
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
Vergadering met OHL-bestuur 

4 februari 2020 om 19u – vergaderzaal Sky Lounge T3 
 
Aanwezig:  
Degent Jeroen, Duerinckx Octaaf, Elsen Filip, Gazia Luc, Goemans Hortense,  Peeters Albert,  
Peeters Ivan,  Roosen François, Struyven Guido, Van Eylen Carl-Willem, Van Eylen Marc,              
Van Hyfte Jannes en Van Mellaert Wim. 
 
Verontschuldigd met kennisgeving: 
Bossaert Olivier 
Goovaerts Vincent 
Machiels Dylan 
Oversteyns Frederik geeft volmacht aan Van Mellaert Wim 
Vanderveken Jordy geeft volmacht aan Roosen François 
Vanhentenryk Vincent wordt vervangen door Van Hyfte Jannes 
Van Neste Thalia 
 
Vertegenwoordigers OHL: 
Coenraets Jimmy (SLO), Leys Luc (Senior Manager Security), Onkelinx Peter (Senior Manager 
Operations), Van Doorslaer Filip (CCO) en Willems Peter (CEO). 
 
AGENDA 
1. Wijziging samenstelling supportersfederatie 

SC Louvaniste: Joel Reniers wordt in de supportersfederatie vervangen door Carl-Willem Van 
Eylen. 

 
2. Goedkeuring verslag 07/01/2020 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 
 
3. Onbeantwoorde agendapunten vorige vergadering: 

ü Evaluatie verdeling clappers 
Er werd gekozen voor een Belgische leverancier omwille van: 

• de goedkopere kostprijs 
• gehalveerde leveringstermijn 
• gemakkelijker indien er nog wijzigingen moeten gebeuren. 



  
 

 

De eerste levering bleek van mindere kwaliteit dan voordien àaanpassingen gevraagd ter 
verbetering àde clappers kunnen nu ook makkelijker geplooid worden door de gebruiker zelf. 
Het distributiesysteem zal binnenkort aangepast worden à clappers door de gebruikers zelf laten 
nemen i.p.v. ze te verdelen op de zitjes à ecologisch gezonder, de clappers zullen alleen 
meegenomen worden door diegenen die ze willen gebruiken. 

 
4. Evaluaties: 

ü “Meet & Greet” met coach, staff, spelers en supporters 12.02.2020 (Jimmy Coenraets) 
• Positieve reacties, aangename ontmoeting. 
• Volgens de supportersfederatie iets te weinig spelers ter beschikking voor een babbel. 
• Coach Vincent Euvrard heeft anderzijds voldoende tijd uitgetrokken voor de supporters 

om op de talrijke vragen te antwoorden. 
• Conclusie: voor herhaling vatbaar. 

 
ü EHBO-cursus 19.01.2020 (Rode Kruis). 

• Positieve reacties à interessant en leerrijk. 
• Andere cursussen zoals reanimatie zijn altijd mogelijk. 

 
ü Nieuwe voetbalwet 19.01.2020 (Luc Leys) 

• Nieuwe voetbalwet is uiteraard interessante materie voor de supportersclubs. 
• Bepaalde leden van de supportersfederatie hadden meer informatie verwacht voor de 

busbegeleiders op zich. Luc Leys is bereid een cursus busbegeleiding te geven en het zou 
zelfs opportuun zijn in navolging op de incidenten die werden genoteerd tijdens de laatste 
uitwedstrijden. 
 

5. Leicester-trip naar Leuven en trip van Leuven naar Leicester (Jimmy Coenraets): 
 

LEICESTER naar LEUVEN (7 t.e.m. 9.02.2020) 
Een 100-tal fans van Leicester City komen eerst op bezoek in het King Power at Den  
Dreef Stadion. De bedoeling is uiteraard dat onze supporters verbroederen met de LFC- 
fans. Voor bepaalde activiteiten wordt begeleiding gevraagd vanuit onze supporterskernen à 
namen doorgeven aan Jimmy Coenraets tegen donderdag 06.02. 
 
PROGRAMMA: 
 
Vrijdag 07.02 

16u – 17u Aankomst Leicesterfans + Check-in Novotel 
(Vuurkruisenlaan 4, 3000 Leuven) 

Jimmy + 
Supportersfederatie 

17u – 18u  Verdelen groep A en B Lino (LCFC) 
18u30 Groep A vertrekt naar Stella Artois Brouwerij 

(Aarschotsesteenweg 20, 3000 Leuven)  
à10 min wandelen 
Groep B heeft vrije avond in Leuven 

Begeleiding  
supporters OHL 

22u – …  Vrije avond in Leuven Lino / LCFC  
 
 



  
 

 

       Zaterdag 08.02 
6u30 – 10u  Ontbijt   
10u30 Groep B vertrekt naar Stella Artois Brouwerij 

(Aarschotsesteenweg 20, 3000 Leuven) à10 min 
wandelen 

Begeleiding  
supporters OHL 

13u – 14u  Vrije lunch in Leuven  
14u – 16u  
 
 
 

14u: Start rondleiding Leuven, afspraak aan de 
trappen van de Grote Markt 
16u: Einde aan het Groot Begijnhof  

Begeleiding  
supporters OHL 

16u – 17u  Verplaatsen naar stadion à10 min wandelen  
+ ontmoeting fans Leuven – Leicester 

Begeleiding  
supporters OHL 

17u – 18u45 Wedstrijd OH Leuven – Lommel SK  
19u – 20u  Buffet na de wedstrijd  Jimmy 
21u  Start caférondleiding  Begeleiding  

supporters OHL 
22u – …  Vrije avond in Leuven Begeleiding  

supporters OHL 
 

Zondag 09.02 
6u30 – 8u30 Ontbijt   
12u15 Bezoek trainingscomplex met spelersontmoeting Begeleiding 

supporters OHL 
 

 
LEUVEN naar LEICESTER (20 t.e.m. 22.03.2020) 
 
Inschrijving: 
ü OHL geeft 45 trouwe supporters de kans op een tweedaagse trip naar Leicester, met een 

partner naar keuze. 
ü Alle OHL-abonnees kunnen zich inschrijven en maken kans op een onvergetelijke trip naar 

Leicester. Op vrijdag 28.02.2020 worden de inschrijvingen afgesloten en zal de loting 
plaatsvinden. Op 1 maart worden de gelukkigen bekendgemaakt. 
Alle fans die reeds in 2018 naar Leicester meereisden worden uitgesloten voor deze loting. 

ü Het bestuur van elke supportersclub mag 2 personen afvaardigen die er vorige keer niet bij 
waren. 

ü Het bestuur van de supportersfederatie was er vorige keer bij en kan dus niet deelnemen. 
ü De gelukkigen wonen in het King Power Stadium de wedstrijd bij tussen Leicester FC en 

Brighton & Hove Albion (de ploeg van Trossard). 

Programma 
 
Vijdag 20.03   

8u00 Vertrek naar Leicester 
17u00 Check-in Holiday Inn 
18u00 Zelfstandig ontdekken Leicester 



  
 

 

    
Zaterdag 21.03   
9u00 Rondleiding King Power Stadium 
12u30 Lunch 'Blues Bar' met Leicester Legends 
18u00 Zelfstandig ontdekken Leicester 
    
Zondag 22.03   
10u30 Check-out Holiday Inn 
11u00 Vertrek naar King Power Stadium 
14u00 Start Leicester City - Brighton & Hove 
17u00 Vertrek naar Leuven 

  

Dit programma kan nog wijzigen als Leicester City zich plaatst voor de kwartfinale van de FA 
Cup (definitief na 6 maart). 

6. Update Strategisch Plan (Peter Willems) 
Peter Willems geeft een update van het Strategisch Plan omtrent volgende onderwerpen: 

ü Sportieve update na het behalen van de 1ste periodetitel en de doorgevoerde transfers. 
ü Regional Academy. 
ü Structuur OHL. 
ü Aanwerven nieuwe mensen. 
ü Betrekken ex-spelers. 
ü Samenwerking Stad Leuven. 
ü Marketing. 
ü Open Communicatie. 
ü Samenwerking met de supporters. 
ü Communicatie met de pers. 
ü Belang van een verzorgde bezoekerstribune. 
ü Aantrekken van nieuwe fans. 
ü Commercieel. 
ü Producten van OHL. 
ü Staff. 
ü Appreciatie t.o.v. vrijwilligers (event en nieuwe kleding). 
ü Infrastructuur. 
ü Operations. 
ü Legal. 
ü Financieel (licentiedossiers indienen tegen 17/02). 
ü Bank van OHL àKBC, BNP en Ebury. OH Leuven is één van de weinige clubs in België met 

buitenlandse eigenaars zonder problemen met de bankwereld! Dit door de doorgedreven 
transparantie van alle mogelijke geldstromen naar de banken toe. 

ü Fietsenparking. 
ü Zonnepanelen 
ü OHL proberen uniek te maken à “Club of the future”. 
ü Onderlinge ondersteuning Leuvense sporten àzeker bereid om samen te werken. 



  
 

 

 
7. Flow 2020-2021 (Onkelinx Peter) 
Er werd ter voorbereiding naar volgend voetbalseizoen reeds een oefening gemaakt naar hoe de 
indeling van het stadion kan plaatsvinden. Deze oefening is slechts een conceptuele voorstelling en 
nog niet definitief. De supportersclubs gingen akkoord met de huidige voorgestelde indeling.  

 
Flow: analyse en optimalisatie: 
ü Te kort aan goedkope zitplaatsen. 
ü Te kort aan sfeerplaatsen. 
ü Iedere stoel koppelen aan horecapunt. 
ü Eetstanden: analyse en optimalisatie aanbod. 
ü Businessformules en Vip-beleving. 
ü Familie + studenten: apart vak. 
ü Doelgroepen op voorhand definiëren en een plaats geven. 
ü Analyse van de verschillende tribunes, zowel wat betreft horeca, zitplaatsen, beleving,.. 

 
Eetstanden: 
Fans T2 kunnen terecht in zone aan T1 
T1 verdubbeling aan Extra Time 
T4 + frietkraam 
Ontbreken snoepkraam 
Ontsluiten plein Extra Time 
T3 verdubbeling kort aan de Jee 

 
Doelgroepen: 
Families àT1 bovenverdieping (kant van T2) 
Studenten à T1 bovenverdieping (kant T4) 
Goedkope zitplaatsen à T2 
Sfeervak à t4 (volledig rechtstaand) 
 
Mobiliteit: 
Fietsenpotentieel à opstart mobiliteitsplan  
0-2 km 15%    
2-5 km 26% 
5-10 km 27% 
10-15 km 16%                            
>15 km 16%  
Er is potentieel voor fiets en openbaar vervoer. 
 

8.  OHL Galadiner zoekt goed doel (Jimmy Coenraets en Peter Onkelinx) 
Op 20 maart vindt de tweede editie van het OHL Galadiner plaats in het King Power at Den Dreef 
Stadion.- Gasten schuiven samen met de spelers van de eerste ploeg aan voor een 
driegangenmenu en kunnen bieden op exclusieve voetbalshirts. 
 
Op vrijdag 17.01.2020 werd bekendgemaakt dat de opbrengst zal gaan naar Honk vzw, een woon- 
en zorgproject voor jongeren met een beperking. HONK vzw wil jongeren een veilige en 
geborgen plek bieden om samen te wonen en te leven.  



  
 

 

Deze vereniging droomt van een eigen huis, zodat ze die jongeren een echte thuis kunnen bieden. 
In 2021 start de bouw van deze woning. Het huis zal aan twaalf jongeren de kans bieden om er 
zelfstandig te wonen, met de nodige ondersteuning. HONK vzw zal de opbrengst van het OHL 
Galadiner besteden aan een degelijke keuken in dat nieuwe huis. 

 
9. Finalematchen (Peter Onkelinx en Filip Van Doorslaer) 

Ook al is alles nog mogelijk, toch moeten we volgens het OHL-bestuur voorbereid zijn op alle 
mogelijke scenario’s, ook finalematchen.  
Het bestuur van OHL vraagt de supportersfederatie of de supportersclubs de bussen gevuld zullen 
krijgen, zoniet zal de club de nodige ondersteuning verlenen. 
Alles is uiteraard afhankelijk van de tegenstrever en het aantal beschikbare tickets. 
Een campagne “vrum noer ieste” zal gelanceerd worden en de club rekent op onze mobilisatie. 

 
10. Buslijsten 

Volgens Dirk Brasseur, commissaris Politie Leuven, worden de buslijsten van de OHL-
supportersclubs die een bus inleggen, niet correct ingevuld. Dit zou aan het licht gekomen zijn na 
incidenten waarbij de identiteitskaart van (een) supporter(s) gecontroleerd werd(en). 
De betrokken supportersclub zal het nodige doen. 

 
11. Opkuis stadion (Onkelinx Peter) 

Om het voetbalseizoen in schoonheid te eindigen en om voorbereid te zijn op eventuele 
finalematchen en Play Off 2, is het de bedoeling om het stadion een opfrisbeurt geven. Het OHL-
bestuur wil hiervoor andermaal beroep doen op vrijwilligers vanuit de supporterskernen tijdens de 
eerste week van maart. Een oproep zal vanuit de supportersfederatie gelanceerd worden. 
 

12. Mindervaliden-tribune (Jimmy Coenraets - Luc Leys - Guido Struyven) 
Guido Struyven betreurt het dat supportersclub Rollers&Friends niet voorafgaandelijk 
gecontacteerd  werd bij het uitvoeren van de aanpassingswerken aan de mindervaliden-tribune.  
Het bestuur van OHL geeft toe dat de poging om de situatie te verbeteren niet volledig gelukt is.  
Een vergadering werd gepland op 29.01 samen met Luc Leys en de betrokken bestuursleden.  
Ondertussen werden al enkele voorpanelen terug weggenomen voor een beter zicht. 
Andere panelen voorlopig laten staan tot wanneer men heeft beslist om al dan niet 
veldverwarming aan te brengen. Palen mogen niet zomaar in de grond geslagen worden om de 
definitieve beschermingspanelen te plaatsen. Men zal het geheel ook verbreden tot ongeveer 3 m, 
waarbij rekening dient gehouden te worden met de afstand tussen de tribune en het veld.  
Guido Struyven is de club heel dankbaar omdat er anderzijds zo snel gereageerd is om de 
mankementen weg te werken! 
 

13. Varia/Rondvraag. 
 
Goodiebags (Jimmy Coenraets) 
Voor het bezoek van de Leicesterfans en de actie “Ladies@Den Dreef “ worden 350 goodiebags 
voorzien en om ze te vullen wordt de hulp ingeroepen van een aantal supporters op donderdag 6 
februari vanaf 18u. 
 
 
 



  
 

 

OHL-Union (Peter Onkelinx) 
OH Leuven herspeelt dinsdagavond 11.02 om 20u30 de wedstrijd tegen Union Saint-Gilloise van 
1 november toen Den Dreef te kampen kreeg met een lichtpanne.  
Iedereen kan deze wedstrijd gratis bijwonen. Je moet daarvoor wel een gratis ticket aanschaffen 
online, op het secretariaat of aan de loketten op de dag van de wedstrijd. Abonneehouders hoeven 
dat uiteraard niet te doen. 
 
Greenstars: Valentijnsontbijt 16.02.2020 (Goemans Hortense) 
Hortense Goemans vraagt aandacht voor de organisatie van het Valnetijnsontbijt van 16 februari 
ten voordele van de Greenstars, voetbalteam voor jongeren met een beperking. 
 
Resterende blauwe t-shirts (Octaaf Duerinckx) 
Vanuit de supportersfederatie vraagt Octaaf Duerinckx of de resterende blauwe t-shirts, waarvan 
er een klein deel uitgedeeld werd tijdens onze trip naar Leicester in 2018, ondertussen al zijn 
teruggevonden.  
Het huidige OHL-bestuur was hiervan niet op de hoogte, maar zal navraag doen. 
 
Ondertussen zijn de shirts terecht en kunnen vooralsnog gebruikt worden voor het bezoek van de 
Leicester-fans aan Leuven. Ook een sjaal en een mok zal als gadget uitgedeeld worden aan elke 
Leicester-fan. 
  
Belgian Supporters 01.02.2020 (Duerinckx Octaaf en Goemans Hortense) 
ü Tijdens de vergadering van de Belgian Supporters werd er opgemerkt dat een buschauffeur 

een vergunning bij zich moet hebben wanneer hij of iemand anders drank verkoopt op zijn 
(supporters)bus.  Luc Leys zal navraag doen. 

ü Tijdens dezelfde vergadering werd het “meldformulier” aangehaald. Deze tool moet het ons 
mogelijk maken om voetbalwedstrijden en stadions in de Belgische competitie te beoordelen 
en opmerkingen over te maken (zoals toestand van de tribunes en toiletten, voedsel- en 
drankvoorziening, …).  
Deze tool werd door de supportersfederatie overgemaakt aan veiligheidsverantwoordelijke 
Luc Leys. 

  
 

Volgende vergadering dinsdag 3 maart 2020 om 19 uur. 
 
 
 
Hortense Goemans   Octaaf Duerinckx   Vincent Goovaerts 
Secretaris O-Hasj-El   Ondervoorzitter O-Hasj-El  VoorzitterO-Hasj-El 
 


