
  
 

 

 
 
 
 
 
 

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

 
Virtuele vergadering OHL-bestuur >< Supportersfederatie (SF) 

7 december 2020 om 18u30  
 
Vertegenwoordigers OH Leuven: 
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, Mees Michel, Peeters Ivan, Roosen François, Struyven Guido, Van Eylen Marc, 
Vanhentenryk Vincent, Van Neste Thalia. 
 
Verontschuldigd: 
Machiels Dylan, Oversteyns Frederik, Peeters Albert, Vanderveken Jordy 
 
AGENDA 

1. Goedkeuring verslag van 2/11/2020 
Geen opmerkingen. 
 

2. Ledenbestand supportersfederatie O-Hasj-El 
Voor SC Louvaniste, wordt  Carl-Willem Van Eylen in de supportersfederatie vervangen door 
Michel Mees. 
 

3. A-kern en wintertransfers  
(Ivan Peeters,Pigeon d’Or en Hortense Goemans) 
Volgens Peter Willems is het de bedoeling om de ploeg te versterken. Om de ambitie die we 
hebben waar te maken, zouden er 3 wintertransfers komen. Of dat lukt zien we binnen 6 à 7 
weken. Ook uitgaande transfers worden vooropgesteld. Momenteel heeft OHL  40 
kernspelers en in januari zullen er oplossingen gezocht worden voor een aantal spelers. 
Namen zijn nog niet gekend. 
 

4. Red Flames en stroompanne  
(Ivan Peeters en Hortense Goemans) 
Bij de start van de wedstrijd tussen de Red Flames en Zwitserland op 01.12, werd de match 



  
 

 

even onderbroken door een stroompanne. Peter Willems bevestigt dat in het hele stadion  
het licht voor korte tijd uitging door een menselijke fout van een leverancier.  
Gelukkig investeerde OHL in een performant back-up systeem dat samen met de procedures 
perfect heeft gewerkt en ervoor zorgde dat de onderbreking slechts van korte duur was. De 
oude lichten moesten wel eerst afkoelen vooraleer terug op te starten. Deze generator kan 
tot 12u alle energie overnemen.  
Bijkomende testen worden uitgevoerd om te zien waar energie kan bespaard worden, want 
we hebben een oude installatie die veel verbruikt.  
Onze club heeft felicitaties ontvangen van de KBVB voor de goede organisatie en wat betreft 
de stroompanne werd gesproken over een “kleinigheid” die snel was opgelost. 

 
5. OHL Women  

(Hortense Goemans) 
CEO Peter Willems stelt dat OHL de club ambitieus wil uitbouwen en inzetten op de A-kern, 
OHL Academy, Community, maar ook op OHL Women.  
OHL heeft dit seizoen 3 rolmodellen/ervaren speelster aangetrokken om de jonge ploeg 
extra te ondersteunen. OHL heeft op dit moment 3 “flames” met Tysiak, Onzia en Eurlings. 
De CEO bevestigt tevens dat Jimmy Coenraets als hun nieuwe coach uitstekend werk levert.  
Vorig jaar haalden we de  5de plaats op 6, nu willen we volgens Peter Willems de top 5 halen. 
Momenteel staan we op de 3de plaats, Play Off 1 is zeker de ambitie. 
In de komende jaren is het de bedoeling om de top spelen en daarom zullen er nog meer 
ervaren speelsters in huis gehaald worden volgend jaar. De “top” is de ambitie! 
Op het moment dat publiek terug naar het stadion mag, zal zeker aan de SF gevraagd 
worden om de supporters te motiveren om ook de vrouwen te gaan aanmoedigen. 
 

6. Virtuele vergaderingen  
(Marc Van Eylen) 
Er wordt voorgesteld om regelmatiger een “gastspreker” zoals coach Marc Brys vorige 
vergadering uit te nodigen, waarbij gedacht wordt aan Henk Mariman, Academy Manager. 
Dit wordt positief onthaald door OHL en men gaat het zeker bekijken. Jimmy Coenraets 
stelt voor om dit eerder om de 3 à 4 maanden te organiseren en om eventueel ook een 
bepaald element van de club uit te lichten. Andere voorstellen vanuit de SF zijn welkom.  
 

7. Media  
(Marc Van Eylen) 
Er is twijfel of er voldoende aandacht geschonken wordt aan de media in deze coronatijd.  
Roel Van Olmen  stelt dat op interview-aanvragen van HLN en NB zoveel als mogelijk wordt 
ingespeeld, maar toch met het oog om spelers en staf niet te veel te belasten. 
Volgens Filip Van Doorslaer heeft de club er voor gekozen om niet te veel de aandacht op te 
zoeken en zelf de onderwerpen te kiezen waarmee de club in de pers wil komen. 
Het nieuws is sowieso veel indrukwekkender als vorig jaar.  
Roel Van Olmen maakt elke dag een overzicht van de persberichten die verschijnen. 
Er wordt gevraagd om dit overzicht eventueel over te maken aan de SF. Jimmy bekijkt dit. 
 



  
 

 

8. Open trainingen  
(Marc Van Eylen) 
Peter Willems en Jimmy Coenraets beseffen dat er bij de supporters nood is om de spelers te 
zien en te spreken, maar zoals vermeld op de website zijn tot nader order alle 
groepstrainingen door  corona voorlopig achter gesloten deuren. “Open” trainingen zullen er 
zeker komen van zodra het kan, met een goed evenwicht tussen open en gesloten. 
 

9. Zorgsector  
(Marc Van Eylen) 
Door de wedstrijden zonder publiek kunnen we geen mensen uit de zorgsector uitnodigen. 
Jimmy Coenraets bevestigt dit, maar stelt dat er andere items in de picture worden gezet 
met een heel gevarieerd aanbod: 

ü “Wie wil jij een hart onder zijn/haar riem steken” met de  bedoeling om 5 OHL-fans 
in de bloemetjes te zetten.  

ü “Steun de lokale horeca, bestel take-away”  omdat deze sector hard getroffen wordt 
door de corona. 

ü De club zou ook mensen die zich inzetten voor de club, zoals bijv. André Michiels, 1 
dag willen volgen bij hun bezigheden met een blik achter de schermen. 

 
10. Website OHL  

(Marc Van Eylen en Pigeon d’Or) 
Er wordt opgemerkt dat er herhaaldelijk veel fouten voorkomen op de website en info 
ontbreekt, zoals de gegevens van bepaalde spelers. 
Roel Van Olmen beaamt dit, maar aan de medische staf wordt gevraagd welke gegevens al 
dan niet gepubliceerd mogen worden. 
Bij de fotoshoot zou een speler niet aanwezig geweest zijn waardoor zijn foto ontbreekt. 
 

11. Steunbetuiging aan spelers met langdurige kwetsuren  
(Ivan Peeters) 
Jimmy Coenraets legt het initiatief van deze steunbetuigingen bij de SF. 
 

12. Warmste club steunt goeie doelen  
(Pigeon d’Or) 
Fans van onze club kunnen helpen om van “Samen altijd warmer”, een burgerinitiatief, een 
groot succes te maken. Bedoeling is niet om kledij te laten inleveren door de supporters.  
Dit is wel gevraagd aan Academy en de ouders. 
Er is wel een eindejaarsactie gelanceerd “Scoor nu je kerstitems en steun het goeie doel” 
waarbij kersttruien, kerstmutsen en kerstartikelen worden verkocht en een deel van de 
verkoop door OHL gestort wordt aan Poverello en De Kast. 
 

13. Varia/Rondvraag 
ü Nieuwe slogan (Jimmy Coenraets) 
Jimmy Coenraets verduidelijkt dat vele bedrijven “samen sterker” als slogan gebruiken. 
Daarom werd er geopteerd om een nieuwe te zoeken en ons daarbij te laten begeleiden 



  
 

 

door professionals en een panel dat de club al langer kent. Deze week zal er een beslissing 
genomen worden. Bedoeling is om volgende vergadering de slogan te presenteren. 
 
ü Rode kaart en schorsing Mathieu Maertens (Ivan Peeters) 
De KBVB heeft voor Mathieu een schorsing van 3 speeldagen voorgesteld voor de rode kaart 
in de wedstrijd tegen Cercle Brugge. OHL gaat in beroep. Mathieu is wel speelgerechtigd 
voor de wedstrijd van 08/12 tegen Moeskroen. 
 
 

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


