2019 – 2020
48e seizoen in de KAVVV-competitie
BOBO werd gesticht in 1972 door leerkrachten en leerlingen van het toenmalige St Jozefscollege (de
huidige St-Martinusscholen) in Overijse en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een
amateurvoetbalclub met 3 ploegen, waarvan 1 veteranenploeg.
BOBO is een voetbalvereniging waar je vanaf de leeftijd van 16 jaar wekelijks voetbalplezier kan
beleven.
Alle Boboploegen nemen deel aan de competitie georganiseerd door het KAVVV (afdeling VlaamsBrabant)
Onze amateurvoetbalclub – lid van de sportraad van Overijse - bestaat momenteel uit 45tal actieve,
spelende leden en 25 leden die af en toe meespelen.
Onze thuiswedstrijden spelen we op zaterdag op het voetbalcomplex Hagaard (Bredestraat,
Overijse). Toegang via de parking Centrale begraafplaats
Ons clublokaal is Oud St-Elooi, Lanestraat 106, 3090 Tombeek-Overijse.
Maar BOBO is meer dan alleen de voetbalspelers. Achter deze voetbalspelers staan vrienden,
vriendinnen, echtgenotes en kinderen, en tevens oud-spelers. Een samenhorigheidsgevoel, het met
elkaar omgaan dat niet enkel beperkt is tot het voetbalveld en dat ook niet stopt bij het affluiten van
de wedstrijd.
Wij vergeten ook nooit het verleden en oud-leden en spelers blijven steeds welkom in de activiteiten
van onze club.
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De wedstrijdkalender 2019 – 2020, de adressen van de terreinen van de
tegenstrevers, .... en nog veel meer, kan je vinden op de Bobo website :
www.bobo-overijse.be
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1. LID VAN BOBO : WAT KAN JE VERWACHTEN ?
De doelstelling is elke BOBO-speler het beoefenen van de voetbalsport toe te laten op een
sportieve en kameraadschappelijke manier. Dit veronderstelt respekt voor de medespeler, de
tegenstanders en de beslissingen van de scheidsrechter.
Het sportieve houdt in dat gespeeld wordt om te winnen. Teneinde dit toe te laten is BOBO
aangesloten bij de K.A.V.V.V., een georganiseerde competitie van liefhebbersploegen uit
Brabant en Oost-Vlaanderen. Door zijn aansluiting bij dit verbond is iedere speler verzekerd
voor eventuele letsels opgelopen bij het voetballen. Deze verzekering en ook de kosten van de
scheidsrechter worden door BOBO betaald.
De thuiswedstrijden vinden plaats op het voetbalcomplex Hagaard. Uiteraard is het gebruik van
dit terrein niet gratis. BOBO neemt ook de kosten van het wassen en herstellen van de
uitrustingen voor zijn rekening.
Om financieel gezond te blijven organiseert Bobo jaarlijks een steakfestijn in zaal De Rank
(Maleizen-Overijse). Dit jaar op zaterdag 2 & zondag 3 november 2019
BOBO wil wel meer zijn dan enkel een voetbalvereniging ! Daarom zal je uitgenodigd
worden op een BBQ, een Sinterklaasfeest, een Galabal, een eindeseizoensreceptie, een uitstap
...
Op het einde van het seizoen wordt telkens een enquête gehouden onder de spelers waarin zij
het voorbije seizoen kunnen evalueren en hun voorkeuren naar het volgende seizoen toe kunnen
uitdrukken.
Door deze enquête tijdig in te vullen en aan één van de bestuursleden te bezorgen, kan in de
mate van het mogelijke, rekening gehouden worden met jouw wensen en hopen we zo een zo
optimaal mogelijke werking van de vereniging te bereiken.
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2. LID VAN BOBO : WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT ?
Ervan uitgaande dat BOBO een liefhebbersploeg is, gebeurt alles op vrijwillige basis. Maar je
begrijpt dat voor de organisatie van het voetbal en van de andere activiteiten beroep wordt
gedaan op het enthousiasme en de inzet van alle leden en dat een aantal afspraken dienen te
worden gemaakt.
Voor wat het voetbal betreft
We hopen dat je met een positieve ingesteldheid op het veld verschijnt, m.a.w. op een sportieve
wijze het spel speelt, medespeler en tegenstander respekteert en de beslissingen van de
scheidsrechter naleeft, zoals hierboven vermeld.
Verder, respekteer de uren van vertrek of verzameling in de kleedkamer.
Verwittig je ploegverantwoordelijke zo spoedig mogelijk indien je één van de volgende
wedstrijden niet kan spelen. Hoe eerder je verwittigt, hoe beter.
De verplaatsingen gebeuren met de wagen. We hopen dat iedereen spontaan aanbiedt om te
rijden, zodat het niet steeds dezelfden zijn.
Voor wat het steakfestijn (2 & 3 november 2019) betreft :
Er wordt aan alle aangesloten spelers, die in één van de drie kernen ingedeeld zijn,
gevraagd om minstens voor een waarde van 60 euro kaarten te verkopen (waarde/kaart
= 3 euro).
Indien je deze niet op tijd aangeboden krijgt van je ploegverantwoordelijke, vraag er dan
tijdig zelf naar ! “Ik heb er geen gekregen” is geen geldig excuus !
Verkoop je voor 60 euro kaarten, dan kost een jaar voetballen je m.a.w niets. Zoniet zal je
gevraagd worden het saldo bij te passen. Men mag 2 kaarten/persoon in mindering brengen
van zijn rekening aan de kassa van het steakfestijn. Als je maw aan 10 personen 2 kaarten
verkoopt, dan kost een jaar voetballen je niets!
Wij rekenen op de deelname van alle leden tijdens het steakfestijn. Enkele weken voor het
steakfestijn wordt met een lijst voor de taakverdeling rondgegaan. Verzuim niet jouw naam op
te geven voor één van de taken !!
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3. HET BOBO-BESTUUR
Het BOBObestuur vergadert in ons clublokaal Oud St-Elooi, Lanestraat 106 in Tombeek.
Indien je een bepaald onderwerp ter bespreking naar voren zou willen schuiven, kan je dit aan
één van de bestuursleden doorgeven.
Het Bobobestuur :
VANDEVIJVER (voorzitter)

Chris

BEECKMANS (secretaris)

Tim

DEMESMAEKER (penningmeester)

Bruno

BROOTHAERS

Jelle

BONTE

Vincent

DESMET

Mathieu

VOORZITTER :

SECRETARIS :

Chris Vandevijver
Stokkemstraat 15
3090 Overijse
Tel: 0496/80.42.02

Tim Beeckmans
Leon Kriegelstraat 5
3040 Huldenberg
GSM : 0494/34.13.90
email: bobooverijse@hotmail.com

PENNINGMEESTER :

www.bobo-overijse.be

Bruno Demesmaeker
Ijzerstraat 28
1560 Hoeilaart
GSM: 0496/37.13.24
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PLOEGVERANTWOORDELIJKEN:
BOBO A

= Eric Schuykens: 0473/65.77.55 - 02/687.89.85

BOBO B

= Bruno Demesmaeker: 0496/37.13.24 - 02/307.48.12

BOBO VET. = Chris Vandevijver: 0496/80.42.02 - 02/687.45.98

PLOEGAFGEVAARDIGDEN:

BOBO A

= Harry Huskens

BOBO B

=

BOBO VET. = Alain Van Deuren

AANSLUITINGSKAARTEN :

Pierre / Nelly Van Deuren

UITRUSTINGEN :

Pierre / Nelly Van Deuren

WEDSTRIJDBALLEN / EHBO-KOFFER :

Pierre / Nelly Van Deuren

TRAININGSBALLEN,
FLUORICERENDE RODE TRUITJES,
PAALTJES :

Eric Schuykens

COORDINATOR STEAKFESTIJN:

Patrick Feytens

Adres Pierre/Nelly Van Deuren : Terhulpensesteenweg 94, Overijse (tel : 02/687.88.31)
Adres Patrick Feytens: Roekeloosborre 4, Maleizen (GSM: 0472/90.15.77)
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4. ACTIVITEITEN SEIZOEN 2019-2020

STEAKFESTIJN:

2 & 3 NOVEMBER 2019

EINDESEIZOENSRECEPTIE:

APRIL/MEI 2020

Andere voorstellen zijn steeds welkom !!!
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5. WAT TE DOEN BIJ EEN KWETSUUR ? (verzekering)
Dokter van wacht in Overijse & Hoeilaart :
Van zaterdagochtend 8 uur tot maandagochtend 8 uur : 02/687.26.00
Een ongeval op training, tijdens de wedstrijd of op de weg naar of van een wedstrijd kan heel
wat financiële gevolgen hebben. BOBO is als lid van de K.A.V.V.V. hiervoor verzekerd bij
Ethias. BOBO betaalt hiervoor per speler 13,35 euro. De verzekerde periode loopt van 1
augustus 2019 tot 31 juli 2020.
WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL ?
1. Zo snel mogelijk een ongevalsaangifteformulier downloaden of vragen :



Klik hier om het formulier te downloaden.
Uit & thuiswedstrijden: formulier in de map met aansluitingskaarten

Dit is zeer belangrijk aangezien je dit document binnen de 8 werkdagen na het ongeval ZELF
(bij voorkeur aangetekend) ingevuld dient terug te sturen, naar :
K.A.V.V.V
Algemeen Secretariaat
"Huis van de sport"
t.av. DAVY VAN BOGAERT
Boomgaardstraat 22 bus 16
2600 Berchem
Opmerking: het KAVVV secretariaat in Berchem zal op het ogenblik dat het
ongevalaangifteformulier - dat je zelf opgestuurd hebt - bij hun toegekomen is, een email ter
bevestiging van ontvangst sturen naar secretaris Tim Beeckmans.
Tim Beeckmans zal je deze email doormailen. In deze email staat jouw dossiernummer +
naam en telnummer van de dossierbeheerder bij Ethias vermeld, die je kan contacteren indien
je vragen zou hebben.
Ethias kantooruren: maandag tot vrijdag van 8 tot 20 uur / zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

2. Na 4-6 weken zal je van Ethias via de post een speciaal formulier ontvangen.
Na vereffening van de medische, farmaceutische en eventuele andere kosten, moet je dit
speciaal Ethiasformulier samen met de documenten die de medische / farmaceutische / andere
kosten staven aan jouw ziekenfonds voorleggen.
3. Dit speciaal Ethias-formulier wordt vervolgens door het ziekenfonds ingevuld en moet aan
Ethias worden teruggezonden vergezeld van volgende documenten :
ofwel a. een genezingsattest;
ofwel b. een verlengingsattest ;
en niet vergeten de gewenste betalingswijze te vermelden !
4. Ethias doet dan het nodige om de vergoeding te betalen.
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6. OVERZICHT INFORMATIEBRONNEN IVM
ALGEMENE AFLASTING V/D WEDSTRIJDEN

Website KAVVV (Vlaams Brabant): http://www.kavvv-vb-ov.be/eerstkomende.php
VRT Teletekst – pagina 598
Check of de wedstrijden van het K.A.V.V.V (Koninklijke Vereniging van Antwerpse
Vriendenclubs), AFDELING VLAAMS BRABANT afgelast zijn.
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7. BOBO 1972 - 2019
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BOBO topschutters - competitie :
BOBO A

BOBO B

BOBO VET.

Seizoen 2018 – 2019

Jonas Harlophe (30)

Jeroen Costermans (17)

Ief Van Reusel (5)
Dominik Gretzer (5)

Seizoen 2017 – 2018

Jonas Harlophe (12)

Jeroen Costermans (21)

Ief Van Reusel (9)

Seizoen 2016 – 2017

Jelle Broothaers (10)

Kenneth Deneyer (13)

Geert Boydens (9)

Seizoen 2015 – 2016

Jelle Broothaers (16)

Jeroen Costermans (16)

Frank Röpke (7)

Seizoen 2014 – 2015

Jelle Broothaers (18)

Jeroen Costermans (6)

Ief Van Reusel (4)

Seizoen 2013 – 2014

Frank Röpke (9)

Jeroen Costermans (11)

Ief Van Reusel (10)

Seizoen 2012 – 2013

Yves Taildeman (11)
Pieter Huskens (11)

Jonathan Vanoverloop (10)

Dominik Gretzer (11)

Seizoen 2011 – 2012

Jelle Broothaers (14)

Tom Eyckmans (6)

Bruno Dehertog (10)

Seizoen 2010 – 2011

Jelle Broothaers (11)
Frank Röpke (11)

Stijn Hallet (5)
Jelle Broothaers (5)

Bruno Dehertog (18)

Seizoen 2009 – 2010

Jelle Broothaers (13)

Christoph Beekmans (6)
Dieter Dewulf (6)

Chris Vandevijver (19)

Seizoen 2008 – 2009

Jelle Broothaers (17)

Edward Breesh (8)

Chris Vandevijver (9)

Seizoen 2007 – 2008

Geert Boydens (11)

Pieter Huskens (8)

Chris Vandevijver (16)

Seizoen 2006 – 2007

Geert Boydens (8)

Erik Janssens (6)

Chris Vandevijver (15)

Seizoen 2005 – 2006

Jeroen Nedergedaelt (11) Koen Vanden Neucker (6)

Seizoen 2004 – 2005

Dries Van Dongen (14) Koen Vanden Neucker (11) Chris Vandevijver (14)

Seizoen 2003 – 2004

Tim Beeckmans (9)

Didier Depeser (6)

Chris Vandevijver (7)

Seizoen 2002 – 2003

Guy Broos (6)

Geert Boydens (16)

Chris Vandevijver (11)

Seizoen 2001 – 2002

Serge Lauwers (6)

Didier Depeser (10)

Chris Vandevijver (11)

Seizoen 2000 – 2001

Serge Lauwers (11)

Didier Depeser (7)

Peter Reyntjens (11)

www.bobo-overijse.be
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BOBO’s palmares - Beker van Sportiviteit :
Seizoen 2008-2009 : BOBO VETERANEN
Seizoen 2005-2006 : BOBO A & BOBO VETERANEN
Seizoen 2004-2005 : BOBO A
Seizoen 2003-2004 : BOBO VETERANEN
Seizoen 2002-2003 : BOBO A, BOBO B en BOBO VETERANEN
Seizoen 2001-2002 : BOBO A
Seizoen 1998-1999 : BOBO A
Seizoen 1997-1998 : BOBO A
Seizoen 1996-1997 : BOBO A
Seizoen 1995-1996 : BOBO A en BOBO B
Seizoen 1994-1995 : BOBO A & J.P. Vos : beker “Laureaat van Sportverdienste”
BOBO B & Chris Vandevijver : beker “Laureaat van Sportverdienste”

Seizoen 1993-1994 : Wim Muyldermans (BOBO B) : beker “Laureaten v. Sportverdienste”
Seizoen 1992-1993 : BOBO A, BOBO B en BOBO C
Seizoen 1989-1990 : BOBO
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