tegen de netten (3-2).  Eksel probeerde met nog een tien minuten te gaan nog iets aan de 
stand te veranderen moesten lijdzaam toezien hoe Breugel zijn vierde doelpunt kon maken.  Een mooi 
afstandschot van Maarten Roeffaers belandde onhoudbaar voor de doelman tegen de netten.  Dit 
doelpunt deed de boeken dicht voor Eksel en zo wipt Breugel een plaatsje hoger over Eksel heen. 
Opstelling SV Breugel: Torsten Vandeberk, Ruben Roeffaers, Dominique Vanbuel, Marc 
Timmerman, Jochen Heyligen, René Hilkens ('50 Stijn Umans), Dave Van den Wildenberg, Mahmut 
Korkmaz, Maarten Roeffaers, Bart Jacobs, Gert Gielen 

Doelpunten : Gert Gielen (2x), Stijn Umans, Maarten Roeffaers 

Gele kaart : Dave Van den Wildenberg 

Rode kaart  : - 
Man van de match: Torsten Vandeberk 
 

 



Speeldag 21: zaterdag 12 januari '05 (15h00):  

Achel VV - SV Breugel   
Algemene afgelasting. 



Speeldag 22: zaterdag 19 februari '05 (15h00):  

VK Gestel - SV Breugel 4 - 1 

Wedstrijdverslag: 
Onze reserven moesten deze zaterdagnamiddag het onderspit delven tegen VK Gestel.  Het erg 
zware terrein maakte het voor beide ploegen erg moeilijk om verzorgt voetbal te brengen.  De eerste 
helft was gelijkopgaand.  Breugel kon kansen creëren via Dave Van den Wildenberg (kopbal) en op 
het harde afstandsschot taste de thuisdoelman bijna mis.  Aan de overkant was doelman Bart Jacobs 
ook goed bezig en kon zijn netten schoonhouden in de eerste helft. 
In de tweede periode ging Gestel gretig op zoek naar de overwinning.  Breugel trok veel te ver terug 
en verloor ook de greep op het middenveld.  Iedereen deed zijn best maar een tegendoelpunt was 
onvermijdelijk.  Daarna ging het erg snel.  De Breugelse veer was gebroken en de thuisploeg kon er 
nog drie doelpunten bijtikken.  Onze reserven bleven toch verdienstelijk op zoek gaan naar de 
eertreffer en die kwam er na goed doorzetten van Thierry Dreesen. 
Volgende week staat er wederom een uitwedstrijd op het programma.  De verplaatsing zal dan iets 
korter zijn want we trekken naar de collega's uit Grote Brogel. 
Opstelling SV Breugel: Bart Jacobs, Ruben Roeffaers, Jordi Schuurmans, Dominique Vanbuel, 
Jochen Heyligen, Bart Deelkens (46' Odell Wallace), Frank Didden, Thierry Dreesen, Dave Van den 
Wildenberg, Mahmut Korkmaz, Maarten Roeffaers 

Doelpunten : Thierry Dreesen 

Gele kaart : Dave Van den Wildenberg, Maarten Roeffaers, Jochen Heyligen 

Rode kaart  : - 
Man van de match: Maarten Roeffaers 
 



Speeldag 23: zaterdag 26 februari '05 (15h00):  

Sporting Grote Brogel - SV Breugel 1 - 0 

Wedstrijdverslag: 
Dit weekend stond er wederom een verplaatsing op het programma voor onze reserven.  Het werd 
een spannende derby waar SV Breugel geheel onverdiend zonder punten terug huiswaarts werd 
gestuurd.   
De eerste helft ging gelijkopgaand.  Veel bitsige duels in het middenveld domineerde deze eerste 45 
minuten.  De kansen waren erg schaars aan beide kanten en de doelmannen moesten zich de kou 
verbijten.  Toch een mooi moment in deze eerste periode was toen verdediger Dominique Vanbuel de 
logge Brogelse spits een koekje van eigen deeg gaf en hem stijlvol tegen de grond aanmaaide.  De 
terechte gele kaart nam Dominique er met een glimlach bij. 
De tweede helft was volledig in handen van Breugel.  Grote Brogel kwam slecht sporadisch in 
Breugels grondgebied opduiken. 
SVB van zijn kant rijgde de kansen aan elkaar, maar een sterke thuisdoelman en een matige 
afwerking hield Grote Brogel recht.  Met nog een twintig minuten te spelen kreeg Breugel toch nog het 
deksel op de neus op de enige degelijke aanval van thuisploeg in deze wedstrijd.  Doelman Philippe 
Sevens kreeg zijn vingertoppen nog tegen de bal, maar moest lijdzaam toezien hoe de bal erg mooi in 
de kruising van het doel belandde.  In de laatste 20 minuten kreeg Breugel nog talrijke kansen.  Zowel 
Dave Van den Wildenberg en Jochen Heyligen zagen hun doelpoging gestopt door de doelman.  Ook 
Stijn Umans was tot tweemaal toe erg dicht bij een doelpunt maar hij zag kopbal telkens niet 
gekadreerd. 
Hopelijk kunnen onze reserven volgende week een beter resultaat bijeenvoetballen in wederom een 
uitwedstrijd, ditmaal tegen Verbroedering Lommel. 
Opstelling SV Breugel: Philippe Sevens, Ruben Roeffaers, Dominique Vanbuel, Jochen Heyligen, 
Bart Deelkens (65' Odell Wallace), Thierry Dreesen, Dave Van den Wildenberg, Mahmut Korkmaz, 
Maarten Roeffaers, Bart Jacobs (70' Stijn Umans) 

Doelpunten : - 

Gele kaart : Dominique Vanbuel 

Rode kaart  : - 
Man van de match: Bart Jacobs 



Speeldag 24: zaterdag 6 maart '05 (15h00):  

V. Lommel - SV Breugel -  

Afgelast wegens weersomstandigheden 



Speeldag 25: zaterdag 12 maart '05 (15h00):  

SV Breugel - P. Engsbergen 4 - 1 

Wedstrijdverslag: 
Onze reserven mochten eindelijk nog eens een thuiswedstrijd spelen.  De tegenstander Penarol 
Engsbergen (Tessenderlo) mocht dus een verre verplaatsing maken richting Kleine Brogel. 
Breugel begon sterk aan de wedstrijd en drukte de tegenstander meteen in de verdediging. Het stevig 
clubfeestje van gisterenavond had verrassend genoeg weinig schade aangericht.  Engsbergen bleek 
toch erg gehavend aan de aftrap te zijn gekomen.  Enkele goede spelers van de heenwedstrijd waren 
niet meer van de partij.  Een paar robuuste kerels waren in hun plaats gekomen.  Toch was het 
Engsbergen dat de eerste kans creëerde, maar doelman Bart Jacobs was bij de pinken en pakte uit 
met een prachtige redding.  Het duurde tot diep in de eerste helft totdat Breugel eindelijk hun 
overmacht kon verzilveren.  Na een fout op Bart Deelkens in het strafschot gebied floot de ref een 
terechte penalty.  Maarten Roeffaers klaarde de klus en trapte de bal netjes tegen de netten (1-0).  Na 
dit openingsdoelpunt vroeg de scheidsrechter om zijn eigen vervangen wegens een spierblessure.  
Jeugdtrainer Paul Roeffaers werd bereid gevonden om de rest van de wedstrijd in goede banen te 
leiden.  Daarmee stonden welgeteld 3 man van de familie Roeffaers samen op het Breugelse veld !!!  
De eerste helft had voor de rest niet veel om het lijf en zo bleef de stand 1-0 met de rust.   
Na de koffiepauze was het vooral eenrichtingsverkeer naar het doel van Engsbergen.  SVB kreeg de 
eene kans na de andere maar de afwerking bleef beneden alle pijl.  Mahmut Korkmaz was het die de 
ban kon breken.   Een hoge terugvallende bal nam hij in één tijd op de slof en knalde de bal mooi laag 
tegen de netten (2-0).  Maar het derde doelpunt liet op zich wachten en het was Engsbergen dat zeer 
verrassend de aansluitingstreffer kon maken (2-1).  Een minuut later was het Breugel dat dan toch zijn 
langverwachte derde doelpunt kon scoren.  De eer was weggelegd voor de pas ingevallen Stijn 
Umans (3-1).  De moed bij de bezoekers zakte zienderogen.  En voor Breugel lukte het scoren in het 
laatste kwartier nu wel.  Vijf minuten later was het wederom Stijn Umans die de 4-1 op het bord kon 
zetten.  De voorbereidende actie was van Gert Gielen en Thierry Dreesen. 
Deze 4-1 was meteen ook de eindstand van de wedstrijd.  In de kantine werd er aan tafel nog eens 
een opsomming gemaakt van de gemiste kansen in de tweede helft. Bijgevoede statistiek is het 
resultaat! 

Mahmut Korkmaz 4 

Bart Deelkens 2 

Gert Gielen 2 

Stijn Umans 2 

Thierry Dreesen 2 

Ruben Roeffaers 1 

Jochen Heyligen 1 

Dave Van den Wildenberg 1 

totaal: 15 

Opstelling SV Breugel: Bart Jacobs, Ruben Roeffaers, Frank Didden, Odell Wallace, Jochen 
Heyligen, Bart Deelkens (65' Gert Gielen), Thierry Dreesen, Dave Van den Wildenberg, Mahmut 
Korkmaz, Maarten Roeffaers, Koen Winters (75' Stijn Umans) 

Doelpunten : Maarten Roeffaers, Mahmut Korkmaz, Stijn Umans (2x) 

Gele kaart : - 

Rode kaart  : - 
Man van de match: Ruben Roeffaers 



Speeldag 26: zaterdag 19 maart '05 (15h00):  

Kaulille FC - SV Breugel 3 - 3 
Wedstrijdverslag: 
Kaulille was voor onze reserven in de heenwedstrijd al een moeilijk te bespelen tegenstander.  Toen 
werd er pas in de slotseconde een gelijkspel uit de brand gesleept en ook nu in deze terugwedstrijd 
had Breugel het niet onder de markt tegen de laatste in het klassement. 
Kaulille kwam op voorsprong met een erg mooi genomen vrije trap van net buiten de grote rechthoek.  
Doelman Philippe Sevens was kansloos toen de bal in de kruising belandde (1-0).  Breugel had het 
meeste balbezit maar deed daar veel te weinig mee.  Het was de thuisploeg die hun voorsprong 
verder kon uitdiepen toen een dekkingsfout bij een hoedschop genadeloos werd afgestraft (2-0).  
Kaulille scoorde aan 100%.  Net daar nijpt het schoentje bij de reserven.  De ingevallen goaltjesdief 
Robin Rooyakers kon voor Breugel toch nog aan de aansluitingstreffer helpen (2-1).  De thuisploeg 
kon hun voorsprong verrassend genoeg verder uitdiepen (3-1).  Dit derde doelpunt voor de thuisploeg 
was echter meters buitenspel, maar dit werd door de vingers gezien door de toch wel ervaren 
scheidsrechter. 
Toch waren onze reserven erop gebrand om in de tweede helft deze twee achterstand nog op te 
halen. Robin Rooyakers was de man die met een laag grasverschroeiend schot de doelman compleet 
verraste (3-2).  Kaulille kwam niet meer in het spel voor en Breugel drukte zijn tegenstander steeds 
terug op zijn eigen helft.  In deze tweede helft liep het veel beter voor SVB en het was wachten op de 
gelijkmaker.  Met nog een kwartier op de klok werd een mooie dribbel van Bart Deelkens in de 16 
abrupt afgebroken toen hij langs achter zwaar werd neergetackeld.  De penalty was natuurlijk spek 
voor de bek van Maarten Roeffaers, die de bal knap geplaatst in de hoek tegen de netten trapte (3-3).  
Het leek erop dat Breugel misschien nog met de drie punten kon gaan lopen maar de thuisploeg 
verdedigde hun puntje met hand en tand.  Er was geen doorkomen meer aan en zo bleef de stand 3-
3. 
Opstelling SV Breugel: Philippe Sevens, Ruben Roeffaers, Igor Vandeberk, Frank Didden, Jochen 
Heyligen, Bart Deelkens, Gert Gielen, Dave Van den Wildenberg, Mahmut Korkmaz, Maarten 
Roeffaers, Koen Winters (30' Robin Rooyakers (55' Stijn Umans)), Bart Jacobs 

Doelpunten : Robin Rooyakers (2x), Maarten Roeffaers 

Gele kaart : Jochen Heyligen 

Rode kaart  : - 
Man van de match: Bart Jacobs 



Speeldag 27: zaterdag 2 april '05 (15h00):  

vSV Breugel - Fl. Paal 0 - 7 

Wedstrijdverslag: 
Een wedstrijd om heel snel te vergeten.  De uitspraak die deze wedstrijd ideaal kon samenvatten 
kwam al enkele minuten voor de start van de match uit de mond van Thierry Dreesen en luidde als 
volgt:  " What the hell??"  
In de eerst 45 minuten konden onze reserven nog goed standhouden tegen het sterkere elftal van 
Flandria Paal.  De eerste grote kans van de wedstrijd was zelfs voor SVB, maar Gert Gielen lukte het 
niet om de bal voorbij de bezoekende doelman te krijgen.  Daarna was het al Flandria Paal wat de 
klok sloeg.  De Breugels defensie hield dapper stand, maar zagen al hun werk in rook opgaan toen de 
jonge ref een speler van Paal uit meters buitenspel positie alleen op doel liet gaan.  Deze kans lieten 
de bezoekers niet liggen en zo stond de stand na 45 minuten op 0-1. 
In de tweede periode trapte Paal enkele minuten na de herneming vrij snel het tweede doelpunt tegen 
de netten en daarna was het over en uit voor Breugel.  Onze reserven speelde te mak en kwamen 
telkens een stapje tekort tegen een fel opzittende tegenstander.  
Zoals gezegd een wedstrijd die heel snel vergeten moet worden want volgende week staat er de 
derby tegen de mannen van het centrum op het programma.  
Opstelling SV Breugel: Torsten Vandeberk, Ruben Roeffaers, Thierry Dreesen, Frank Didden, 
Jochen Heyligen, Gert Gielen, Dave Van den Wildenberg, Mahmut Korkmaz (46' Koen Winters), 
Maarten Roeffaers, Bart Jacobs, Maarten Van Leeuwaarden 

Doelpunten : - 

Gele kaart : Jochen Heyligen, Dave Van den Wildenberg 

Rode kaart  : - 
Man van de match: Gert Gielen 



Speeldag 28: zaterdag 9 april '05 (15h00):  

Peer SV - SV Breugel 4 - 2 

Wedstrijdverslag: 
Met de lekkere spaghetti van Pol Kip waren onze reserven uitstekend voorbereid voor deze derby 
tegen Peer SV.  Ook Peer was goed voorbereid want zij hadden er enkele jongens van het eerste elfal 
in de strijd gegooid 
Maar toch lieten onze reserven zich meteen na het startsignaal verrassen en stonden ze na slecht 20 
seconden spelen reeds op een 1-0 achterstand.  Peer was het eerste kwartier de beter ploeg en 
Breugel kwam goed weg wanneer de ref geen penalty floot toen Frank Didden een klein foutje maakte 
op een Peerse speler in de 16.  Langzamerhand kwam SVB ook gevaarlijker opzetten en zag het een 
geldige goal van Maarten Van Leeuwaarden onterecht afgekeurd.  Breugel was na het 
openingskwartier het betere elftal en zag hun overmacht verzilverd worden toen Ruben Roeffaers 
vanuit de tweede lijn uithaalde met een goed schot.  De thuisdoelman liet zich verrassen door de bots 
van de bal en zag deze vervolgens tegen de netten gaan (1-1).  Breugel wou voor het einde van de 
eerst helft de score nog verdubbelen maar ondanks enkele heel goede kansen zat er dit helaas niet 
meer in. 
Dan maar in de tweede helft.  Na 55 minuten spelen in de wedstrijd was het de hardwerkende 
Maarten VL die na een pas van Maarten Roeffaers alleen richting doelman kon gaan.  Het lukte 
Maarten om de uitgekomen doelman te verschalken om zo de 1-2 tegen de netten te werken.  Breugel 
had de match volledig in handen maar lieten zich tien minuten hun tweede doelpunt verrassen door 
een schaarse aanval van Peer (2-2).  Toch bleef Breugel de betere maar konden hun overmacht 
ditmaal niet verzilveren met een doelpunt.  Integendeel zelf.  De eenmansvoorhoede van Peer (de rest 
van het elftal stelde niet veel voor) maakte de Breugel verdedigers gek met zijn kapbewegingen en zo 
moest Breugel doelman Torsten Vandeberk lijdzaam toezien hoe er nog 2 doelpunten in zijn korf 
belandde.  
Ondanks de uitstekende prestatie van onze reserven moesten te puntenloos terug richting Kleine 
Brogel. 
Opstelling SV Breugel: Torsten Vandeberk, Ruben Roeffaers, Thierry Dreesen, Jochen Heyligen, 
Gert Gielen, Dave Van den Wildenberg, Frank Didden, Mahmut Korkmaz, Maarten Roeffaers, Bart 
Jacobs (75' Koen Winters), Maarten Van Leeuwaarden 

Doelpunten : Ruben Roeffaers, Maarten Van Leewaarden 

Gele kaart : - 

Rode kaart  : - 
Man van de match: Maarten Van Leeuwaarden 



Speeldag 29: zaterdag 16 april '05 (15h00):  

SV Breugel - RS Bevelo 1 - 5 

Wedstrijdverslag: 
De reserven van SV Breugel speelde afgelopen weekend een mee dan degelijke partij tegen een zeer 
sterk elftal van Beverlo.  De scheidsrechter had verstek moeten geven (bomspotting??) en zo was een 
aanwezige bezoeker bereid om de wedstrijd te leiden. 
Beverlo kon in het begin van de eerste helft voor lichte druk zorgen, maar het was Breugel dat de 
beste kans creëerde.  Gert Gielen probeerde het met een mooie plaatsbal.  Helaas de lange 
bezoekende doelman pakte uit met een prachtige safe om de bal uit de benedenhoek te boksen. 
Op het half uur vonden de bezoekers toch een gaatje in de Breugelse verdediging en stond de 0-1 op 
het bord.  Onze jongens bleven goed meevoetballen.  Spijtig genoeg ontbrak het geluk in de 16 meter 
van de tegenstrever.  Net voor de pauze kon Beverlo de score verdubbelen met een geplaatste bal 
waar doelman Torsten Vandeberk geen verhaal tegen had.   
In de tweede helft startte Breugel sterk en was het een goed op en neergaande wedstrijd.  Breugel 
kon kansen creëren maar een doelpunt zat er niet in.  De efficiëntie zat er bij Beverlo wel in en bij hun 
eerste degelijke kans was het meteen raak voor de erg sterke Beverlose spits.  De punch was er 
daarna een beetje uit bij Breugel.  Het bleef goed voetballen maar het wist nu ook dat het kalf 
verdronken was.  Met het nodige geluk kon Beverlo er nog 2 doelpuntjes bijtikken.  Breugel kon 
ondertussen toch ook hun verdiend doelpuntje meepikken na een mooi uitgespeelde aanval via 
Ruben Roeffaers en Robin Rooyakers die vervolgens van dichtbij werd afgewerkt door Maarten VL. 
Volgende week staat de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma.  Dan staat de korte 
verplaatsing naar de buren uit Wijchmaal op het programma. 
Opstelling SV Breugel: Torsten Vandeberk, Ruben Roeffaers, Thierry Dreesen, Jochen Heyligen, 
Gert Gielen (75' Koen Winters), Dave Van den Wildenberg, Frank Didden, Mahmut Korkmaz, Maarten 
Roeffaers, Maarten Van Leeuwaarden, Stijn Umans (25' Odell Wallace (70' Robin Rooyakers)) 

Doelpunten : Maarten Van Leewaarden 

Gele kaart : - 

Rode kaart  : - 
Man van de match: Maarten Roeffaers 



Speeldag 30: zaterdag 23 april '05 (15h00):  

Sp. Wijchmaal -  SV Breugel 3 - 2  

Wedstrijdverslag: 
De reserven moesten afgelopen zaterdag in de laatste minuten van de wedstrijd nipt het onderspit 
delven voor de buren uit Wijchmaal. 
SV Breugel startte het sterkst in deze derby.  Met veel balbezit besliste Breugel het tempo in de 
match.  Een eerste goede kans voor SVB was voor Maarten Van Leeuwaarden, maar hij besliste de 
mooie kans hoog over de dwarsligger.  Toch was het dezelfde Maarten die de score kon openen.  Een 
uitstekende voorzet van Mahmut Korkmaz werd door VL in één tijd op de slof genomen en zag de bal 
hard tegen de doelnetten belandden (0-1).  Wijchmaal kwam er voorlopig niet aan te pas.  Hun spel 
was te slordig om voor gevaar te zorgen in de Breugelse 16.  Onze reserven kwamen wel goed weg 
toen de ref geen penalty floot toen doelman Torsten Vandeberk in een charge een Wijchmaal speler 
tegen de grond werkte.  Breugel verdedigde hun kleine voorsprong en die kwam voor de rust niet 
meer in gevaar. 
In de tweede helf werd meteen het offensief ingezet door Wijchmaal.  En dit had succes!  Na nog 
geen 10 minuten spelen kon een Wijchmaal speler alleen richting doel gaan en legde de bal netjes 
onder de doelman door tegen de netten (1-1).  Wijchmaal was nu de sterkste ploeg, maar Breugel 
hield het voorlopig goed gesloten achterin.  Doelman Torsten moest Breugel rechthouden door een 
hard schot vanuit de tweede lijn met een goede reflex over doel te duwen. Rond de 50e minuut trok 
Frank Didden op avontuur richting de Wijchmaalse 16 meter.  Frank kreeg de ruimte om aan te leggen 
en plaatste de bal netjes in de lage hoek tegen de netten (1-2).  Een toch wel onverwachtte 
voorsprong voor SVB dat nu het volle offensief van Wijchmaal op zich zag afkomen.  Het leek dat 
Breugel ging standhouden.  Helaas een misverstand tussen verdedigers Jochen Heyligen en Ruben 
Roeffaers werd afgestraft door de snelle Wijchmaalse spits (2-2).  
In de slotminuut werd een terugvallende bal na een vrije trap staalhard richting doel getrapt.  De bal 
week af tussen een bos spelers en de Breugelse doelman was kansloos toen hij de bal tegen de 
netten zag belandden. 
Het seizoen werd afgesloten met toch een vrij goed gevoel omdat de prestaties van de laatste twee 
wedstrijd toch vrij goed waren en er telkens een uitstekende partij op de mat werd gebracht.  En om 
helemaal een goed gevoel te krijgen werd het seizoen afgesloten bij sponsor Café Run - Inn.  
Broodjes waren voorzien door hulptrainer Odell en vriendin Inge, voor het bier was er nog een goed 
potje geld over. 
Bedankt en tot volgend seizoen !!! 
Opstelling SV Breugel: Torsten Vandeberk, Ruben Roeffaers, Thierry Dreesen, Jochen Heyligen, 
Gert Gielen, Dave Van den Wildenberg, Igor Vandeberk (75' Bart Jacobs), Frank Didden, Mahmut 
Korkmaz, Maarten Roeffaers, Maarten Van Leeuwaarden (35' Koen Winters) 

Doelpunten : Maarten Van Leewaarden, Frank Didden 

Gele kaart : Ruben Roeffaers 

Rode kaart  : - 
Man van de match: Dave Van den Wildenberg



 


