
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Supportersfederatie O-Hasj-El 
Kardinaal Mercierlaan 46, 3001 Heverlee 
 

Vergadering met OHL-bestuur 
7 januari 2020 om 19u – vergaderzaal Sky Lounge T3 

 
Aanwezig:  
Degent Jeroen, Elsen Filip, Gazia Luc, Goemans Hortense, Goovaerts Vincent, Peeters Albert,  
Peeters Ivan,  Struyven Guido, Van Eylen Marc, Vanderveken Jordy en Van Hyfte Jannes. 
 
Verontschuldigd met kennisgeving: 
Bossaert Olivier  
Duerinckx Octaaf geeft volmacht aan Elsen Filip 
Machiels Dylan 
Oversteyns Frederik  
Reniers Joel geeft volmacht aan Van Eylen Marc 
Van Neste Thalia geeft volmacht aan Struyven Guido 
Vanhentenryk Vincent geeft volmacht aan Van Hyfte Jannes 
 
Vertegenwoordigers OHL: 
Coenraets Jimmy (SLO), Onkelinx Peter (Senior Manager Operations), Van Doorslaer Filip (CCO) en 
Willems Peter (CEO). 
 
AGENDA 
Peter Willems opent de vergadering met het overmaken van de beste wensen voor het nieuwe jaar en 
hoopt net als iedereen op een promotie naar 1A. Het is dag op dag een jaar geleden dat hij in dienst 
trad als CEO van OHL en trakteert de aanwezigen op een glaasje. 
Ook Filip Van Doorslaer wenst iedereen het allerbeste toe. 
 

1. Goedkeuring verslag 03/12/2019 
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd en werd ondertussen gepubliceerd op de website van 
OHL onder de rubriek “supporters”. 

 
2. Onbeantwoorde agendapunten vorige vergadering: 
ü Verdeling clappers in 2020 (Jimmy Coenraets) 

Er werd een nieuwe Belgische partner gevonden voor de clappers waardoor de leveringen 
gemakkelijker zullen verlopen. 



  
 

 

Tot nader order en zeker al voor de eerste 2 thuiswedstrijden (19/01 en 01/02) blijft het 
verdelen van de clappers op de zitjes in de tribunes behouden.  
Nadien is het de bedoeling om niet meer proactief te werk te gaan, maar te verdelen 
naargelang de vraag van de supporters. Dit vooral om minder afval te creëren.  
 

ü Verdeling gepersonaliseerde sjaals à wat met resterende sjaals?  
De abonnees die hun gepersonaliseerde sjaal nog niet hebben afgehaald, gaan gecontacteerd 
worden. Nadien worden de resterende sjaals aan een goed doel geschonken. 
 

3. “Meet & greet” – supporters >< spelers, coach en staff op 12 januari 2020: 
      Programma: 

• 10u – 11u à Gesloten training A-kern 
• 10u45 à Afspraak supporters in het trainingscentrum, Korbeekdamstraat 42, 3050 Oud-

Heverlee 
• 11u à Verzamelen in spelerslounge 
• 11u à Start match Aspiranten: OHL – Seraing 
• 11u20 à Ontmoeting spelers met supporters voor een “losse spontane babbel”, geen formele 

vergadering 
• 12u30 à Einde ontmoeting. 

 
12u30 is een suggestieve timing. De spelers komen en gaan, mits deze niet allemaal op hetzelfde 
uur naar boven komen. Er zal voldoende tijd zijn voor foto’s en gesprekken met de spelers. 

 
De supportersclubs maken de lijst over van hun leden die op deze ontmoeting aanwezig zullen 
zijn. Dit om alles goed te coördineren en de beveiliging op de hoogte te brengen. Alleen diegenen 
waarvan de naam is doorgegeven, zullen toegelaten worden op het oefencomplex!  
Afspraak is en blijft de 3 bestuursleden van de SF + 7 deelnemers per SC = 5 (leden) + 2 
(bestuur). Indien door omstandigheden een SC geen 7 geïnteresseerden heeft, dan kunnen deze 
plaatsen ingevuld worden door een andere SC. Alleszins bedraagt het totaal aantal deelnemers 
maximum 52. 
 
OHL heeft een oprijramp aangekocht dat voor de nodige toegang tot de zaal van de “meet & 
greet” moet zorgen voor de supporters met een rolstoel omwille van de trapjes. 
 
4. Recycleerbare drinkbekers (Peter Onkelinx) 
Vanaf 1 januari 2020 is het verboden om op evenementen drank te serveren in bekers, flesjes of 
blikjes voor eenmalig gebruik. De eventorganisator heeft vanaf dan twee mogelijkheden: 

• Gebruik van herbruikbare bekers. 
• Een systeem voorzien dat garandeert dat minstens 90% van de eenmalige verpakkingen 

gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. Voor 2022 verhoogt dat aandeel tot 95%.  
 
OHL heeft voor het recycleren gekozen en is de communicatie aan het voorbereiden. 
Samen met het “Ecoteam”, dat vanaf de eerstvolgende thuismatch wordt ingeschakeld , zal men 
de supporters sensibiliseren om het quota van 90% recyclage te behalen. In plaats van de bekers 
en pet flesjes op de grond te gooien, zal het volstaan om deze in de voorziene containers te 
werpen, waarvan er 32 extra bijkomen. 
 



  
 

 

5. Drankbedeling (Jimmy Coenraets) 
Een grote supportersopkomst zorgt bij de drankbedeling vooral voor problemen in tribune 3,  
waarbij tijdens de rust de helft van de supporters niet aan een drankje geraakt. 
Er is een duidelijk te kort aan vrijwilligers.  
OHL erkent het probleem en het wordt onderzocht hoe men dit best kan optimaliseren, want dit is  
niet alleen nadelig voor de supporters, maar ook voor de verkoop. 

 
6. Actieplan tegen kwetsende en discriminerende spreekkoren (Jimmy Coenraets)  
Ter sensibilisering een video maken omtrent het gedrag van de supporters met verschillende 
actoren van onze club (jeugd, spelers, medewerkers, fans). Duidelijk maken wat ethisch en 
acceptabel is en als club een standpunt innemen en op communicatieve manier uitrollen. Ook de 
jeugdspelers een boodschap laten maken. 

 
7. Sfeergroep  
De vergadering van 6 januari werd uitgesteld. 
 
8. Evaluatie OHL-Virton van 21.12.2019 en transfer nieuws 2020 (Peter Willems) 
Zowel vanuit het OHL-bestuur als de supportersfederatie kunnen we stellen dat niemand tevreden 
kan zijn voor wat betreft de prestatie van OHL tegen Virton.  
 
We gaan alleszins voor de tweede periodetitel en het is dus veel te vroeg om nu al te stellen dat 
we alles al zetten op de finale. 

 
9. Evaluatie Kerstmarkt van 21.12.2019. 
Samenvatting van de schriftelijke reacties van Filip Elsen, Olivier Bossaert, Jeroen Degent, Marc 
Van Eylen, Ivan Peeters, Octaaf Duerinckx en Hortense Goemans: 
 
Opkomst 
ü Een geslaagde editie van de OHL Kerstmarkt: veel sfeer en vooral een grote opkomst t.o.v. de 

vorige jaren.  
ü De aanwezigheid van een delegatie van het OHL-bestuur werd ten zeerste geapprecieerd, 

vooral ook omdat ze de standjes van de SC’s bezochten en tijd maakten voor een babbel.  
ü De supportersclubs hadden gehoopt om meer spelers van OHL te mogen begroeten!  
ü Leuk dat anderzijds niet geselecteerde/geblesseerde OHL-spelers geholpen hebben bij de 

jeneverstand. 
 
Ambiance 
ü Optredens waren een duidelijke publiekstreffer zowel Sergio als De Rammenas achteraf. Zij 

hebben er voor gezorgd dat de mensen zowel voor als na de match naar de kerstmarkt 
kwamen en er dus ook geconsumeerd werd. Voor herhaling vatbaar. 
 

Organisatie 
ü Organisatie op zich verdient een pluim!  
ü De opbouw was goed voorbereid voor de standhouders, buiten enkele mankementen die 

echter heel snel werden opgelost!  



  
 

 

ü Het opruimen verliep vlot, maar werd vroeger gestart dan volgens de planning was voorzien. 
ü Opstelling van de standjes was een stuk aangenamer en gezelliger en het vormde meer een 

geheel dan met de fandag. 
ü Sfeerverlichting zou dit alles nog gezelliger doen overkomen. 
ü Minpuntje was de opstelling van de ”gratis”  jeneverstand, net naast de twee SC’s die ook 

sterke dranken verkochten.  
ü Door de grote overrompeling aan de OHL-jeneverstand werd het drummen aan de ingang van 

de kerstmarkt en vooral de doorstroming naar de standen van Leuven Lads en Den Dreef 
werd hierdoor belemmerd. 

ü Geen probleem voor wat betreft het aanbieden van een gratis jenever op zich. Wel werd de 
vraag gesteld of er iets niet-alcoholisch aangeboden kon worden. 

ü In plaats van ticket voor gratis jenever aan OHL-standà ticket voor gratis drank aan de 
standen van de supportersclubs. Hier kan dan ook gekozen worden voor eventueel niet-
alcoholische dranken. 

ü De kinderen hadden “iets” (snoepje) van de kerstman verwacht. 
ü Twee parkeerkaarten per SC geen overbodige luxe. 
ü Gratis kerstmutsen vielen in de smaak bij de supporters. 
ü Waarom is de grote poort langs de Kardinaal Mercierlaan pas open gegaan na 19u, terwijl er 

vóór de tourniquets plaats genoeg is om de mensen te laten wachten tot de controle kan 
starten. Het waren blijkbaar gevaarlijke toestanden met wachtende supporters en ongeduldige 
kinderen en fietsers. 

Reacties van het OHL-bestuur: 
ü OHL gaat nakijken of het nog een must is om “gratis jenever” uit te delen en bekijkt de 

alternatieven. 
ü Het OHL-bestuur geeft toe dat de inplanting van bepaalde standjes op het laatste moment nog 

gewijzigd werd omwille van het feit dat ze 8m van de gebouwen moesten staan. 
ü De 200 mensen die ingeschreven hadden voor de seats, kwamen binnen toen alles nog in 

opbouw was. Best de kerstmarkt iets vroeger starten. 
ü Het OHL-bestuur vraagt om de afspraken rond de afbouw te respecteren. Nu werd er al 

gestart om 23u15 terwijl middernacht gepland was.  
ü Met de verlichting is voorzichtig omgesprongen om stroompannes te voorkomen. 
ü Meer parkingplaatsen voorzien voor de standhouders is niet mogelijk. 

 
10. Fantrips naar Leuven en Leicester 
Leicester-trip naar Leuven  
ü Gepland van vrijdag 7 februari tot en met zondag 9 februari 2020. 
ü De invulling van het programma is nog niet afgerond en is momenteel in handen van 

Leicester. Het zal niet evident zijn om de stadsactiviteiten nog rond te krijgen. 
 
Leuven-trip naar Leicester 
ü Gepland van vrijdag 20 maart tot en met 22 maart 2020. 
ü Een brochure is in de maak omtrent de inschrijvingen en de loting die zal gebeuren onder de 

vaste vrijwilligers ende abonnees.  



  
 

 

ü Vanuit de supportersclubs kunnen 2 bestuursleden afgevaardigd worden. 
ü Bij de vorige editie hadden 210 OHL-abonnees ingeschreven voor de loting. 

 
11. Health House 
Health House, is een uniek belevingscentrum over de toekomst van gezondheid en zorg.  
Binnen Health House heeft men samen met AB Inbev een traject lopen (Smart Drinking by 
Lazarus project) binnen het grotere project van AB InBev (https://www.ab-inbev.com/news-
media/smart-drinking/making-progress-in-our-pilot-program.html) om de overlast door harmful 
drinking te reduceren.  
Binnen dit traject ligt de focus momenteel op 2 targetgroepen: 

ü jongeren die opgepakt zijn door de politie na het veroorzaken van overlast in dronken 
toestand 

ü alcohol-schenkers.  

Voor deze tweede targetgroep dient het traject nog volledig ontwikkeld te worden. Hiervoor wil 
men een film opnemen waarin men een aantal situaties wil schetsen waarmee een alcohol-
schenker geconfronteerd wordt. Bedoeling is om een beeld te schetsen van een gewone avond in 
een café, waarbij een aantal personen waaronder graag ook supporters van OHL, in beeld worden 
gebracht.  
Belangrijk om op te merken is dat deze supporters niet op een “foute manier” in beeld gebracht 
zullen worden! Het gaat over een avondje uit waarbij mensen, met een leuke mix van jong en oud, 
zich amuseren.  
Er wordt gevraagd om een oproep te lanceren naar de leden van de supportersclubs van OHL om 
hieraan deel te nemen, met het doel 10 à 15 kandidaten te rekruteren. 
Bij interesse een mail sturen naar Jimmy Coenraets tegen ten laatste dinsdag 14 januari. 

 
12. Varia/Rondvraag 
 
Promoten van de supportersclubs (Filip Van Doorslaer en Peter Onkelinx) 
Filip Van Doorslaer vraagt hoe men er op een communicatieve manier kan voor zorgen dat meer 
supporters inschrijven als lid van een supportersclub en hoe men ons vanuit de club kan steunen  
om ons meer kenbaar te maken. 
 
De supportersfederatie merkt op dat het clubblad gemist wordt dat indertijd werd uitgebracht door  
de supportersfederatie, maar ook de OHL-clubgids. 
 
Combiregeling in 1A (Peter Onkelinx) 
Volgens Peter Onkelinx  moeten we ons voorbereiden op 1A, en vooral indien combiregeling  
van toepassing is,  zowel wat betreft het inleggen van de bussen (veel meer dan nu) als het  
verdelen van het aantal beschikbare tickets. 
 
De supportersfederatie merkt op dat in het verleden een contingent tickets toegekend werd aan  
elke supportersclub in verhouding met het gemiddeld aantal supporters dat tijdens de uitmatchen  
had ingeschreven en uiteraard in verhouding tot het aantal tickets dat ter beschikking wordt  
gesteld. 

 



  
 

 

Wedstrijdkalender (Marc Van Eylen) 
SC Louvaniste heeft een overzicht en een analyse gemaakt van alle wedstrijden die op vrijdag 
worden gespeeld en door welke clubs.  
 THUIS UIT                      
OHL 6 8 14 
WESTERLO 3 7 10 
BEERSCHOT 6 6 12 
LOKEREN 4 5 9 
ROESELARE 4 4 8 
UNION 2 4 6 
LOMMEL 7 0 7 
VIRTON 2 0 2 
    
ü We hebben de meeste uitwedstrijden op vrijdag. 
ü We zijn de enige ploeg die naar Virton moet op een vrijdag. 
ü We hebben na Lommel en samen met Beerschot de meeste wedstrijden thuis op vrijdag. 
ü Virton heeft samen met Lommel niet één uitwedstrijd op vrijdag! 
Conclusie: dit geeft stof tot nadenken! 
 
Op basis van deze analyse heeft het OHL-bestuur gereageerd naar de kalendercommissie toe. 
Het is nu afwachten op een reactie. 

 
OHL-Union en lichtpanne (Ivan Peeters) 
De geschillencommissie hoger beroep van de KBVB heeft OHL omtrent de lichtpanne tijdens de 
wedstrijd OHL-Union van 1 november in het ongelijk gesteld. 
 
OHL heeft beslist beroep aan te tekenen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) tegen 
de  beslissing rond de gestaakte wedstrijd, omdat er niet werd geantwoord op de argumenten die 
op de zitting werden aangebracht en met de nodige documenten ondersteund. 
 
Het OHL-bestuur hoopt alleszins dat men het dossier nog herbekijkt. 
 
Oprichten nieuwe SC (Marc Van Eylen) 
Marc stelt voor om een supportersclub op te richten in een regio van waaruit vele OHL-
supporters afkomstig zijn. 85% komt van binnen een straal van 15 km. Het zou opportuun zijn 
om de “blinde vlekken” te bekijken buiten het Leuvense (streek van Aarschot, Tienen, 
Boutersem,…). 
 
Mobiliteitsplan 
Het zou opportuun zijn een mobiliteitsplan uit te schrijven want 1/4de van de supporters (1000) 
komt met de fiets! 
 
Old Stars (Hortense Goemans) 
Op 11 en 12 juni 2020 zullen de OHL Old Stars (wandelvoetbal) deelnemen aan de 5de editie van 
de Almelo City Cup. Er zijn 16 competitieve en 24 niet-competitieve ploegen ingeschreven. 



  
 

 

 
 
Volgende vergadering dinsdag 4 februari 2020 om 19 uur. 
 
 
 
Hortense Goemans   Octaaf Duerinckx   Vincent Goovaerts 
Secretaris O-Hasj-El   Ondervoorzitter O-Hasj-El  VoorzitterO-Hasj-El 
 


