
  
 

 

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

Virtuele vergadering OHL-bestuur >< Supportersfederatie (SF) 
2 november 2020 om 18u30 

 
 
Vertegenwoordigers OHL: 
Coenraets Jimmy (SLO), Leys Luc (Senior Manager Security), Onkelinx Peter (Senior Manager 
Operations), Vancauteren Frederik (CCO), Van Doorslaer Filip (CCO), Van Olmen Roel 
(Communications Senior Officier), Willems Peter (CEO) 
 
Vertegenwoordigers SF:  
Bossaert Olivier, Degent Jeroen, Duerinckx Octaaf, Elsen Filip, Gazia Luc, Goemans Hortense, 
Goovaerts Vincent, Oversteyns Frederik, Peeters Ivan, Struyven Guido, Vanderveken Jordy,  
Van Eylen Marc, Vanhentenryk Vincent, Van Neste Thalia. 
 
Genodigde: 
Brys Marc (Coach). 
 
Verontschuldigd: 
Machiels Dylan, Peeters Albert, Van Eylen Carl-Willem. 

 

AGENDA 
 

1. Goedkeuring verslag van 5 oktober 2020 
Geen opmerkingen. 

 
2. Coach Marc Brys: ontmoeting/voorstelling en vraagstelling vanuit de SF 

 
ü Je koos enige tijd terug om voor OH Leuven te werken, ondanks concrete interesse van 

andere ploegen. Kan je deze keuze kort toelichten?  
Marc Brys stelt dat hij gekozen heeft voor wat OHL te bieden heeft: 

Ø Prachtige infrastructuur. 
Ø Schitterende velden, zowel aan Den Dreef als in Oud-Heverlee, die in handen zijn van 

plichtsbewuste greenkeepers waar Marc vol lof over is. 
Ø Modaliteiten. 



  
 

 

Ø Goede medische staf. 
Ø Jeugdwerking is top à een sterk punt. 
Ø Doorslaggevend was het verrassende gesprek met voorzitter Khun Top, een man met 

een visie en een plan , die enorm goed voorbereid was en gerichte vragen stelde 
waar Marc even moest over nadenken alvorens te antwoorden. 

Ø Ook het gesprek met CEO Peter Willems, die zelf heeft gevoetbald, heeft een grote 
impact gehad bij de beslissing.  

 
ü Moest er opnieuw interesse komen van een KRC Genk of KAA Gent (of een andere G5 club), 

zou je dan dezelfde keuze maken? 
Volgens Marc Brys zijn dit hypothetische vragen die overbodig zijn. 
Hijzelf is niet zoekende vermits het aangenaam werken is met de voltallige ploeg en hij werd 
tot op vandaag ook nog niet gecontacteerd door een andere club. 
 

ü OH Leuven is structureel de beste club waarvoor je al hebt gewerkt geef je aan. Kan je even 
kort overlopen waarom dat het geval is? 
Marc Brys overloopt de verschillende facetten: 

Ø Samenwerking binnen OHL verloopt heel goed, beter dan elders. 
Ø Dagdagelijkse werk loopt gesmeerd. 
Ø Samenwerking loopt enorm vlot, ook met feedback vanuit Leicester. 
Ø Alle medewerkers worden gerespecteerd. 

 
ü Waar zie je OH Leuven over 5 jaar?  

Marc Brys ziet OHL op termijn dezelfde weg bewandelen als Leicester, wat een uitdaging 
betekent voor iedereen die een hart heeft voor OHL. Eerst investeren in de 
basisfundamenten. 

 
ü De transferperiode verliep stroef, door de late beslissing inzake 1A:  

 
• Hoe evalueer je deze periode? 
Marc Brys bevestigt dat het een moeilijke transferperiode was waarbij de finalewedstrijd 
tegen Beerschot alles geblokkeerd heeft en het contract van alle spelers werd verlengd. 
Technisch directeur Wim De Corte heeft heel wat werk verricht, maar was gegijzeld zolang 
we niet wisten of we in 1A of in 1B zouden spelen. Uiteraard was het stresserend om 1 week 
na de beslissing van onze promotie te beginnen aan de competitie in 1A.  

 
• Wat zijn jouw targets naar de volgende transferperiode? 
Marc Brys is blij met de kern die er nu is. De wintertransfers zijn gericht op mogelijk 3 
versterkingen.  

 
• Hoe hou je Malinov in bedwang? Een speler die we echt nodig hadden op het 

middenveld, maar pakt ook makkelijk kaarten. 
Volgens Marc Brys is Malinov een 100% speler, niemand kan hem in bedwang houden, pakt 
te veel kaarten en is na een wedstrijd soms helemaal leeg. Het agressieve proberen te 



  
 

 

doorprikken en hij is zelf intelligent genoeg om dat te beseffen, maar hij moet daarbij 
begeleid worden. Malinov is nodig voor de ploeg omwille van zijn profiel en zijn engagement. 
 
• Hoe zie je de jeugd doorstromen? Zijn er jongens die er dicht bij hangen momenteel?  
Situatie: 6 jongeren die afkomstig zijn van de opleiding. 
Evalueren is een generatiewerk over 4 à 5 jaar, maar daar zijn we volgens Marc Brys nog niet. 
Het succes van de huidige lichting toont aan dat ze goed bezig zijn en ze werken allemaal 
hard.  

 
ü Enige tijd terug werd er een B-kern gemaakt. Een spelersgroep die apart traint, hoe 

reageerde de volledige groep hierop?  
Marc Brys spreekt niet graag over een B-kern. De te ruime kern was functioneel niet 
werkbaar. Wim De Corte, technisch directeur heeft meegedeeld dat er keuzes moesten 
gemaakt worden. Hierbij werd rekening gehouden met leeftijd (logisch dat er voor jongeren 
werd gekozen), mentaliteit, kwetsuren,… Het waren moeilijke keuzes. De club heeft de 
betrokken spelers via hun makelaar op de hoogte gesteld. Zij trainen nu apart in Kessel-Lo 
met dezelfde trainingssessies als 1A maar op andere tijdstippen. De spelers worden niet 
onheus behandeld. Bedoeling is om hen tegen januari onder dak te brengen. 

 
ü De persoon Marc Brys. Lijkt altijd de rust zelve: 

 
• Hoe ga je om met een scheidsrechter naar beslissingen als tegen KV Oostende, KRC 

Genk 
Discutabele beslissingen zijn volgens Marc Brys frustrerend voor iedereen. Hij komt zelf uit 
een scheidsrechterlijke familie en beseft dat het niet altijd evident is en iedereen recht heeft 
op fouten die kunnen getolereerd worden. 
Anders is het bij situaties zoals in Oostende toen de VAR tijdens de eerste helft niet werkte 
en een goal van Henry afgekeurd werd voor buitenspel dat er niet was en een penalty die 
niet toegekend werd na fout op Sowah. Volgens Marc Brys had men via gsm contact kunnen 
opnemen met de VAR. 
Marc Brys haalt ook de fase aan tegen Genk waarbij in blessuretijd Myny onderuit werd 
gehaald, maar geen penalty werd toegekend. Ook dit was net als in Oostende een “bewuste” 
keuze en dat maakt Marc Brys kwaad, zelfs woest. Rust is dan ook soms schijn. 
Volgens hem zijn de refs nu meer aanspreekbaar dan vroeger, verslagen worden openlijk 
meegedeeld en beoordeeld. Spijtig genoeg verandert het niets aan het resultaat voor de 
ploeg die benadeeld werd. 
 
• Hoe hou je iedereen met de voeten op de grond? Want de huidige ranking is beter dan 

gehoopt. 
De spelersgroep is meegaand en het zal volgens Marc Brys geen probleem zijn om hen met 
de voeten op de grond te houden. 
 
 



  
 

 

• Van politie naar trainer, wat was de drijfveer? Nam je eigenschappen van bij de politie 
mee? 

Marc Brys heeft uit zijn politieverleden zeker geleerd zoals bij stresssituaties, snelle 
beslissingen nemen, gevaarlijke situaties inschatten, snel zien wie je voor je hebt,… 
Dit draag je volgens hem mee in de beoordeling naar de spelers toe.  
Elk heeft immers recht op een individuele beoordeling want de ene is kwetsbaar, een andere 
heeft familiale problemen,.. Er lopen heel veel parallellen met zijn vorige loopbaan en hij 
prijst zichzelf gelukkig iedere dag dat hij op het veld staat.   

 
ü Varia:  

 
• Tamari ervaart veel druk vanuit Jordanië. Hoe bescherm je hem hiertegen? 
Tamari ervaart veel druk door de reacties op sociale media die zorgt voor onrealistische 
verwachtingen. Hij laat zich onbewust leiden door die aandacht. 
Marc Brys heeft nog recent een gesprek gehad met hem. Hij is vrij geïsoleerd in zijn denken. 
Hij moet zijn prioriteiten stellen en dat zal met vallen en opstaan zijn.  
Tamari heeft superveel talent volgens Marc Brys, maar hij zal net als de anderen moeten 
vechten voor zijn speelminuten en momenteel kan hij nog geen 90 minuten aan. Marc Brys 
hoopt alleszins dat hij snel een basisspeler zal worden, wat men van hem verwacht. 
 
• Marc Brys zorgt voor chaos creëren voor de tegenpartij. Is hij niet bang dat men dat op 

termijn doorheeft of heeft hij andere chaos achter de hand? 
Volgens Marc Brys ziet iedereen onze tactiek: georganiseerde chaos. Als je tegen topploegen 
wint, dan wordt dat uitvergroot in de media, vooral door de analisten en dat is gevaarlijk. We 
hebben iets minder gevarieerde spelers dan bij de topploegen. De wedstrijd tegen Beerschot 
was ontgoochelend in de uitvoering van de vooropgestelde tactiek.  
  
• Bram Verbist kreeg een rode kaart in de wedstrijd tegen Beerschot? Reden? 
Bram Verbist, assistent coach,  kreeg tijdens de wedstrijd Beerschot-OHL een rode kaart 
omdat hij volgens de ref  duidelijk liet blijken dat hij niet te spreken was over een beslissing 
van scheidsrechter Laforge. 
Hij kreeg een schorsing van 2 weken (1 effectief + 1 met uitstel) en een boete van € 1.500  
(€ 1.000 effectief en € 500 met uitstel). 
Niet iedereen kan zich even rustig houden als de coach. 

  
3. Den Dreef ontvangt Rode Duivels (Hortense Goemans) 

 
Uiteraard zijn we fier dat ons stadion uitgekozen wordt. Vanwaar die beslissing en welke 
impact heeft dit voor onze club? 
CEO Peter Willems is akkoord gegaan met de voetbalbond en het wordt eerstdaags afgerond.  
Als er geen corona was, zouden we deze kans niet gekregen hebben. 
Het heeft weinig impact, maar het is iets moois om aan te werken voor Luc Leys en Peter 
Onckelinx en hun teams, nu de andere wedstrijden zonder publiek doorgaan. Burgemeester 
Ridouani  is trouwens ook heel fier. Peter Willems hoopt alleszins dat het niet te veel regent 



  
 

 

zodat het veld niet te veel schade zal ondervinden van deze 3 wedstrijden. 
 
4. Update organigram (Marc Van Eylen) 

 
Volgens CEO Peter Willems zijn er geen grote veranderingen, het is een optimalisatie om de 
juiste taken bij de juiste mensen te plaatsen. 

Ø Iemand om het sportieve team zo gezond en fit mogelijk te houden àvolgende week 
afronden. 

Ø Ticketing àbij Frederik Vancauteren weggenomen en bij Peter Onckelinx ondergebracht. 
Ø Marketing à Jimmy Coenraets had dit op zich genomen, maar komt nu onder Frederik 

Vancauteren à marketing en media manager zoeken met inzet op digitale. 
Ø Filip Van Doorslaer gaat volledig samenwerken met Peter Willems om mee de lijnen van 

de club uit te zetten. 
 

5. Financiële implicaties van corona op de club: hoog of zeer hoog verlies? (Marc Van Eylen) 
 

De financiële resultaten 2020 zullen volgende week in de pers gepubliceerd worden volgens 
Peter Willems. Vorig jaar 13 miljoen verlies en dat zou nu zelfs iets meer zijn door o.a. de corona, 
geen match tegen Beerschot, wedstrijden zonder publiek, wedstrijden met beperkt publiek 
slechts kleine plusjes,… Om het verlies af te dekken, komt er een kapitaalsverhoging waardoor 
het werkelijke verlies voor de club beperkt blijft.Verlies was ingecalculeerd, bijna geen schuld, 
positief eigen vermogen, sponsorgelden liggen vrij goed. 
Eens de coronasituatie voorbij hoopt de CEO om stap voor stap de goede richting uit te gaan. 

 
6. Administratieve boete na controle van FOD Binnenlandse Zaken( Marc Van Eylen) 

 
In het verslag van de LAR wordt vermeld dat een deel van deze boete werd doorgerekend aan 
de supporterscatering.  Wat is er juist gebeurd? 
Volgens Luc Leys is er in het contract tussen OHL en de supporterscatering een clausule 
opgenomen dat er zal doorgerekend worden indien zij zich niet houden aan het conforme 
gebruik van hun installatie volgens de vigerende voetbalwetgeving. Bij een controle van 
Binnenlandse Zaken bleek o.a. dat er een gasfles niet conform stond wat een gevaarlijke situatie 
veroorzaakte.  

 
7. Vergadering Belgian Supporters en wedstrijden op maandag (bestuur SF) 

 
Volgens Peter Willems heeft de Pro League geprobeerd om er meer geld uit te krijgen door meer 
wedstrijdslots te creëren. Hierbij werd er geopteerd voor maandagavondvoetbal.  
Peter Willems heeft daar persoonlijk geen problemen mee als dat af en toe gebeurt omdat we 
toch een studentenstad zijn. Maar ontkent dat OHL ooit formeel hierover een vraag gekregen 
heeft van de Pro League laat staan expliciet positief stond tegenover maandagavondwedstrijden. 
 
 
 



  
 

 

8. Varia/Rondvraag 
 

ü Speler en coach van de maand oktober (Hortense Goemans) 
De lezers en journalisten van Sport/Voetbalmagazine hebben Xavier Mercier en Marc Brys 
respectievelijk verkozen tot speler en coach van de maand oktober 2020. Felicitaties naar de 
betrokkenen toe! 
 

ü Wedstrijd OHL-Moeskroen van 7/11/2020 (Jordy Vanderveken) 
Of de wedstrijd OHL-Moeskroen wordt gespeeld, zal volgens Peter Willems ten vroegste 
donderdag beslist worden. Woensdag worden alle OHL-spelers getest. 

 
 
Hortense Goemans   Octaaf Duerinckx   Vincent Goovaerts 
Secretaris O-Hasj-El   Ondervoorzitter O-Hasj-El  VoorzitterO-Hasj-El 


