
 

 

Reserven 

 

 

  



  Eindstand Gewestelijke Reserven  Reeks E 
 

1.    Sp. Lille 75 

2.   VC Kerhoven 73 

3.   Peer SV 70 

4.   SV Breugel 66 

5.    U. Leopoldsburg 65 

6.   Genenbos Sp. 55 

7.  H. Wijshagen 52 

8.   E. Gerhees 49 

9.   P. Houthalen 47 

10.  Sp. Grote Heide 47 

11.  V. Lommel 31 

12.   St. Zolder 28 

13.  Exc. Hamont 25 

14.  St. Bree 23 

15. RS Laak 22 

16.   Nieuwe Kempen 22 

17.   Sp. Ellikom 13 
 
 

Wedstrijdverslagen Reserven seizoen 2003-2004 
 

Vriendschappelijke wedstrijden, Beker van Noord Limburg 

Zaterdag 24 augustus Beker van Noord Limburg (16h00) Achel VV - SV Breugel 2 - 2 

Zaterdag 10 augustus Beker van Noord Limburg (16h00) SV BREUGEL - Lommel Kol. 2 - 1 

Zaterdag 3 augustus Beker van Noord Limburg (16h00) Kaulille FC - SV BREUGEL 2 - 2 

Zaterdag 27  juli Beker van Noord Limburg (16h00)  SV BREUGEL - VC Kerkhoven 2 - 4 

 

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


 
Speeldag 1: woensdag 21 augustus '02 SV BREUGEL - Sparta Lille 2 - 8 
Wedstrijdverslag: 
Zoals de uitslag al doet vermoeden werd de match voor het grootste deel gedomineerd door Lille. 
Toch hebben de reserven af en toe sterk gecounterd maar ze hadden nog geen verhaal tegen dit zeer 
sterke Sparta Lille. 
 
 
 
 
Speeldag 2: woensdag 28 augustus '02 Nieuwe Kempen -1 - 1  
Wedstrijdverslag: 
De eerste helft had Breugel de match stevig in handen.  Vooral langs de flanken konden ze erg 
gemakkelijk uitbreken maar helaas was de afwerking beduidend minder.  Met een 0-0 tussenstand 
kwamen onze jongens steviger uit de kleedkamers dan Nieuwe Kempen.  Na ongeveer 10 min. kon 
Walter zich, na een mooie combinatie met Mahmut, goed doorzetten op links om vervolgens een 
gemeten voorzet af te leveren op Marc die de bal prachtig in doel kopte (0-1).  Maar na dit doelpunt 
werden de spelers van Nieuwe Kempen blijkbaar wakker geschud en bleken zij de match steeds meer 
naar hun hand te zetten.  SV Breugel moest zich beperken tot het verdedigen van de voorsprong en 
konden enkele malen heel goed uitkomen op de counter.  Helaas zonder resultaat. Nieuwe Kempen 
bleef uiterst aanvallend voetballen wat 5 min. voor tijd de 1-1 op het bord bracht.  In de allerlaatste 
minuut van de match kreeg Breugel nog een pracht van een kans maar Walter besloot in de handen 
van de sterk keepende doelman. 
 
 
 
 
Speeldag 3: zaterdag 31 augustus '02 SV Breugel - Statie Zolder 4 - 0 
Wedstrijdverslag: 
Wedstrijd werd onmiddelijk stevig in handen genomen door onze reserven.  Alhoewel Statie Zolder het 
tempo van de wedstrijd laag probeerde te houden konden onze jongen toch enkele mooie kansen 
creëren.   Het eerste doelpunt werd uiteindelijk gescoord door Wim Vaesen via een vrije trap net 
buiten de grote baklijn (1-0).  Statie Zolder kwam niet in het spel voor maar konden toch één enkele 
keer gevaarlijk uitkomen maar hun doelpoging werd door Davy Thijsen en het doelkader 
tegengehouden.  Na 15 min in de 1e helft toen Statie Zolder met 10 kwam te staat door een blessure 
van 1 van hun jongen (alle vervangingen opgebruikt) en Breugel net op dat moment 2 verse krachten 
erin bracht kreeg Breugel een kans na de andere.  Het tweede doelpunt viel na een sublieme pas van 
Erwin Lemmens door het centrum van hun verdediging zodat Joris Vaesen alleen voor de doelman 
verscheen en vernietigend uithaalde (2-0).  Daarna begon de vermoeidheid te spelen bij de jongens 
van Statie en kon vervolgens Raf Leen, na een mooi hakje van Joris Vaesen, prachtig afronden (3-0).  
Het vierde doelpunt viel na een mooie voorzet vanop recht die staalhard binnen werd gekopt door 
nogmaals Joris Vaesen (4-0). 
 
 
 

 

Speeldag 4: woensdag 04 september '02 Genebos Sp. - SV Breugel 0 - 1  
Wedstrijdverslag: 
Een zware wedstrijd kondigde zich aan voor onze reserven.  Genebos Sport had na 3 speeldagen 15 
doelpunten gemaakt en nog 0 tegen.  Het eerste half uur kon Breugel makkelijk stand houden en kreeg 
het ook de beste kans van de match. Helaas stond er een zeer sterke doelman, bij de thuisploeg, 
tussen de palen.   De tweede helft kwam Breugel er weinig aan te pas en moest Davy Tijsen enkele 
malen zijn keeperskwaliteiten tonen.  Ook Werner Abrahams, terug uit blessure, moest ons van een 
achterstand redden door de bal van de doellijn te weren.  De wedstrijd werd steeds heviger en de 
scheidsrechter moest helaas 2x de gele kaart tonen (1x Breugel - Erwin Lemmens en 1x Genebos 
Sport).  89' van de wedstrijd: Dave Van den Wildenberg kon zich vrij maken van zijn verdediger om 
vervolgens een gemeten pas af te leveren aan Mahmut Korkmaz die foutief gestopt werd in de 16 
meter, Penalty!! 
Mark Geerts nam de taak als aanvoerder op en strapte hem genadeloos binnen (1-0). 

 



 
Speeldag 5: zaterdag 07 september '02 SV Breugel - Verbr. Lommel 4 - 4 
Wedstrijdverslag: 
/ 
 
 
 
Speeldag 6: woensdag 11 september '02  H. Wijshagen - SV Breugel 3 - 5 
Wedstrijdverslag: 
H. Wijshagen kwam na een dik kwartier op voorsprong (1-0).  Deze kon het echter niet lang 
vasthouden.  Ivo Bollen kon zich goed doorzetten tot aan de achterlijn om dan een gemeten pas af te 
leveren aan Jochen Heyligen, die droog via de binnenkant van de doelpaal binnenknalde (1-1).  
H.Wijshagen kwam echter opnieuw op voorsprong (2-1).  Helaas, voor Breugel, werd dit doelpunt 
vooraf gegaan door een duidelijk fout op verdediger Dominique Vanbuel.  De scheidsrechter zat 
duidelijk niet in de match, en gaf Breugel 2 onterechte gele kaarten voor Breugel (Dominique Vanbuel 
en Jochen Heyligen).  De spelers van Breugel lieten zich gelukkig niet van de wijs brengen en konden 
nog voor de rust op voorsprong komen door 2 mooie doelpunten van Chris Ceelen (2-3).  Na de 
pauze kwam Wijshagen steeds feller opzetten maar onze verdediging hield stand.  Ook onze doelman 
Steven Swinnen kon zijn doel met enkele prachtige saves zuiver houden.  Chris Ceelen, ongrijpbaar 
voor de tegenstander, kon halverwege de tweede helft de voorsprong nog verder uitdiepen (2-4). Ook 
de scheidsrechter wou zich blijkbaar nog enkele malen in de picture stellen door 2 jongens van 
Wijshagen uit te sluiten.  10 Minuten voor tijd kon een speler van Wijshagen zich toch doorzetten in 
het strafschopgebied waar hij foutief werd gestopt.  De penalty werd binnengetrapt (3-4) en zo werd 
het dus toch nog bibberen naar het einde toe.  Net voor het einde van de match kon Chris Ceelen zich 
nogmaals goed doorzetten via een counter om dan goed af te leggen aan Tom Vanderhenst die koel 
afwerkte (3-5). 
 
 
 
Speeldag 7: zaterdag 14 september '02 SV Breugel - P. Houthalen 3 - 2 
Wedstrijdverslag: 
Spannende wedstrijd waar onze reserven op achterstand kwamen (0-1).  Maar ze lieten de moed niet 
hangen en konden op gelijke hoogte komen toen Joris Vaesen de verdediging van P. Houthalen het 
nakijken liet en vernietigend uithaalde (1-1).  Breugel kon de match naar hand zetten en domineerde 
in elke linie.  Halverwege de 1e helft kon Gerard Huybrechts Jochen Heyligen in de diepte sturen, die 
werd foutief gestopt in de 16 meter.  Marc Geerts kon zijn 3e penalty van seizoen verzilveren (2-1). SV 
Breugel ging op zijn elan verder en Marc Geerts kon, na een mooie pas van Werner Abrahams, alleen 
op doel afstevenen om vervolgens de 3-1 op het bord te zetten. Op het einde van de wedstrijd werd 
het toch nog even bibberen toen Houthalen de aansluitings treffen kon binnen tikken (3-2). 
 
 
 
Speeldag 8: zaterdag 21 september '02 Exc. Hamont - SV Breugel  0 - 9  
Wedstrijdverslag: 
Makkelijke winst voor onze reserven die nochtans in de 1e helft veel kansen onbenut lieten.  Daarom 
stond het slechts 2 - 0 bij de pauze met doelpunten van de gebroeders Vaesen (Wim & Joris) (1-0) (2-
0).  De 2e helft gingen onze jongens als een pletwals over Exc. Hamont.  Opsomming van alle 
doelpunten: 3-0 Joris Vaesen, 4-0 Mahmut Korkmaz, 5-0 Joris Vaesen, 6-0 Mahmut Korkmaz, 7-0 
Joris Vaesen, 8-0 Joris Vaesen, 9-0 Kris Ceelen. 
 
 
 
Speeldag 9: zaterdag 28 september '02 SV Breugel - Sp. Grote Heide 3 - 4 
Wedstrijdverslag: 
Een teleurstellend resultaat van onze reserven die nochtans sterk aan de 1e helft begonnen, maar ze 
konden na de openingstreffer van Sandro Carella (1-0) de score niet verder opdrijven.  Sp. Grote 
Heide kon enkel toeslaan via de counter en konden zo de gelijkmaker maken (1-1). Nog voor het 
einde van de 1e helft kon Sp. Grote, via een zeer mooie vrije trap, op voorsprong komen.  In de 
tweede helft begon SVB steeds rommeliger te voetballen en lukte het Sp. Grote Heide het spel steeds 
meer naar zich toetrekken en mocht het naar hartelust counteren wat resulteerde in 3 goals voor de 



bezoekende partij (1-4).  20 min. voor tijd kon Sandro zich  vrij dribbelen in de 16 om vervolgende de 
netten nog eens bol te zetten voor SVB (2-4).  Onze reserven geloofde er weer in en konden 5' voor 
tijd nogmaals scoren, ditmaal via Dave Van den Wildenbergh (3-4).  SVB ging nog verwoed op zoek 
naar de gelijkmaker maar de bal wou er ditmaal niet meer in.  
 
 
 
Speeldag 10: zaterdag 5 oktober '02  Peer SV - SV Breugel 0 - 1 
Wedstrijdverslag: 
Deze derby begon prima voor onze reserven. Al na 10 min. kon Jochen Heyligen een foutje van de 
Peerse keeper genadeloos afstraffen door de bal feilloos in doel te schuiven.  Daarna kwam Peer SV 
steeds beter in de match en moesten onze reserven zich beperken tot het verdedigen van hun 
voorsprong. 
Het betere spel was in de eerste helft toch voor SV Breugel en de tegenstander kwam maar niet door 
de goed georganiseerde verdediging.  In de 2e helft ging Peer SV verwoed op zoek naar de 
gelijkmaker en ze waren er enkele keren zéér dichtbij, maar een sterk keepende Steven Swinnen en 
de doelpaal stonden in de weg.  Breugel kreeg 5 minuten voor tijd nog een terechte penalty, nadat 
Mahmut Korkmaz neer werd gehaald in de 16 meter.  Gerard Huybrechts kon de wedstrijd beslissen 
maar schoot langs.  De voorsprong kwam niet meer in gevaar en onze reserven namen de 3 punten 
mee naar Kleine Brogel. 
 
 
 
Speeldag 11: zaterdag 19 oktober '02 SV Breugel - U. Leopoldsburg 5 - 1  
Prima wedstrijd van onze reserven, die tegen hun dichtste achtervolger in de stand een makkelijke 
zege konden boeken.  De wedstrijd begon uitstekend voor SV Breugel, al na 8 minuten kon Jochen 
Heyligen, via een prima combinatie met Jurgen Bode, doorbreken en alleen op de doelman afgaan 
maar deze kon het schot nog uit het doelkader weren.  Jochen kon de bal toch nog recuperen om 
vervolgens een mooie voorzet af te leveren aan Jurgen Bode die deze kans niet onbenut liet en 
prachtig in een tijd de bal binnen knalde (1-0).  De bezoekers waren het noorden kwijt en incasseerde 
snel na deze openingstreffer een 2e doelpunt toen Mahmut Korkmaz een fout van de bezoekende 
keeper makkelijk kon afmaken (2-0).  Breugel ging op zijn elan verder en had het meeste balbezit.  Na 
slecht uitverdedigen van Leopoldsburg mocht Hendrik Vanloon vanop 25 meter vrij uithalen met een 
lage schuiver die door een bos van speler in het doel verdween (3-0).  Breugel kon met een ruime 3-0 
stand de rust ingaan.  Leopoldsburg kwam in het begin van de 2e helft meer opzetten en kon via een 
afgeweken schot toch onze doelman Steven Swinnen verschalken (3-1).  Breugel liet zich niet van de 
wijs brengen en nam het spel terug in handen. in de 60' minuut kon Walter Hellemans na een rush 
langs de linkerkant een gemeten voorzet afleveren aan Jurgen Bode die zijn 2e doelpunt van de 
wedstrijd kon binnentikken (4-1).  Om de wedstrijd helemaal te beslissen toverde Mahmut Korkmaz 
een schitterende lob uit zijn voeten die prachtig achter de bezoekende doelman in de winkelhaak 
binnen viel (5-1). 
 
 
 
Speeldag 12: zaterdag 26 oktober '02 RS Laak - SV Breugel 2 - 6  
Wederom een 3 punter voor onze reserven.  Het resultaat mag dan uitstekend zijn maar het was 
geenszins een makkelijke wedstrijd.  Breugel komt dan wel op voorsprong door een lucky goal van 
Sandro Carella in de 10' minuut (0-1), maar ze hadden het in de eerste helft zeer moeilijk om de bal in 
de ploeg te houden.  RS Laak knokte zich echter goed in de match en dit leverde hun een verdiende 
gelijkmaker op (1-1).  Breugel mocht echter toch met een voorsprong de rust in gaan nadat wederom 
Sandro Carella de verdediging van Laak op een hoopje dribbelde en mooi kon afwerken (1-2). 
In de 2e helft kwam Breugel steeds beter in de wedstrijd en kon hun tijdelijk overwicht verzilveren in 
een doelpunt, gescoord door een uitstekende aanval van Walter Hellemans (1-3).  Vanaf dit moment 
had Breugel de match volledig in handen. RS Laak kon echter nog verrassende de aansluitingtreffer 
binnen tikken (2-3).  Breugel trok zich gelukking niet massaal terug om hun kleine voorsprong te 
verdedigen maar koos resoluut voor de aanval en dit leverde ze een terechte penalty op toen Walter 
Hellemans in 16 meter foutief gestopt werd.  Mahmut Korkmaz mocht de penalty verzilveren (2-4).  De 
veer bij Laak leek op dit moment helemaal gebroken en Breugel kon de voorsprong verder uitdiepen.  
In de 75' minuut van de wedstrijd kon Dave Van den Wildenbergh vanop rechts een uitstekende 
voorzet afleveren die door Hendrik Vanloon  van net buiten de 16 magistraal en staalhard werd 



binnengestrapt (2-5) (eentje die in aanmerking mag komen voor het doelpunt van het jaar).  Breugel 
scoorde nog eens via invaller Tom Vanderhenst (pas terug uit een langdurige blessure), die de 
volledige Laakse verdediging op snelheid kon pakken en de bal in de netten kon parkeren. 
 
 
 
Speeldag 13: zaterdag 2 november '02 SV Breugel - E. Gerhees 1 - 1 
Wedstrijd begon uitstekend voor onze reserven.  Al na 10 minuten kon Bart Deelkens een vrije trap 
wondermooi binnentrappen (1-0).  Breugel had de match goed in handen en leek de voorsprong 
verder te kunnen uitbouwen.  In de 20' minuut van de wedstrijd kon ,nogmaals Bart Deelkens na een 
mooie één twee combinatie met Tom Vanderhenst, uitstekend uithalen op doel, maar de bezoekende 
keeper pakte uit met een prachtige redding.  Breugel verloor steeds meer hun grip op de wedstrijd en 
in de 30' minuut kon Gerhees profiteren van een klein foutje in de Breugelse verdediging.  Davy Tijsen 
moest aan de noodrem trekken toen de bezoekende spits alleen op doel kon gaan. De scheidsrechter 
floot terecht penalty, die ook werd binnengetrapt door E. Gerhees (1-1) 
Breugel begon vol goede moed aan de 2e helft maar de bezoekers trokken massaal achteruit.  De 
combinaties bij de thuisploeg liepen niet altijd zoals het moest en de kansen waren bijgevolg erg 
schaars.  De laatste 15 minuten trok Breugel nog eens volluit in het offensief maar verder dan enkele 
goede afstandschoten kwam het niet.  De doelman van Gerhees hield zeer goed stand en onze 
reserven moesten ditmaal vrede nemen met een gelijkspel. 
 
 
 
Speeldag 14: zaterdag 9 november '02 VC Kerkhoven - SV BREUGEL 3 - 2  
Onze reserven begonnen duidelijk met veel goede moed aan deze moeilijke opdracht tegen VC 
Kerkhoven.  Gedurende de eerste 10 minuten was Breugel duidelijk de beter ploeg.  Hun overwicht 
werd beloond met een penalty toen Jurgen Bode zwaar werd neergehaald in de 16 meter. De ref had 
hiervoor eigenlijk de doelman van Kerkhoven moeten uitsluiten maar deze vond een penalty 
voldoende.  De penalty werd omgezet door Raf Leen (0-1).  Breugel kon na deze openingstreffer nog 
één kans bij elkaar voetballen maar Dave Van den Wildenbergh besloot net iets te zwak in de handen 
van de doelman.  Hierna begon Kerkhoven beter in de match te komen.  De thuisploeg mocht naar 
hartelust counteren en kon in de 20' minuut de Breugelse verdediging verschalken om zo de 
gelijkmaker tegen de netten te duwen (1-1).  Er moet wel bij gezegd worden dat aan dit doelpunt een 
duidelijk buitenspel geurtje zat.  Voor onze jongens was dit toch een kleine opdoffer want zij hadden 
tot dit moment de match nog goed onder controle.  Kerkhoven speelde vanaf dit moment veel 
scherper en domineerde het middenveld.  Davy Tijsen moest ook nog een schitterende safe verrichten 
om een hoge bal van net onder de doellat weg te tikken.  In de 35' minuut kon de spits van VC 
Kerkhoven doorbreken door het centrum van de verdediging, nadat hij eerst de bal overduidelijk met 
de hand meenam, de scheidrechter bestrafte dit niet (nochtans stond deze slecht op een paar meter 
van de speler).  Hierdoor twijfelde onze verdediging en kwamen ze net te laat om dit doelpunt te 
verhinderen (2-1). 
Na de pauze begon Breugel weer met veel goede moed op zoek te gaan naar de gelijkmaker.  Maar 
de thuisploeg hield alles goed onder controle.  De match hielden ze goed onder controle maar de 
gemoederen van één van hun spelers begon gevaarlijke proporties aan te nemen na duidelijk 
natrappen van deze jongen.  Wederom ondernam de scheidrechter niets.  Breugel voetbalde nog 
enkele zéér goede kansen bij elkaar maar Tom Vanderhenst besloot 2x in het zijnet. In de 75' minuut 
kregen onze jongens nog een tegendoelpunt te slikken.  En schot van net binnen de 16 waar de 
Breugelse doelman kansloos was (3-1). Breugel kon nog minderen tot 3-2 na een goede voorzet 
vanop links die aan de verste doelpaal door Jochen Heyligen goed werd teruggelegd en zo door Dave 
Van den Wildenbergh werd binnengekopt.  Breugel zette alles op de aanval.  Een prachtig schot van 
Raf Leen werd nog uit de winkelhaak gehaald door de doelman maar verder kwamen onze jongens 
niet meer. 
 
 
 
Speeldag 15: zaterdag 13 november '02 SV Breugel - St. Bree 6 - 1  
Een makkelijke zege voor onze reserven die in de eerste helft al snel op voorsprong kwamen dankzij 
Chris Ceelen.  Chris dribbelde erg makkelijk de verdediging van Bree op een hoopje en schoot mooi 
laag in de hoek binnen (1-0).  Breugel had de match heel goed onder controle en bleef uitstekend de 
druk naar voor  brengen.  Op het half uur konden ze de score verdubbelen.  Ivo Bollen zag zijn 



voorzet in doel belanden nadat deze op een speler van Bree was afgeweken (2-0).  Standaard Bree 
kon zelden iets inbrengen tegen de Breugelse overmacht.  Davy Tijsen moest toch 1x in actie komen 
nadat hij een afstandschot met de vingertoppen over de dwarsligger kon tikken. 
De 2e helft begon uitstekend voor onze reserven.  Dave Van den Wildenberg, ingevallen voor de sterk 
spelende Joris Vaesen, kon na een mooie actie koelbloedig afwerken (3-0).  Standaard Bree leek nog 
even iets te kunnen ondernemen tegen hun achterstand toen de Breugelse keeper de Breese spits 
foutief stopte in de 16.  De 11 meter werd omgezet (3-1) maar verder kwam Bree niet meer.  Onze 
reserven begonnen na deze treffer van Standaard Bree weer een versnelling hoger te voetballen en 
zagen dit beloond met een doelpunt van de hard werkende Jürgen Bode (4-1).  De thuisploeg bleef 
uitstekend druk uitoefenen op de bezoekers.  20 Minuten voor tijd kon Chris Ceelen, na mooi 
doorkoppen van Jürgen Bode, alleen op doel afgaan om de bal vervolgens voor de 2e maal tegen de 
netten te knallen (5-1).   Breugel had de smaak te pakken en konden nogmaals scoren via Dave Van 
den Wildenberg na een mooie voorzet vanop links van Michiel Vrijsen (6-1).  

 

 

 
Speeldag 16: zaterdag 23 november '02 SV Breugel - Sp. Ellikom 15 - 3  
De uitslag geeft het duidelijke klasseverschil weer van deze wedstrijd. Sp. Ellikom kwam zelden in het 
spel voor.  De twee tegendoelpunten de onze reserven incasseerde waren twee cadeautjes van de 
scheidsrechter; 2 x floot de scheidrechter  ten onrechte een penalty.  Maar als je er aan de andere 
kant 15 binnentrapt mogen we daar niet te veel over klagen.  Het eerste doelpunt viel ongeveer 10 
minuten na het beginsignaal en was illustratief voor de rest van de wedstrijd. Tom Vanderhenst kon de 
bal makkelijk recupereren na slecht uitverdedigen van de bezoekers en sneed uiterst gemakkelijk door 
de verdediging van Ellikom om vervolgens makkelijk af te werken (1-0). Wegens het aantal doelpunten 
gaan we hierna gewoon een opsomming geven van wie allemaal gescoord heeft:  
Jurgen Bode: 5 x  
Joris Vaesen: 3 x  
Mahmut Korkmaz: 2 x  
Raf Leen: 2 x  
Tom Vanderhenst: 2 x  
Dave Van den Wildenberg: 1 x  
De heenronde zit er nu op en onze reserven sluiten deze af met 33 punten.  Een mooi aantal en laten 
we hopen er nog eens minstens 33 bij te doen. 
 
 
 
Speeldag 18: zaterdag 7 december '02 Sparta Lille - SV Breugel 1 - 0  
In deze wedstrijd begonnen onze reserven zeer zenuwachtig aan de match.  Toch was de eerste kans 
voor Breugel.  Jürgen Bode werd uitstekend in de diepte gestuurd maar helaas kon onze topscoorder 
bij de reserven deze reuze kans niet afmaken.  Onze jongens kregen geen greep op de match en 
moesten het spel van Lille ondergaan.  Ondanks dat de thuisploeg het meeste balbezit had konden zij 
ook geen goede kansen bij elkaar voetballen.  De Breugelse verdediging hield goed stand.  Enkel het 
uitverdedigen liep minder vlot.  In de 20' minuut kon Lille toch op voorsprong komen door een 
wondermooie goal die voor onze doelman Steven Swinnen onhoudbaar was.  Breugel kon nog enkele 
malen voor gevaar zorgen in de 16 van Lille maar de bal kwam maar niet door het stug verdedigende 
Lille. 
De 2e helft trok Breugel het spel steeds meer naar zich toe.  Blijkbaar tegen de zin van de slap 
fluitende scheidsrechter.  Eerst sluit hij om een belachelijke reden onze centrale middenvelder Dave 
Van den Wildenberg uit met een gele kaart om dan Jochen Heyligen uit te sluiten met een overdreven 
rode kaart nadat deze de doorgebroken spits probeerde te stoppen door aan het truitje te trekken.  
Blijkbaar had deze scheids enkel oog voor de foute van onze jongens, want enkele zware 
overtredingen en handspel van de thuisploeg werden niet bestraft.  Ondanks de numeriek minderheid 
kon SV Breugel nog de beste kansen bij elkaar voetballen maar de afwerking liet de wensen over.  
Een gelijkspel was verdient geweest maar ondanks het felle eindoffensief van onze reserven zat een 
doelpunt er niet meer in. 
 
 
 
Speeldag 19: Zaterdag 14 december '02: SV Breugel - SK Nieuwe Kempen 5 - 4  



Wie de slechste scheidsrechter van België aan het werk wou zien kon zaterdag 14 december terecht 
op de voetbalplein van SV Breugel.  De partijdigheid droop gewoon van deze man af.  3 gele en 1 
rode kaart smeerde hij onze reserven aan.  De partij tussen beide ploegen verliep allerminst in een 
gespannen sfeer maar toch lukte het deze man om de wedstrijd volledig te verpesten voor onze 
jongens. 
De wedstrijd begon prima voor onze jongens toen Bart Deelkens in de 8' minuut zich kon vrijdribbelen 
in de 16 om daarna de bal mooi in de hoek binnen te trappen (1-0).  Enkele minuten na deze 
openingstreffer lukte het de bezoekers om via een snelle counter onze verdediging te verschalken en 
de bal onhoudbaar langs Davy Tijsen te knallen (1-1).  Onze jongens lieten de moed niet hangen na 
deze gelijkmaker en bleven het betere voetbal brengen terwijl Nieuwe Kempen louter op de counter 
voetbalde.  Breugel liet de bal goed rondgaan en voetbalde de beste kansen bij elkaar.  Hun 
overmacht werd in de 12' minuut beloond met een mooie doelpunt van Joris Vaesen (2-1).  De 
thuisploeg leek gerust om deze stand makkelijk vast te houden maar hun spel begon te sputteren en 
zo konden de bezoekers profiteren van Breugels balverlies om nogmaals een snelle counter te 
lanceren en de 2-2 op het bord te zetten.  Nieuwe Kempen bleef drukken en konden vlak na deze 
gelijkmaker zelfs op voorsprong komen toen een misser in de defensie ongenadig werd afgestraft door 
de bezoekende spits (2-3).  Na een late tackel van Dominique Vanbuel op het middenveld besliste de 
scheidsrechter onze verdediger uit te sluiten met een gele kaart.  Breugel vocht zich terug in de 
wedstrijd en Jürgen Bode kon, na een uitstekende voorzet van Dave Van den Wildenberg, de 3-3 
tegen de netten knallen.  Nog voor de rust konden de bezoeker op voorsprong komen wederom door 
een van hun snelle counters waar de Breugelse verdediging geen verhaal tegen had (3-4). 
Na de pauze ging SV Breugel op zoek naar de gelijkmaker en die kwam er vrij snel.  Mahmut Korkmaz 
kon na een uitstekende rush lang links een gemeten voorzet afleveren aan Jürgen Bode die zijn 2e 
doelpunt van de dag kon binnentikken (4-4).  Toen vond de scheidsrechter dat hij nogmaals in actie 
moest komen.  John Walus was ditmaal het kind van de rekening.  Na een simpel duel in het 
middenveld , zoals er wel honderden gebeuren tijdens een wedstrijd, besloot de scheidsrechter de 
Breugels speler uit te sluiten met een gele kaart.  Omdat alle vervangingen reeds waren opgebruikt 
moest Breugel met 10 tegen 11 verder.  Enkele minuten daarna mocht ook Jochen Heyligen zich gaan 
douchen met een gele kaart. Dit omdat hij, volgens de scheidsrechter, verkeerdelijk dacht dat de 
inworp voor hem was en de bal vervolgens op de grond gooide.  Met 9 tegen 11 moest Breugel nu 
verder.  Ondanks de numerieke minderheid ging Breugel nog op zoek naar de winnende treffer.  
Nieuwe Kempen bakte er niks meer van en zo kon de thuisploeg nog de betere kansen bij elkaar 
voetballen.  In de 85' mocht Erwin Lemmens vanuit de tweede lijn een prachtige voorzet afleveren 
recht op de linker van Mahmut Korkmaz die de bal staalhard tegen de netten knalde (5-4).  Een 
wondermooie goal en dat ging Mahmut ook duidelijk maken aan zijn tegenstander met een knipoogje.  
Zeer tegen de zin van de partijdige scheidrechter die dit bestrafte met een rode kaart.  Algemene 
consternatie over deze belachelijke beslissing van de scheidsrechter.  Breugel eindigde de wedstrijd 
met 8 speler maar konden toch nog de verdiende 3 punten thuis houden.  
 
 
 
Speeldag 20: zaterdag 21 december '02 Statiesport Zolder - SV Breugel 1 - 6  
Een verdiende overwinning voor onze reserven die pas in de tweede helft vorm kreeg.  De eerste helft 
speelde zich voornamelijk af op de speelhelft van Statiesport.  Maar onze spitsen konden enkele 
prachtige kansen niet benutten om de wedstrijd reeds in een vroeg staduim te kunnen beslissen.  
Breugel moest wel een paar keer opletten voor enkele gevaarlijke counters van Zolder.  Gelukkig 
stond het geschut van hun spitsen niet echt scherp. 
De tweede helft begon uitstekend voor onze reserven.  Joris Vaesen kon al na enkele minuten de 0-1 
op het bord zetten.  Na deze goal zakte de organisatie van Statie Zolder volledig inelkaar en kon 
Breugel al snel de stand verdubbelen via Jürgen Bode die een mooie voorzet van Raf Leen prachtig 
kon binnenkoppen (0-2).  Joris Vaesen mocht zijn torinstinct nog eens 2x laten zien, met een mooie 
kopgoal en een uitstekende actie door het centrum van de bezoekende verdediging kon hij de score 
opdrijven tot 0-4.  Het ongeïnspireerde Zolder kon toch nog eenmaal tegenprikken door een klein 
foutje van onze doelman Steven Swinnen 1-4.  Breugel trok het tempo na dit tegendoelpunt nog een 
beetje op en zo kon Dominique Vanbuel de 1-5 op het scorebord zetten.  Net voor affluiten mocht 
Mark Timmerman de eindstand vastleggen met een wondermooie lob van net buiten de 16 (1-6). 
 
 
 



Speeldag 21: zaterdag 4 januari '03 SV Breugel - Genenbos Sp.  afgelast wegens 
weersomstandigheden 
 
 
 
Speeldag 22: zaterdag 11 januari '03 Verbr. Lommel - SV Breugel  afgelast wegens 
weersomstandigheden 
 
 
 
Speeldag 23: zaterdag 17 januari '03  SV Breugel - H. Wijshagen 2 - 0  
Na een erg lange winterstop voor onze reserven kregen ze dit weekend meteen een topper 
voorgeschoteld. H. Wijshagen (4

e
 in de stand) bleek in de heenronde al een moeilijke tegenstander 

die toen slecht in extremisch de duimen moesten leggen voor onze jongens. 
Ook in deze wedstrijd bleek dat beide teams weinig voor elkaar moesten onderdoen.  De eerste helf 
begon uitstekend voor Breugel.  Al na 5 minuten krulde Mahmut Korkmaz een vrije trap van net buiten 
de rechthoek wondermooi en onhoudbaar binnen (1-0).  Een belangrijk doelpunt want het duurde een 
tijdje eer de bezoeker deze tegentreffer te boven kwamen.  Gedurende het eerste 20 minuten van de 
wedstrijd waren de beste kansen dan ook voor de thuisploeg.  In de 15

e
 minuut van de wedstrijd kon 

Chris Ceelen zich prima vrijdribbelen van zijn bewaker om vervolgens een uitstekende pas af te 
leveren aan Jurgen Bode.  Deze laatste trapte de bal staalhard op doel, maar belande aan de 
verkeerde kant van de doelpaal.  Tot dan beheerste Breugel makkelijk de wedstrijd maar Wijshagen 
kwam steeds meer opzitten.  Dave Tijsen moest onze jongens voor een gelijkmaker behoeden toen hij 
in de 20

e
 minuut een schot van de doorgebroken bezoekende spits uitstekend uit doel kon weren.  

Onze reserven waren gewaarschuwd en reageerde gepast met een afstandsschot van Hendrik 
Vanloon dat net over doelkader zoefde.  Ook Jurgen Bode kende geen geluk met een voorzet/schot 
dat op de dwarsligger belande.  Maar de bezoekers waren niet onder de indruk en konden nogmaals 
enkele keren gevaarlijk uithalen maar het geschut van hun spitsen bleek niet echt op scherp te staan.  
Onze reserven konden uiteindelijk de stormloop van de bezoekers weerstaan en konden met deze 
kleine voorsprong gaan rusten. 
Hetzelfde wedstrijdbeeld in de tweede helft.  Beide ploegen gaven elkaar geen duimbreed toe, maar 
de kansen bleven gedurende de eerste 15 minuten na de pauze schaars.  In de 50’ minuut kreeg de 
hard werkende Jurgen Bode een mooie bal voorgeschoteld van Tom Vanderhenst, maar Jurgen trapte 
de bal staalhard op de bezoekende doelman.  Deze laatste moest de bal lossen,  maar ook de goed 
gevolgde Chris Ceelen bleef net niet rustig genoeg om de bal te kunnen binnentrappen.  Het spel 
bleef goed op en neer gaan maar in de 60

e
 minuut kon uiteindelijk toch Chris het verdiende 2

e
 

doelpunt voor Breugel tegen de netten knallen, nadat hij voordien zeer mooie de keeper had 
omspeeld (2-0).  In de 65’ minuut speelde Chris zich wederom in de picture maar ditmaal in negatieve 
zin; hij moest om onduidelijk reden het veld verlaten met een gele kaart.  Maar ook bij tegenstander 
moest een speler het veld verlaten na een zoveelste gevaarlijke tackel.  10 minuten voor affluiten werd 
Ivo Bollen van het veld gestuurd met een rode kaart nadat hij zijn tegenstander tegen de grond had 
gewerkt.  Maar onze jongens hielden stand en konden na een goede collectieve prestatie deze 
belangrijke 3 punten thuis houden. 
 
 
 
Speeldag 24: zaterdag 25 januari '03  Park Houthalen - SV Breugel 1 - 5  
Een ruime en verdiende overwinning  voor onze reserven in deze verre verplaatsing naar Houthalen 
Oost.  Park Houthalen begon nochtans redelijk goed aan de wedstrijd.  Zij hadden duidelijk de wind 
mee in de eerste helft en Breugel had moeilijk op de zware terrein.  Maar gaandeweg de wedstrijd kon 
Breugel het spel naar zich toetrekken.  In de 15' minuut kon Gerard Huybrechts, na een prima voorzet 
vanop rechts door Raf Leen en wat gerommel voor de goal van de thuisploeg, de bal met een listig 
lobballetje in doel werken (0-1).  Houthalen liet zich niet van de wijs brengen en probeerde het tij te 
keren maar in hun aanvallen zat duidelijk te weinig pit om onze doelman Steven Swinnen echt in 
gevaar te brengen.  Breugel speelde het spel slim en liet Houthalen komen om vervolgens met enkele 
razendsnelle rushes langs de flanken te kunnen uitbreken.  Zo kon Raf Leen wederom een 
uitstekende voorzet afleveren voor doel, deze werd in eerste instantie nog gemist door Jürgen Bode 
maar de goed gevolgde Marc Timmerman kon de bal toch tegen de netten plaatsten (0-2).  Met deze 
stand konden onze jongens de rust ingaan. 



In de tweede helft begon Houthalen met veel goede moed aan de wedstrijd maar meer zat er duidelijk 
niet in.  Breugel beheerste de wedstrijd makkelijk en kreeg in de begin fase van deze tweede helft 
enkele reuzegroote kansen.  Helaas stond het geschut van onze spitsten nog niet op scherp.  
Houthalen probeerde ook nog enkele malen uit te breken maar onze verdediging speelde een 
beresterke match en braken elke aanval makkelijk af om vervolgens een nieuwe actie op te starten 
richting het doel van de thuisploeg.  In de 50' minuut van de wedstrijd kon Joris Vaesen de 3-0 op het 
scorebord brengen na een prima uitgespeelde actie.  Enkele minuten later kon Joris zijn tweede 
doelpunt van de wedstrijd tegen de netten knallen na een mooie voorzet vanop de rechtse flank van 
Tom Vanderhenst (4-0).  Houthalen kon toch nog 1x tegenprikken (1-4), maar onze jongens reageerde 
gevat door nog geen minuut later de 1-5 tegen de netten te knallen via Tom Vanderhenst.  De 
wedstrijd was gespeeld en zo kon SV Breugel de verdiende 3 punten mee thuiswaarts nemen. 
 
 
 
Speeldag 25: zaterdag 1 februari '03  Exc. Hamont - SV Breugel afgelast wegens 
weersomstandigheden 
 
 
 
Speeldag 26: zaterdag 8 februari '03  Sp. Grote Heide - SV Breugel 2 - 1  
Een teleurstellende uitslag voor onze reserven dit weekend.  De eerste helft hadden onze jongens 
genoeg kansen om deze match in hun voordeel te beslissen, maar het geschut stond duidelijk niet 
scherp.  Lag het misschien aan het late feestje de avond (nacht) vooraf?  En het zat onze reserven 
niet mee; Grote Heide kreeg slecht 2 doelpogingen bij elkaar gevoetbald en in beide gevallen was het 
raak!  In minder dan 10 minuten kregen onze jongens 2 identieke doelpunten tegen.  Een hoge 
voorzet vanop rechts naar hun grote spitsen die op hun beurt onze doelman Davy Thijsen kansloos 
lieten.  Breugel kon na de 2-0 nog enkele zéér goede kansen bij elkaar voetballen maar onze ex-
ploegmaat aan de overkant hield alle ballen uit zijn doelkader.  Enkele minuten voor het einde van de 
eerste helft kon Joris Vaesen zich nogmaal doorzetten en kon eindelijk de verdiende 
aansluitingstreffer binnen knallen. 
Onze jongens begonnen met veel goede moed  aan de tweede helft maar een stug verdedigende 
thuisploeg was niet van plan hun krappe voorsprong zomaar uit handen te geven.  Aanvallend bracht 
Grote Heide er niets meer van terecht en bij elke stilliggende fase hielden ze het spel op een 
onsportieve manier tergend traag op.  Maar dit was hun goed recht en ook Breugel bracht in deze 
tweede helft aanvallend veel te weinig om aanspraak te maken op een gelijkspel of een overwinning.  
Na de prima resultaten van de laatste wedstrijden was dit toch een domper voor onze reserven, maar 
hopelijk zet dit onze jongens terug met de voeten op de grond en laten ze hoofden niet hangen zodat 
hun mooie klassering niet zomaar wordt weggegooid. 
Opstelling SV Breugel: 
Davy Thijsen, Ivo Bollen, Marc Timmermans (80' Erwin Lemmens), Marc Smeets, Jochen Heyligen, 
Dave Van den Wildenbergh (55' Jordy Schuurmans), Marc Geerts, Bart Deelkens, Mahmut Korkmaz, 
Jürgen Bode (56' Tom Vanderhenst), Joris Vaesen 
 
 
Speeldag 27: zaterdag 17 februari '03  SV Breugel - Peer SV 0 - 2 
Er wachtte onze reserven een zeer moeilijke thuismatch deze zaterdagnamiddag tegen de buren van 
Peer SV.  Breugel kampte ook met een heel deel afwezigen wat het dus nog eens extra moeilijk 
maakte.  De eerste helft was duidelijk voor bezoekers maar onze jongens hielden dapper stand.  Peer 
had minder last van de barre weeromstandigheden (hard veld & ijsigkoude wind). Breugel beperkte 
zich in deze eerste speelhelft dan ook voornamelijk op hun verdedigende taken want Peer speelde 
een trapje sneller dan onze jongens.  Ook onze doelman Steven Swinnen speelde een sterke eerste 
helft.  Hij zorgde ervoor dat de thuisploeg met een 0 - 0 de rust kon ingaan. 
Onze jongens begonnen met veel goede moed aan de tweede helft en hadden aanvankelijk het 
overwicht op het veld maar toch kwam Peer onverwacht op voorsprong.  Breugel kreeg de bal na een 
aanval van de bezoekers niet goed weggewerkt en de spits van Peer liet deze kans niet liggen om de 
0-1 op het scorebord te zetten.  Breugel liet de hoofden niet hangen en bleef de bal goed rondtikken.  
Dit mochten ze doen tot aan de 16 van de bezoekers maar verder liet Peer hen niet komen.  Het spel 
speelde zich dus voornamelijk af op het middenveld en het was daar dat Peer kon profiteren van 
balverlies door de thuisploeg om een snelle aanval op te starten die door de bezoekende spits mooi 



werd afgewerkt (0-2).  Een moedig Breugel probeerde nog om de aansluitingstreffer te kunnen maken 
maar kwamen niet meer door de versterkte burcht die Peer inmiddels voor de 16 had neergeplant. 
 
 
 
Speeldag 28: zaterdag 22 februari '03 U. Leopoldsburg - SV Breugel 4 - 3 
Voor onze reserven stond er deze zaterdagnamiddag een moeilijke verplaatsing naar hun dichtste 
achtervolger in de stand, Union Leopoldsburg, op het programma.  Traditioneel wachte er hen weer 
een erbarmelijk slecht veld en alsof dat nog niet voldoende was stond er ook nog eens een 
erbarmelijk slecht leidende man (jongen) in het zwart op dit veld.  Al na 5 minuten spelen keken onze 
jongens al tegen een 1-0 achterstand aan.  Dit nadat de scheidrechter een zeer licht toegekende 
strafschop toekende voor een sierlijke duik van de kampse spits (op olympisch spelen zou deze 
jongen een 9,8 gekregen hebben bij het schoonduiken).  Maar onze reserven vochten zich al 
voetballend terug in de match en konden zelfs met een 1-3 voorsprong de rust ingaan na 3 mooie 
doelpunten van respectievelijk Jurgen Bode (2x) en Marc Geerts (1x).  Helaas konden ze deze 
voorsprong niet vasthouden in de 2e helft.  Onze jongens kwamen er niet meer uit en Union 
Leopoldsburg kon hun 1-3 achterstand ombuigen in een 4-3 voorsprong, 3 doelpunten waar onze 
gelegenheidsdoelman Jos Pellens absoluut kansloos was.  In deze 2e helft vond de scheidsrechter 
het ook nog nodig om in deze redelijk faire wedstrijd, 3 van onze jongens, om een belachelijke reden, 
uit te sluiten met een gele kaart. 
 
 
 
Speeldag 25 : Zaterdag 1 maart '03 Exc. Hamont - SV Breugel 0 - 2  
Na een 0 op 9 voor onze reserven werd het tijd dat er nog eens punten werden geprokkeld om hun 
plaats in de top 5 te behouden.  Dit weekend werd dus de maat genomen met Exc. Hamont. 
Het duurde een tijdje voordat deze wedstrijd op gang kwam, en het was dus ook wachten tot een eind 
in de eerste helft vooraleer er een eerste kans bij elkaar werd gevoetbald.   En het was Hamont dat 
met die eer mocht gaan lopen; zij zagen een schot vanop de tweede lijn uiteenspatten op de 
dwarsligger.  Maar dit was de enige kans die de thuisploeg in deze eerste helft kon creëren.  Breugel 
reageerde hierop met een prima aanval vanop rechts waar Tom Vanderhenst een prima voorzet kon 
afleveren waarop Marc Geerts goed was gevolgd en de bal net niet voorbij de thuisdoelman kon 
koppen.  Hamont drukte constant het tempo van de wedstrijd en zo werd het voor Breugel moeilijk om 
op dit kleine veld met enkele snelle aanvallen voor gevaar te zorgen.  Enkele minuten voor het einde 
mocht kon Jürgen Bode een voorzet vanop links uitstekend in één tijd op de slof nemen maar hij zag 
zijn schot net langs de verkeerde kant van de doelpaal belandden. 
Alles moest dus beslist worden tijdens de tweede helft van de wedstrijd.  En Breugel ging volluit voor 
de aanval en werden in de 50 beloond voor hun aanvallend spel.  Jordi Schuurmans zag zijn voorzet 
van ver buiten de 16 onverwachts in de verste hoek en achter de keeper in doel belandden.  Hamont 
probeerde het tij nog te keren maar de Breugel defensie stond secuur te voetballen.  Breugel bracht 
het betere spel tijdens deze wedstrijd maar het lukte hun voorlopig niet op de voorsprong verder uit te 
bouwen.  Het was wachten tot op het einde van de wedstrijd voordat de bezoekers eindelijk de 
verdiende 0-2 op het bord konden zetten;  Joris Vaes kreeg zomaar de bal in de voeten gespeeld bij 
het uitverdedingen van de bezoekers. Joris zag dat de keeper ver uit zijn doel stond en twijfelde niet 
om vanop een 20-tal meter de bal richting doel te trappen.  En het lukte !!  Zo mocht onze reserven 
met een 0-2 eindstand tevreden het veld verlaten 
 
 
 
Speeldag 29: Zaterdag 8 maart '03 SV Breugel - RS Laak 5 - 0  forfait 
 
 
 
Speeldag 30: zaterdag 15 maart '03 : E. Gerhees - SV Breugel 1 - 7  
Onze reserven blijken weer op dreef.  Nadat ze vorige week onverwachts een speeldag rust kregen na 
het laattijdige forfait van RS Laak hadden onze jongens er blijkbaar dit weekend dubbel zoveel zin in.  
Gerhees dat met een stevige ploeg aantrad kon hun gestalte niet echt uitbuiten tegen een sterk 
samenspelend Breugel.  Na 20 minuten spelen kon Breugel hun veld overwicht verzilveren met een 
doelpunt.  Tom Vanderenst kon doorbreken langs de rechtse flank om vervolgens een lage voorzet af 
te leveren richting Jürgen Bode.  Die laatste nam de bal in een tijd op de slof en liet de doelman van 



Gerhees kansloos door de bal mooi laag in de hoek binnen te trappen (0-1).  Enkele minuten later 
werd Jürgen Bode met een tackle langs achteren neergehaald in de 16.  Penalty oordeelde de 
scheidsrechter.  Raf Leen nam de taak op zich en knalde de bal genadeloos tegen de netten (0-2).  
De tegenstever was een beetje geïriteerd door de beslissing van de scheidsrechter en lieten dit 
meermaals blijken.  De thuisploeg kon ook nog enkele kansen bijeenvoetballen maar liet tot 2x toe de 
kans liggen om de aansluitingstreffer binnen te trappen.  Nog voor het einde van de eerste helft kon 
Breugel de score opdrijven tot 0-3 en dit nadat Mahmut Korkmaz een gemeten voorzet kon afleveren 
richting Jürgen Bode, die vervolgens zijn tweede doelpunt van de namiddag kon binnen trappen (0-3). 
Het 100e doelpunt van de reserven dit seizoen. 
Na de pauze ging Breugel gewoon verder op hun elan.  Onze jongens konden in de 75' minuut 
nogmaals een doelpuntje meepikken.  Alhoewel het een owngoal was krijgt Marc Geerts deze treffer 
achter zijn naam.  Marc kon een strakke voorzet vanop de rechtse flank afleveren die ongelukkig door 
een verdediger van Gerhees in eigen doel werd getrapt (0-4).  Breugel bleef de betere van zijn 
tegenstanders.  Na mistasten van de doelman van Gerhees op een corner kreeg Tom Vanderhenst de 
bal zomaar in de voeten gespeeld en kon de bal vervolgens makkelijk tegen de netten prikken (0-5).  
Intussen waren er al enkele jongens van Gerhees het veld afgestuurd met een gele kaart na enkel 
dwaze tackels en reacties op de scheidsrechter.  Met 10 tegen 11 kwam er veel ruimte voor Breugel 
om snel uit te breken via een counter.  Zo kon Jochen Heyligen, na een mooi doorsteek pasje van 
Marc Geerts, alleen richting doel gaan om vervolgens de 0-6 op het scorebord te zetten.  Onze 
reserven hadden er zoals gezegd zin in en konden nog éénmaal scoren.  En wat voor ééntje; Marc 
Smeets kreeg de bal zomaar in de voeten gespeeld door de thuisdoelman en bleef vervolgens heel 
cool om de bal vanop een 25tal meter met een lob in doel te werken (0-7).  Gerhees kon toch nog 
tegenscoren na een kleine onoplettendheid in de Breugelse verdediging.  De foutloos keepende Davy 
Tijsen moest zich toch nog éénmaal gewonnen geven nadat de spits van Gerhees alleen voor doel 
kwam (1-7). 
 
 
 
Speeldag 31: zaterdag 29 maart '03 SV Breugel - VC Kerkhoven 3 - 1  
Zoals vorige week reeds bleek hebben de reserven de smaak van de overwinning weer goed te 
pakken.  Kerhoven dat op een gedeelde eerste plaats stond in de rankschikking moest deze topper 
winnen om Lille geen 3 punten los te laten.  Breugel begon erg gehavend aan deze wedstrijd; om 
diverse redenen moesten maar liefst 6 spelers forfait geven voor deze wedstrijd.  Door de blessures 
van onze 2 reserve doelmannen moest er een noodoplossing worden gezocht.  En zo was het dat 
Chris Ceelen zijn eerste wedstrijd na een langdurige blessure in doel mocht beginnen.  Breugel begon 
erg gretig aan deze wedstrijd en was niet onder de indruk van de leider in het klassement.  Zo kon 
Breugel een handvol kansen bijeenvoetballen maar een sterk presterende Kerkhovense doelmans en 
de doelpaal verhinderden een doelpunt voor SV Breugel.  De thuisploeg zette de tegenstrever goed 
onder druk en het was Kerkhoven dat zich moest beperken tot verdedigen. Maar toch waren het de 
bezoekers die op voorsprong kwamen en dit via een voorzet/schot richting doel dat nogal ongelukkig 
voor Breugel achter Chris Ceelen in doel viel (0-1).  Kerkhoven kon voor de rest geen 
noemenswaardige aanval bijeenvoetballen en het was Breugel dat nog enkele malen dicht bij een 
doelpunt kwam.  Helaas kwamen de twee kopbalkansen van Werner Meex en Marc Geerts niet 
binnen het doelkader en zo moest onze reserven met deze kleine achterstand de rust ingaan. 
Breugel liet in de beginfase van de tweede helft meteen blijken dat zij zich niet zomaar gewonnen 
gaven en konden in de 50' minuut de gelijkmaker binnentrappen.  Het was Mahmut Korkmaz die zich 
net binnen de 16 in schietpositie kon brengen en met zijn linker de bal mooi in hoek kon 
binnentrappen (1-1).  Kerkhoven kon hier niets tegenover zetten en het was Breugel dat op het veld 
domineerde.  De verdediging (4 man samen ongeveer 160 jaar oud) stond met veel ervaring te spelen 
en lieten zich niet vangen door de schaarse aanvallen van Kerkhoven.  Breugel kon in de 60 minuut 
verdiend op voorsprong komen nadat Werner Meex, op een corner van Jochen Heyligen, de bal 
uitstekend met het hoofd in doel kon werken (2-1).  Een verdiende voorsprong voor de thuisploeg.  
Het middenveld en de flanken speelde een sterke partij en ook de voorspelers bleven een constante 
kwelling voor de bezoekende verdedigers.  Het was Breugel dat zijn voorsprong nog verder kon 
uitbouwen.  Na slecht uitvoetballen van de Kerhovense verdediging kreeg Marc Geerts de bal zomaar 
in de voeten gespeeld om vervolgens van net buiten de 16 vernietigend uit te halen.  De bal ging 
prachtig en onhoudbaar net onder de dwarsligger binnen (3-1).  Breugel kon de match rustig uitspelen 
en Kerkhoven kon aanvallend niets meer brengen en legde zich neer bij deze nederlaag.  Na de 
match kon iedereen genieten van het vat dat beloofd was door Sparta Lille bij winst tegen hun 
grootste titelconcurrent.   



 
 
 
 
 
Speeldag 32: zaterdag 5 april '03 St. Bree - SV Breugel 2 - 3  
Onze reserven hadden de tegenstander van dit weekend duidelijk onderschat.  Nadat ze in de eerste 
helft makkelijk 0-2 voorkwamen, dankzij 2 doelpunten van Jurgen Bode, liet men Bree terug in de 
match komen.  En dit nadat onze jongens zich lieten verrassen door een counter van Bree; doelman 
Jos Pellens kon de bal in eerste instantie nog uit doel weren maar moest zich uiteindelijk toch 
gewonnen geven toen een goed gevolgde Breese speler de bal vrij makkelijk in doel kon werken (1-2). 
Na de pauze kwam Bree met meer pit uit de kleedkamers dan Breugel en konden na 10 minuten de 
gelijkmaker tegen de netten duwen dankzij een vrij licht gefloten penalty (2-2).  Breugel begreep dat 
ze terug op het gaspedaal moesten duwen.  Naar mate de wedstrijd vorderde leek het steeds 
moeilijker om door de versterkte defensie van Standaard Bree te breken.  Toch ging Breugel nog met 
de 3 punten lopen nadat Dave Vandenwildenberg, na een voorzet, de keeper kansloos liet na een 
mooie kopbal die mooi hoog in doel binnen ging (2-3). 
 
 
 
Speeldag 33: zaterdag 12 april '03 Sp. Ellikom - SV Breugel 0 - 6  
Op deze warme lentedag moesten de reserven het in hun voorlaatste wedstrijd opnemen tegen het 
laatst geklasseerde Sp. Ellikom.  In de heenwedstrijd werd de tegenstander door onze jongens 
volledig van de mat geveegd (15-2).  En ook deze wedstrijd werd uiteindelijk een makkelijke 
overwinning.  Chris Ceelen mocht de score openen en vervolgens kon Breugel in de eerste helft 
makkelijk uitlopen tot 0-4 met doelpunten van Jürgen Bode, Mahmut Korkmaz en Marc Geerts.  In de 
tweede helft begonnen onze jongens slordig te spelen en kon het zelden een mooi uitgesponnen actie 
meer op de mat brengen.  Er moet natuurlijk ook bij gezegd worden dat Ellikom zich inmiddels al 
massaal had teruggetrokken, waarschijnlijk om een vernedering zoals in de heenmatch te vermijden.  
Toch kon Breugel de bal nog 2x tegen de netten prikken.  Die eer kwam toe aan Mahmut Korkmaz, 
die met 2 mooie schoten op doel de doelman kon verschalken (0-6) 
 
 
 
Speeldag 21 (inhaalwedstrijd): zaterdag 26 april '03  SV Breugel - Genenbos Sp. 5 - 1  
De laatste wedstrijd van het seizoen 2002-2003 voor onze reserven mocht in perfecte omstandighede 
plaatsvinden: ideale temperatuur en een uitstekend beregende grasmat.  De talrijk opgekomen 
supporters moesten af en toe wel een kleine regenbui trotseren maar werden beloond met een goed 
op en neer gaande wedstrijd.  Onze jongens hadden in de beginfase van de wedstrijd het overwicht.  
Toch kwamen ze na 15 minuten spelen op achterstand nadat de verdediging zich ongelukkig liet 
verschalken door een goed opzittende spits van Genenbos die de bal kon ontfutselen van onze laatste 
man Marc Timmerman.  De spits van Genenbos kon alleen op doelman Jos Pellens afgaan om de bal 
toch nog met de nodige moeite voorbij de Breugelse doelman te krijgen (0-1). Vanaf dit moment 
dicteerde Breugel de wedstrijd en gingen ze naarstig op zoek naar de gelijkmaker.  En die kwam er vrij 
snel; Mahmut Korkmaz kwam, na een mooie combinatie van onze spitsen, alleen voor de doelman in 
de 16.  Vervolgens pakte hij uit met een mooie schijnbeweging de bezoekende doelman liet zich 
vangen en greep naar de noodrem. De terechte penalty werd omgezet door Joris Vaesen (1-1).  Onze 
jongens creëerde nog enkele mooie kansen maar moesten met deze stand de rust ingaan.  Breugel 
begon uitstekend aan deze tweede helft en kon snel op voorsprong komen via nogmaals Joris Vaesen 
die een scherpe counter mooi kon afronden (2-1).  Genenbos kwam nog enkele malen aandringen 
maar hun pogingen waren te zwak om Jos Pellens echt in gevaar te brengen.  En na de 3-1 via Tom 
Vanderhenst leek de veer bij Genenbos helemaal gebroken.  Ook Erwin Lemmens, eindelijk nog eens 
te zien op ipv langs de Breugelse velden, kon in deze wedstrijd een goaltje meepikken (4-1).  Tom 
Vanderhenst kon in 85' minuut alleen op doel gaan om vervolgens de eer te hebben om de laatste 
treffer van dit seizoen voor de reserven tegen de netten te knallen (5-1).  Na deze leuke wedstrijd en 
klinkende overwinning mocht iedereen genieten van de overheerlijk broodjes en traktaties in de 
kantine.  Daarna trok iedereen richting Café-Bistro Run Inn waar onze sponsor ons een ton had 
aangesloten en waar we ons volledig seizoen tussen pot en pint nog eens konden navertellen. 



Namens alle speler van de reserven willen we iedereen: trainers Eddy Evens,Niels Evens, Werner 
Meex en René Hilkens, afgevaardigde Guido Wienen, het bestuur en natuurlijk alle vrijwilligers, nog 
eens bedanken voor dit mooie voetbalseizoen. 
 
 

  



 
Boven v.l.n.r.: Eddy Massé (GC), Henri Leen (terreincommisaris), Hendrik Vanloon, Chris Ceelen, 
Mahmut Korkmaz, Robin Rooyackers Marc Timmerman, Wim Vaesen, Marc Smeets, Ivo Bollen, 
Dominique Vanbuel, Eddy Evens, Ronny Vanderhoydonc, Jaak Vanleeuwaarden (sponsor), René 
Palmans,. 
Onder v.l.n.r.: Guido Wienen, Marc Geerts, Dave Vandenwildenberg, Jochen Heyligen, Kim Swinnen, 
Gerard Houbrecht, Niels Evens (Afgevaardigde), Jos Pellens. 


