Bobo historiek
De jaren '70
Aan het eind van het schooljaar 1971-1972 groeide er bij enkele leerlingen en leerkrachten van het toenmalige "SintJozefcollege" (de huidige St-Martinusscholen) het idée om een voetbalploeg te stichten.
Als geestelijke vaders kunnen we o.a. Dirk Cousserier en Wim Debraekeleer vermelden.
Wim Debraekeleer bleef tot op 60 jarige leeftijd actief lid (Bobo Veteranen).
Op de startvergadering dacht men in eerste instantie aan een in die tijd erg populaire naam als blauwe, rode of mauve
duivels. Uiteindelijk werd voor een toch wel origineler uithangbord gekozen.
De naam BOBO (Bal Of Been Overijse) was er in de beginperiode wel verantwoordelijk voor dat de
scheidsrechters met een zekere vooringenomenheid naar Overijse afzakten.
Dirk Cousserier was in het bezit van boeken over de Engelse voetbalcompetitie. Hierin vond hij inspiratie voor de
uitrusting. Er werd geopteerd voor een marineblauwe trui met een wit halsboordje, in het wit afgezoomde mouwen,
een blauwe broek en witte kousen.
O.l.v. Frans Janssens, afkomstig uit Hofstade, werd naar een bekende sportzaak in Mechelen getrokken om de kledij
aan te kopen. Omdat de gewenste uitrusting niet voorradig was, werd er ter plaatse beslist nog een en ander te
wijzigen. Uiteindelijk werden het blauwe truitjes met een opgenaaid BOBO-embleem, maar zonder rugnummers. Tot
ergernis van vele moeders en spelersvrouwen bleven de witte kousen wel behouden. In die tijd moest iedere speler
immers zijn eigen uitrusting betalen en ook voor het onderhoud ervan instaan.
De leraren Roland Vandermeerschen en Fons Feyaerts, en even later ook Pol Adriaens en Jos Thijs, werden bereid
gevonden om elk een deel van de verantwoordelijkheden op zich te nemen.
Het elftal waarmee men o.l.v. Dirk Cousserier als trainer in het seizoen 1972-1973 in de tweede afdeling van de
A.V.V.V.-competitie van start ging, zag er als volgt uit : in het doel Mark Vanheule , als backs de broers Dirk en
Pieter Brankaer, in het centrum van de verdediging Pol De Lentdecker en Wim Debraekeleer. Het middenveld werd
gestoffeerd door Eddy Baus, Dirk Cousserier en J.-P. Phillips. Frans Janssens, Roger Vandeuren en Johan Bryon
moesten voor de aanvallende impulsen zorgen. Al heel spoedig kwamen de broers Richard en Vandongen, Jos Thijs
en Etienne Schroevens de rangen versterken. Wim Debraekeleer ontmoette bij de bakker de eveneens uit Halle
afkomstige en naar Overijse uitgeweken Louis Sterckx en weer was BOBO een spelend lid rijker.

Het eerste seizoen werd met een eervolle vierde plaats afgesloten en samen met Simca Boys, Post Molenbeek,
Buizingen en Tijl promoveerde men naar eerste klasse. In het tweede seizoen debuteerden o.a. Herman Debraekeleer
en Guido Vandenhaute bij BOBO.

Na nog enkele ereplaatsen werd in het seizoen 1976-1977 de kampioenstitel in eerste afdeling veroverd. Met een 1-4
overwinning tegen Sparta haalde BOBO de titel definitief binnen.

Marc Segers, Frans Janssens, John Guns, Guido Vandenhouten, Jos Demol, Jos Thijs, Wim Debraekeleer & Fons Feyaerts
Pieter Brankaer, Bernard Latine, Willy Latine, JP Philips, René Detienne & Jaak Vanpee

De kampioenenploeg in 1st afdeling zag er als volgt uit :
In het doel vatte Marc Segers post. Linksachter was John Guns. Als rechtsachter acteerde tot een zestal wedstrijden
voor het einde van het seizoen Pieter Brankaer, die er al van in het prille begin van BOBO bij was. Toen hij zijn
plaats aan Frans Janssens moest afstaan, bleef hij spijtig genoeg voorgoed weg. Het centrum van de verdediging
werd gevormd door Willy Latine en Jos Demol.
In het middenveld traden J.-P. Phillips ( omwille van zijn beresterke conditie "Pie de Beest" genaamd ),
verdedigende middenvelder Wim Debraekeleer en de offensief ingestelde Bernard Latine aan.
De voorhoede werd gevormd door Jos Thijs, Jaak Van Pee en Johan Fransoo. Guido Vandenhaute had de status van
superinvaller. Verder speelden ook Guido De Saveur, Yves Debecker, Geert van Essen, Marc De Kock, Réné
Detienne en Jan Ackermans nog regelmatig mee.
Doordat een achttal spelers hun voetbalgeluk in het provinciale voetbal gingen beproeven (de gebroeders Latine, Jos
Demol en Geert Van Essen trokken naar V.K. Rode, Jaak Van Pee naar Zaventem, J.-P. Phillips naar Eizer, John
Guns naar Duisburg en Johan Fransoo naar Eendracht Hoeilaart) en enkele anderen de schoenen aan de wilgen
hingen, duurde de euforie na het behalen van de titel niet lang.
Jos Thijs en Wim Debraekeleer speurden in de leerlingenlijsten naar voetbaltalent om de opengevallen plaatsen op te
vullen. De meest getalenteerden speelden al bij Overijse of elders, zodat BOBO zich met de tweede keus tevreden
moest stellen. Er was bij de nieuwelingen wel veel goede wil en ook de fysieke conditie was uitstekend. Dit kon niet
beletten dat BOBO twee seizoen na het behalen van de titel al naar de tweede afdeling degradeerde.
Er vonden binnen het bestuur enkele herschikkingen plaats. Fons Feyaerts hield het als voorzitter voor bekeken.
Door het vertrek van Willy Latine, die Dirk Cousserier als oefenmeester had opgevolgd, moest er een nieuwe trainer
gezocht worden. Jos Thijs nam die taak op zich. Pol Adriaens bleef nog even secretaris, maar nadat hij trouwde en in
Brugge ging wonen, volgde Réné Detienne, die ook al van 1972 op post was, hem in die functie op.
Intussen was Francis Stroobants via vrijdagavondwedstrijdjes, tussen de leerkrachten van het College, bij BOBO
actief geworden als speler en bestuurslid . Door zijn humoristische kijk op de zaken werd het zinkende BOBO-schip
in de moeilijke jaren vaak drijvend gehouden.

De jaren '80
Aan het einde van het seizoen 1981-1982 degradeerde BOBO naar derde afdeling.
Onder leiding van trainer Patrick Boddewijn en met Eric Wellens als voorzitter, werd de competitie in de
daaropvolgende jaren altijd in de bovenste helft afgesloten.

1985: Christian Delcourte, José (clublokaal Vondel), Serge Arnaert,Johan Deman, Wim Debraekeleer,Patrick
Otterbeeckx, Marc Verboonen, Patrick Puttemans & Patrick Boddewijn
Erik Wellens, Francis Van Hecke, Chris Vandevijver, Pascal Vanpee, Marc Vandevijver, Marc Boucherie, Filip Willems,
& Stefaan 't Sjoen

Tijdens het seizoen 1987-1988 werd BOBO vice-kampioen achter Lamme Guiche uit Halle. Via de daaraan
verbonden eindronde werd de promotie afgedwongen.

De jaren '90
De aantrekkingskracht van BOBO werd steeds groter zodat in het seizoen 1990-1991 van start gegaan werd met een
tweede ploeg "BOBO B oftewel BOBOOKE". En wat voor een start ! Zowel in vierde als in tweede afdeling werd
de titel binnengehaald.
BOBO A kon gezien de aangroei van het spelersmateriaal over 15 getalenteerde elementen beschikken. Het
kampioenschap draaide uit in een titanenstrijd tussen Jezus-Eik en BOBO A. Die strijd werd pas beslecht op de
allerlaatste speeldag waarop, na een thriller van formaat, concurrent Jezus-Eik met 2-0 werd verslagen.
De kampioenenploeg van BOBO A van die dag : in het doel Eric Beke, die voor de gelegenheid titularisdoelman
Patrick Feytens verving, het verdedigend compartiment werd bevolkt door Koen Sips, Marc Vlasseman, Walter
Raveyts en Noël Broos, op het middenveld acteerden Pascal van Pee (na de rust Alain Paesmans) Eric Schuykens,
J.P. Vos en Peter Reyntjens, de voorlijn werd gevormd door Jan Reyntjens en Vincent Bonte. Jan Reyntjens werd
topschutter met 18 doelpunten.
BOBO B streed met Electro 80 en De Vrienden om de podiumplaatsen. BOBO B won de titelrace met maar liefst 41
punten uit 24 wedstrijden !
Het behalen van twee kampioenstitels verhoogde het aantal kandidaat-spelers zodat het seizoen 1991-1992 van start
ging met drie BOBO-ploegen !
Het seizoen 96-97, waarin 25 jaar BOBO werd gevierd werd voor BOBO A op sportief gebied een topjaar.
BOBO A werd vice-kampioen en bereikte de finale van de Willemsbeker.

Mark Vlasseman, Pascal Vanpee, Philippe Minner, Serge Lauwers, Dirk Michiels, Pim Geerts & Wim Muyldermans
Vincent Bonte, Walter Raveyts, Patrick Feytens, Peter Reyntjens, JP Vos, Jan Reyntjens & Eric Schuykens

De jaren 2000 - 2018
In september 2000 ging BOBO van start met een Veteranenploeg. Een droom van Wim Debraekeleer en van vele
anderen ging in vervulling. De Bobo Veteranen eindigden de afgelopen 4 seizoenen steeds bij de eerste 5 !
Seizoen 2003-2004 : na 13 seizoenen degradeert Bobo A terug naar 2e afdeling. Na de vorige degradatie uit 1e
afdeling (seizoen 1978-1979) duurde het 12 jaar seizoenen vooraleer we terug een ploeg in eerste afdeling hadden.
Seizoen 2004-2005: Bobo speelt kampioen in 2e afdeling A ! Al na 1 seizoen slaagt Bobo A er in om terug te
keren naar 1e afdeling.

Dominik De Becker, Bruno De Hertog, Pieter Debraekeleer, Tim Beeckmans, Walter Raveyts, Geert Boydens, Ronald
Verhaeghe, Frans Janssens
Pieter Haine, Frederik Brankaer, Tim Bisson, Jeroen Nedergedaelt, Erik Janssens, Geert Fransoo, Eric Schuykens
Ontbreken op de foto: Kristof Langsberg, Dries Van Dongen, Guy Broos, Geert Roekeloos & Gerrit De Muylder
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Bruno Demesmaeker
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Benoit Vermeir
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Eric Schuykens
Eric Schuykens / Serge Lauwers
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Dirk Cousserier
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Lipsio (Frank)
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Aug 2017 - heden
aug 2015 – juli 2017
aug 2006 – juli 2015
juli 1997 - juli 2006
… - juni 1997
?
?
?
aug 2012 - heden
juli 1993 - juli 2012
1988 - juni 1993
-1988
aug 2012 - heden
aug 2002 - juli 2012…
aug 2000 - juli 2002
juli 1997 - juni 2000
….. - juni 1997
?
… tot heden

tot 1986
1981-1982

17 Dec 1994
sept 2010 - heden
april 2007 - aug 2010
juni 1994 ? - april 2007
?
?
?
Tot 1977 -'78 ?
Aug 2018 - heden
Aug 1995 – mei 2018
1972 - mei 1995
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Bobo voetbalzak
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Bobo regenjack
Bobo training / voetbalzak
Bobo trui
Bobo training / voetbalzak
Bobo T-shirt

najaar 2015
voorjaar 2011
najaar 2009
najaar 2005
voorjaar 2003
voorjaar 1999
najaar 1996
?

2015
2011
2009
2005
2003
1999
1996

BOBO bals, fuiven & steakfestijnen
Op extra-sportief vlak richtte BOBO in het begin van zijn bestaan jaarlijks in de turnzaal van het college een bal in.
Met de opbrengst kon men gemakkelijk de bondslasten betalen. Bovendien werd er jaarlijks een etentje en/of een
uitstap voor de leden georganiseerd.
Toen het college de organisatie van de bals na een vijftal jaren niet meer toeliet, werd er naar Serco in Hoeilaart
uitgeweken. Aan dit avontuur scheurde BOBO evenwel zijn broek zodat de volgende jaren voor zaal Varia te
Huldenberg werd geopteerd.
Toen het succes van de bals in de druivenstreek begon te verminderen, werd overgeschakeld naar de formule van het
steakfestijn.
Van 1992 tot 1999 organiseerde BOBO ook fuiven in de Markhalle in Overijse. Door het sterk afnemende succes
van deze fuiven werd hiermee gestopt. In 2000 werd er voor de laatste maal een fuif georganiseerd in zaal Keizer
Karel in Tombeek.

