
  
 

 

 
 
 
 
 
 

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

 
Virtuele vergadering Supportersfederatie >< OHL-bestuur  

 
Maandag 11 januari 2021 - 18u30 

 
Vertegenwoordigers OH Leuven: 
Coenraets Jimmy (SLO), Onkelinx Peter (Senior Manager Operations), Vancauteren Frederik (CCO), Van 
Doorslaer Filip (CCO), Van Olmen Roel (Communications Senior Officier), Willems Peter (CEO). 
 
Vertegenwoordigers SF:  
Degent Jeroen, Duerinckx Octaaf, Elsen Filip, Gazia Luc, Goemans Hortense, Oversteyns Frederik, Peeters 
Ivan, Vanderveken Jordy, Van Eylen Marc. 
 
Verontschuldigd: 
Bossaert Olivier, Goovaerts Vincent, Machiels Dylan, Mees Michel, Peeters Albert,  Struyven Guido, 
Vanhentenryk Vincent, Van Neste Thalia. 
 
Agenda: 
CEO Peter Willems wenst iedereen het allerbeste toe en een goede gezondheid voor het nieuwe jaar. 
 

1. Goedkeuring verslag van 7/12/2020 
Verslag goedgekeurd. 
 

2. Ontmoeting Academy Manager Henk Mariman  
Henk Mariman wordt verontschuldigd voor deze vergadering omwille van het overlijden van zijn 
vader. Langs deze weg willen wij hem en zijn familie onze oprechte deelneming overmaken. 

 
3. Transfers 

Peter Willems overloopt de stand van zaken betreffende de wintermercato: 
ü King Andy (middenvelder) 

Heeft een contract getekend bij OHL tot het einde van het seizoen en is volgende wedstrijd 
speelgerechtigd. 

ü Benkovic Filip (verdediger) 
Contract is getekend, maar er moet met Leicester nog afgestemd worden wanneer de 



  
 

 

aankondiging mag gebeuren. 
ü Doelman 

àThamsatschanan Kawin komt hoogstwaarschijnlijk terug onze rangen vervoegen. 
àMogelijk komt er nog een vierde doelman in surplus. 

ü Zowel wat betreft verdediging/middenveld/aanval nog andere opportuniteiten bekijken.  
Brys ziet graag jonge spelers komen.  

ü Het bestuur denkt spelers als Henry en Mercier te kunnen houden of er zou nog een 
monsteropbod moeten komen.  

ü De transferperiode duurt immers nog tot 1 februari. Het is nog te vroeg om concrete dingen 
te zeggen. Brys wil alleszins nog wel versterking. 

ü Spelers op uitleenbasis tot einde seizoen naar Lierse Kempenzonen: 
àGillekens Jordy 
àLaes Brent 
àGilis Jo 
Ze kunnen alzo wedstrijdritme en ervaring opdoen en er zal bekeken worden in hoeverre zij 
na dit seizoen de stap van 1B naar 1A kunnen zetten. 

ü Voor de spelers die in de loop van het seizoen in de “B-kern” terecht kwamen, zal een 
andere oplossing gezocht worden. 

 
4. Infrastructuur (Marc Van Eylen) 

 
ü Opbergsysteem/lockers 
Er wordt voorgesteld om aan de ingang van het stadion lockers te voorzien om materiaal (helm, 
regenbroek, rugzak, grote handtas,…) op te bergen voor supporters die met de 
bromfiets/fiets/moto komen. 
Vanuit OHL zal men volgens Jimmy Coenraets de mogelijkheden bekijken alsook de toegevoegde 
waarde.  
Er zal teruggekomen worden op dit punt, maar dit kan iets langer duren daar de club het grotere 
plaatje (Leuven masterplan) aan het bekijken is en mobiliteit hierin de grootste peiler is.  
 
ü Toekomstplannen stadion  
Volgens Peter Willems worden er momenteel geen verdere toekomstplannen/verbouwingen 
voor wat betreft het stadion vooropgesteld. Van zodra het publiek terug toegelaten is, moeten 
we proberen om het stadion vol te krijgen en elke vierkante meter benutten. Het is dan ook 
belangrijk om samen te bekijken hoe we meer supporters naar het stadion kunnen krijgen. Pas 
als dit lukt kunnen concrete plannen gesmeed worden voor een groter of nieuw stadion. 
 

5. BeNeLiga voetbal (Marc Van Eylen)   
Peter Willems stelt dat BeNeLiga voetbal een project is van de G5 en niet van de Pro League. Het 
is een nieuwe gezamenlijke voetbalcompetitie voor clubs uit België en Nederland. Deloitte werd 
gevraagd om een studie door te voeren.  
De BeNeLiga is nog niet definitief, maar de plannen zijn al vergevorderd. De topclubs uit beide 
landen staan positief tegenover het idee.  
Het nieuwe initiatief is zelden goed voor alle ploegen, vooral dan niet voor de kleinere clubs.  



  
 

 

Een heel aantal formats zal uitgewerkt worden waarbij 8 Belgische clubs kunnen betrokken 
worden. 
OHL is in principe niet tegen het project maar het moet goed uitgewerkt worden en een studie 
op financieel vlak is zeker belangrijk. 
 

6. Leicestertrip (Marc Van Eylen)  
De lijst van de winnaars die normaal in maart 2020 naar Leicester mochten gaan, werd 
bijgehouden. Kandidaten die uitgeloot werden gaan ten gepaste tijden een nieuwe uitnodiging 
krijgen om een match bij te wonen te Leicester. 
 

7. Covid-19 (Peter Onkelinckx) 
Uiteraard worden de supporters gemist in het stadion en kijkt iedereen er naar uit om weer de 
sfeer van weleer te mogen beleven.  
Volgens Peter Onkelinckx mogen we stilaan uitkijken naar wedstrijden met publiek, nu de 
vaccinaties volop zijn gestart. Toch kunnen wat dat betreft momenteel nog  geen prognoses 
gemaakt worden. 

 
8. Persconferenties (Marc Van Eylen)  

De vraag wordt gesteld of supporters toegang kunnen krijgen tot de persconferenties zoals bij 
Leicester waar er een hele matchday van gemaakt wordt en een leuke toevoeging is aan de 
beleving van de wedstrijd. 
Volgens Jimmy Coenraets wordt de huidige capaciteit van de perszaal reeds optimaal benut. 
Indien OHL dit wil toelaten, moet er gekeken worden naar alternatieven om dit mogelijk te 
maken. De kans lijkt klein dat de club dit kan faciliteren, maar het wordt alleszins als agendapunt 
genoteerd.  
 

9. Allerlei 
ü Kortingscode voor bestellingen webshop (SF) 

OHL heeft beslist om 10% korting toe te kennen aan de leden van de SC’s bij aankopen via 
de webshop. Om er voor te zorgen dat die code niet wijdverspreid wordt, kreeg elk lid één 
unieke code toegekend.  
De huidige code die ontvangen is, zal volgens Jimmy Coenraets enkel nog deze periode 
geldig zijn (seizoen 2020-2021). 
Voor de volgende seizoenen gaan de SF & de club samen bespreken welke voordelen gunstig 
zijn voor leden van supportersgroepen om te bepalen of kortingscodes hierbij passen.  
 

ü OHL-kerstkaarten (SF) 
Volgens Jimmy Coenraets kreeg elke abonnee een kerstkaart. 
Mooi initiatief volgens de SF.  

 
 
 

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


