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Jo Engelborghs werd geboren te Leuven op 28 
september 1971. Als 5-jarig jongetje ging hij 
aan de slag bij Olympia Haacht. Op zich niets 
speciaals zal de aandachtige lezer denken, ware 
het niet dat in die tijd de categorie 'duiveltjes' 
nog niet bestond. Jo stond bijgevolg in doel 
bij de preminiemen. Maar die speelden toen wel 
op een volledig terrein, elf tegen elf, met grote 
doelen! 
 
"Nu trainen die jonge spelertjes tot driemaal 
per week op een klein terrein. Wij oefenden 
toen slechts éénmaal maar dan op een groot 
veld. Maar wij voetbalden wel alle dagen op 
straat. Ik denk dat de dag van vandaag 
televisie en computerspelletjes de kinderen 
binnenhouden." 

 

 

  
Als miniem trok hij naar Stade Leuven (2de nationale). Toen was er nog geen sprake 
van nationaal spelende jeugd, er werd gevoetbald op provinciaal vlak. Na drie jaar trok 
hij voor 1 jaar als 2de jaars knaap naar RC Jet Brussel (2de nationale). Daar werd hij 
door Johan Boskamp als 1ste jaars scholier naar Lierse SK gehaald om er twee jaar 
bij de nationale scholieren (1ste nationale) het doel te verdedigen.  
Vervolgens verkaste hij naar RC Mechelen (1ste nationale) om na 1 jaar UEFA-
junior er het tweede seizoen bij de reserven te spelen. Raoul Peeters was toen 
hoofdtrainer bij de Maneblussers.  
 
Jo keerde terug naar zijn roots en startte in september 1989 (hij werd 18 op de 28ste 
van die maand) in het eerste elftal van Olympia Haacht (2de provinciale). Het 
seizoen hierop trok hij naar SK Kampenhout voor 3 jaar. Onder leiding van 
trainer Joachim Benfeld werd onmiddellijk de promotie afgedwongen naar 
Bevordering. Het 3de seizoen stond onder leiding van Jan Ceuleers.  
 
In het seizoen 1994-1995 streek Jo voor de eerste maal neer in Boom. Hij was toen 23 
jaar en werd meteen verkozen tot Gouden Schoen. Het team werd getraind 
door Luc Vinck. Financiële moeilijkheden hadden FC Boom toen al volop in hun greep 
en de club degradeerde naar 3de nationale.  
 
'IJsboerke' haalde hem naar FC Tielen (2de nationale) voor 1 jaar en dit onder leiding 
van Walter Meeuws. Dan trok hij opnieuw richting Brussel. Niemand minder 
dan Emilio Ferrera trainde toen RC Jet Waver (3e nationale). Maar na 1 jaar 
verhuisde Jo opnieuw, ditmaal om 5 seizoenen op handen gedragen te worden 
bij FC Strombeek. Hij werd daar onder meer getraind door Jean-Pierre Van De 
Velde. In die jaren viel het wel regelmatig voor dat de sportief 
verantwoordelijke Ludo Wauters (ex-speler FC Boom) het roer overnam wanneer het 
niet goed ging en dan kwam alles weer op zijn pootjes terecht.  
In het derde jaar 3de nationale werd de titel behaald met o.a. het fantastische 
spitsenduo Bjorn De Wilde en Dos Santos.  



Ondertussen was onze fusieclub K. Rupel Boom FC opgeklommen van 3de naar 1ste 
provinciale toen doelman Engelborghs werd binnengehaald. Hij zou meer dan een 
steentje bijdragen aan 6 schitterende seizoenen. 
  
Historiek bij KRBFC: 
  
2002-2003: 1ste provinciale o.l.v. trainer Pierre Brits, verlies in de finale van de 
eindronde tegen KFCO Wilrijk (met als trainer Urbain Spaenhoven) 
 
2003-2004: 1ste provinciale o.l.v. trainer Raoul Peeters, winnaar eindronde 
tegen Belgica Edegem en promotie naar Bevordering 
 
2004-2005: Bevordering o.l.v. trainer Raoul Peeters, winnaar eindronde tegen Union 
Namen en promotie naar 3de nationale 
 
2005-2006: 3de nationale o.l.v. trainer Raoul Peeters, degradatie naar Bevordering 
 
2006-2007: Bevordering o.l.v. trainer Urbain Spaenhoven, verlies in de finale van de 
eindronde tegen La Louvière 
 
2007-2008: Bevordering o.l.v. trainer Urbain Spaenhoven, winnaar eindronde 
tegen Kelmis en promotie naar 3de nationale 
  
In die 6 seizoenen bij Rupel Boom heeft Jo Engelborghs nooit een "normaal" seizoen 
beleefd. Vijf eindrondes met drie promoties en één degradatie.  
Door al die eindrondes heeft Jo in feite een half seizoen extra gespeeld. 

 

  
Onder al je trainers zitten er enkele 
met klinkende namen. Wie is jou het 
meeste bijgebleven? 
  
Jo: "Ongetwijfeld Emilio Ferrera. Topklasse 
op tactisch vlak en veldbezetting en zeer 
opvallend op jonge leeftijd al een enorme 
persoonlijkheid. Hij was immers jonger dan 
sommige spelers toen bij RC Jet Waver. Hij 
vond het juiste evenwicht tussen spelers, 
bestuur en trainer. Hij was, en is dat 
ongetwijfeld nog, bezeten van voetbal en 
heeft enorm veel ervaring opgedaan in 
Mexico aan de zijde van Leo Beenhakker." 
  

   

  
Je hebt ongetwijfeld heel wat doelmannentrainers de revue zien passeren. 
Wie sprong daarbij in het oog? 
  
Jo: "Doelmannentrainers die mij het meest gestuurd hebben ... Zonder afbreuk te 
doen aan alle trainers waaronder ik gewerkt heb, noem ik dan zeker John Roobaert.  
En zeer zeker ook Jean Reyniers, die trouwens zelf nooit in doel heeft gestaan maar 
toch een uitmuntende doelmannentrainer was en dan natuurlijk ook Marc De Leeuw."  

 


