
  
 

 

 
 
 
 
 
 

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

 
Virtuele vergadering Supportersfederatie >< OHL-bestuur  

 
maandag 8 februari 2021 om 18u30 

 
Vertegenwoordigers OHL: 
Coenraets Jimmy (SLO), Onkelinx Peter (Senior Manager Operations), Vancauteren Frederik (CCO),  
Van Doorslaer Filip (CCO), Willems Peter (CEO). 
 
Vertegenwoordigers SF:  
Bossaert Olivier, Degent Jeroen, Duerinckx Octaaf, Elsen Filip, Gazia Luc, Goemans Hortense, Mees Michel,  
Peeters Ivan, Struyven Guido, Van Eylen Marc, Van Neste Thalia. 
 
Genodigde: 
Mariman Henk (Academy Manager) 
Callens Bert (Marketing en Media Manager) 
 
Verontschuldigd: 
Goovaerts Vincent, Machiels Dylan, Oversteyns Frederik, Peeters Albert, Vanderveken Jordy, Vanhentenryk Vincent. 
 
AGENDA 
 

1. Goedkeuring verslag van 11/01/2021 
Verslag goedgekeurd. 
 

2. Academy Manager Henk Mariman  
(Van Eylen Marc) 
 
Supporters worden getriggerd door de werking van onze Academy en op vraag van Marc VE geeft Henk 
Mariman meer uitleg bij de werking van onze OHL Academy. De structuur bestaat uit: 

 
ü 4 pijlers: 

• Men 



  
 

 

• Women 
• International Academy: hierin zitten vooral de Thaise spelers. 
• Regional Academy 

 
 

ü 7 Departementen: 
• Football 
• Women’s met Jimmy Coenraets als hoofdcoach. 
• Health & Performance 
• Video & Data 
• Social & Education 
• Scouting & Recruitment 
• Operations 

 
In totaal zijn er 11 fulltimers bij OHL Academy. 
 
Regional Academy: 
OHL Regional Academy is een samenwerking tussen OH Leuven en andere regionale voetbalclubs in Vlaams-
Brabant. Ondertussen zijn 33 regioclubs lid van onze OHL Regional Academy. Hierbij houden we ons in de 
buurt rond Leuven, stilaan wordt er ook uitgeweken naar Wallonië (Nivelles) met Franstalige workshops. 
 

ü Doel  
• Beter maken van de clubs op organisatorisch en inhoudelijk niveau. 
• Open relatie met betrekking tot scouting. 
• Connecteren met OH Leuven. 

 
ü Wat bieden we? 

• Seminaries. 
• Workshops in OHL en op locatie. 
• Opleidingen voor TVJO’s (Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding). 
• OHL DNA (specifieke manier van trainen en spelen). 
• Techniekplan. 
• Bijwonen wedstrijden eerste elftal. 
• Op maat. 

 
ü Met onze samenwerking willen we de regioclubs ondersteunen bij het verbeteren van het 

opleidingsniveau, de coaches en de spelers. Dit kennisplatform bundelt interessante inhoud waarbij 
we maximaal gaan voor kennisdeling met de regioclubs. Er wordt gestreefd naar kwaliteit en niet 
naar kwantiteit. 
 

ü Diverse Workshops in 2021: 
• Tweedelige Manager Workshop (Nl/FR) met Henk Mariman. 
• Workshop for groundsmen: quality of pitch (ENG) met Oli Makin. 



  
 

 

• Workshop 8v8: Technique fonctionelle (FR) met Zurab Amirian. 
• Worgshop 5v5: OHL DNA (NL/FR) met Mahias Vertommen en Mehdi El hour. 
• Workshop Herkennen van talent (Talent ID) met Michel Thorez en Tom Torremans. 
• Workshop 8v8: Athletic Skills (NL) met Laurens Gilson. 
• Workshop 11v11: Hoe techniek functioneel maken? (NL) met Eddy Vanhemel. 

 
ü Next steps: 

• Samenwerking Women’s football. 
• Center of Excellence verder uitbouwen. 
• OHL Trainerscongres opzetten (uitgesteld door corona). 
• … 

 
Bijkomende vaagstelling  
(Van Eylen Marc) 

ü In hoeverre zijn jouw  boeken “Voetbalmethode en  Speelwijzetraining” nog van toepassing op het 
voetbal van vandaag? 

Volgens Mariman Henk dateren zijn boeken van 2004 en 2014 en zijn nog up to date. Toch zijn er 
invloeden van verschillende personen en komen zo tot andere inzichten, anders zouden we blijven staan. 

 
ü Wat neem je mee van bij je internationale ervaring bij Double Pass, vermits hier toch verschillende 

culturen zowel maatschappelijk als voetbalgewijs aan te pas kwamen, ook verschillende speelwijzen. 
Mariman Henk stelt dat de Nederlanders jaren terug als missionarissen hun voetbalverhaal predikten 
over de ganse wereld, maar dit lukt volgens hem niet. Er zijn aanpassingen nodig. Je moet eerst en vooral 
starten van de sterkte van een land. België is klein en daardoor kunnen we ons organisatorisch 
eenvoudiger aanpassen en zijn we “coachable”. Ligt moeilijker bij een groter land.  
 
ü Sommige clubs sluiten aan bij de Academy van OHL, maar hebben ook samenwerkingsakkoorden met 

andere clubs. Wijgmaal en Bierbeek bv. werken ook samen met KV Mechelen. Hoe wordt hier mee 
omgegaan en hoe voorkomt men dat talent richting KV Mechelen zou gaan? 

Bij het opstarten werd de samenwerking opengesteld voor iedereen. In een volgende fase levelen als een 
club blijkt al een samenwerking te hebben met een andere club. OHL  werkt zo transparant mogelijk en 
tracht maximaal een duidelijke return te bieden en de clubs zoveel mogelijk aan OHL te binden. Via 
exclusiviteit krijgen ze meer.  

 
3. Wintermercato en ambities van de club  

(Elsen Filip, Goemans Hortense, Van Eylen Marc, Peeters Ivan) 
SF vraagt een overzicht van de  inkomende en uitgaande transfers, verlengingen van contracten,… 

 
CEO Peter Willems geeft een overzicht 
 
Uitgaande transfers: 

• De 3 yougsters, Laes, Gillis en Gillekens, worden verhuurd aan Lierse-Kempenzonen tot einde van dit 
seizoen.  

• Doelman Daniel Iversen is te goed om op de bank te zitten en is terug vertrokken naar Leicester. 



  
 

 

• Het is niet goed gelukt om spelers uit de B-kern die in Kessel-Lo trainen, te laten vertrekken. Alleen 
Milan Tucic kon op huurbasis naar NK Bravo. Voor de anderen was er veel interesse van andere clubs, 
maar weinig geld geboden, zelfs werd gevraagd om hen gratis te laten vertrekken. Bepaalde 
transfermarkten zijn nog open zodat er in de komende dagen nog wat beweging mogelijk is. 

• Volgens Peter Willems is er veel vraag geweest naar Henry, maar ook naar Sowah, Mercier en Tamari. 
Voor alle spelers werd hetzelfde antwoord gegeven: “doe een offer”. Er zijn aanbiedingen geweest 
maar het is nooit de intentie geweest om hen te laten vertrekken. Als Henry zou weggaan moet het 
voor een fatsoenlijk bedrag zijn. De spelers vechten voor een plaats in de ploeg, maar uiteindelijk 
beslist de coach. 
 

Inkomende transfers: 
• Kawin Thamsatchanan, keert terug van Sapporo, heeft nog een contract tot 2023 bij OHL. 
• Andy King tekende tot het einde van het seizoen een contract bij OHL. 
• Filip Benkovic wordt tot einde van het seizoen gehuurd van Leicester. Hij moet nog ritme opdoen. 
• Siebe Schrijvers heeft een contract getekend voor 3,5 jaar bij OHL.  

 
Spelers einde contract in juni 2021: 

• 18 spelers zijn in juni 2021 einde contract en het staat nu al vast dat ze niet allemaal kunnen blijven. 
De spelerskern moet afgeslankt worden zodat er in het seizoen 2021-2022 met een correcte kern kan 
gestart worden. Bedoeling is ook om de ploeg te versterken. Dus met hetzelfde budget van de nu 40 
spelers, vanaf volgend seizoen minder spelers maar met meer kwaliteit.  

• Mathieu Maertens en Yannick Aguemon hebben nog een contract tot juni 2022. 
 

ü Brys heeft de ambitie om binnen 3 à 5 jaar kampioen te spelen openbaar gemaakt in Extra Time. Is er al een 
zeer concreet jaarplan en in welk seizoen mogen we de eerste acties hiervan verwachten?  
 
Volgens Peter Willems is de ambitie om dit seizoen zo hoog mogelijk te eindigen en in de zomer verder te 
gaan op de ingeslagen weg. Hij wil zich zeker niet vastpinnen op een termijn waarbinnen we kampioen zullen 
spelen en al zeker niet binnen 3 jaar. 

 
4. Datascouting  

(Elsen Filip) 
Het dataïsme is aan een opmars bezig in België. Steeds meer Belgische clubs zetten in op “datascouting” 
waarbij ze data op de transfermarkt gebruiken om op zoek te gaan naar nieuwe spelers.  
Peter Willems bevestigt dat OHL in november 2020 twee datascouts van AA Gent binnen haalde: David 
Smolders en Tim Taveirne. OHL heeft nu een team  van 5 scouts, maar ze kunnen nergens gaan kijken. 
Makelaars kunnen wel spelers aanbieden. Momenteel wordt de kern voor volgend seizoen uitgetekend en 
gekeken welke profielen OHL nodig heeft. Hierbij heeft ook de coach inspraak. 
 

5. Infrastructuur  
 
ü Opbergsysteem/lockers (Van Eylen Marc) 



  
 

 

OHL is volgens Peter Willems het mobiliteitsplan aan het bekijken met Stad Leuven om de fietsenstallingen 
nog uit te breiden. Deze problematiek wordt gelinkt aan het hele parkinggebeuren en de nodige 
vergunningen die eraan verbonden zijn. Dit zal nog wat tijd vergen. Wordt vervolgd. 
 
ü Geplande werken in het stadion (SF) 
Peter Willems bevestigt dat het veld er door een snelle opeenvolging van de thuiswedstrijden en de barre 
weersomstandigheden er niet goed bij ligt. Veldwerken moeten gebeuren, maar zijn nog niet goedgekeurd. 
Budgetten voor nieuwe drainage, veldverwarming en nieuwe grasmat moeten nog afgerond worden. 
Nieuwe ledverlichting is daarentegen geen must. De prioriteit gaat naar het veld, de spelers en werken in T1. 
 

6. Persconferenties  
(Van Eylen Marc)  
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 OHL wordt de huidige capaciteit van de perszaal reeds optimaal benut. 
Het OHL-bestuur zal hier later op terugkomen.  
 
 

7. Gebruik van het tegoed op abonnement/cashless kaart  
(Van Eylen Marc – Degent Jeroen) 
OHL betaalt 5% van de abonnementswaarde terug per gemiste thuiswedstrijd. Elke abonnee zal einde van het 
seizoen dus een belangrijk tegoed hebben op de cashless kaart, dat alleen kan gebruikt worden voor het 
betalen van consumpties binnen het stadion. Andere voorstellen: 
ü Betalen van een deel van het abonnement voor het volgend seizoen. 
ü Ticketing. 
ü Gebruik in de fanshop. 
ü Gebruik voor een maaltijd bij een match (hospitality). 
 
Frederik Vancauteren bevestigt de compensatie die vanaf nu maandelijks zal gestort worden op de cashless 
kaart van de abonnees voor de thuiswedstrijden zonder publiek. Het bijgewerkte saldo is voor de abonnee 
nu ook zichtbaar zonder zich naar het stadion te begeven! Volgens hem is OHL samen met StarNet aan het 
bekijken of het technisch mogelijk is om het saldo voor iets anders te gebruiken dan voor “pintjes en frietjes”. 
 

8. Facebook en vijandige reacties  
(Van Neste Thalia – Van Eylen Marc) 
Ook op de officiële pagina van OHL worden vijandige reacties geuit door sommige fans van Tamari.  
OHL is zich hier van bewust en volgens Bert Callens, Marketing en Media Manager, zijn er verschillende 
opties om hierop te reageren: 
ü Profanity filter, die facebook ter beschikking stelt, scherper zetten en kernwoorden toevoegen (deze 

kunnen ondertussen niet meer scherper gezet worden doordat het hoogste niveau is bereikt). 
ü Continu blijven verwijderen van negatieve reacties. 
ü Persoonlijke boodschappen sturen in privé berichten mag niet. 
ü Mensen blokkeren mag enkel na schending van regels en dat wordt heel goed opgevolgd. 



  
 

 

ü OHL respecteert ieders mening. Daarom wordt er met betrokkenen contact opgenomen om het 
probleem uit te leggen, wat geen gemakkelijke oefening is. OHL is hier heel intensief mee bezig. 

 
9. Evaluatie sneeuwruimactie en inzetten vrijwilligers  

(Van Eylen Marc en Goemans Hortense) 
ü Uniformiteit in de vergoeding van vaste (tijdens wedstrijden) en activiteit gebonden vrijwilligers 

(sneeuwruimers) 
ü Oproep vroeger lanceren en eventueel een pool van vrijwilligers aanleggen. 
 
Peter Willems en Jimmy Coenraets willen iedereen bedanken die deelgenomen heeft aan de  
sneeuwruimacties. De 1ste oproep is heel goed gelukt met 30 vrijwilligers vanuit de supportersclubs, maar 
voor de 2de oproep was het moeilijker om kandidaten te vinden (slechts 9). Waarschijnlijk door de 
vooropgestelde lange dag (10 uren standby) en het feit dat de oproep laat werd gelanceerd.  
Vanuit de vluchtelingenwerking Stad Leuven werden nog een 20-tal vrijwilligers toegevoegd die uitstekend 
werk hebben geleverd. Kort op de bal spelen is moeilijk omdat OHL afhankelijk is van de 
weersvoorspellingen. De beslissing gebeurt in samenspraak met de groundsmen. Het zijn uitzonderlijke 
situaties en het is niet de bedoeling om deze acties gelijk te schakelen met de vaste vrijwilligers die werken 
tijdens de wedstrijden. 

 
10. Korting fanwebshop  

(Peeters Ivan) 
OHL heeft beslist om 10% korting toe te kennen aan de leden van de SC’s bij aankopen via de webshop op 
basis van één unieke code per lid. Kan OHL deze codes niet via een gepersonaliseerde e-mail versturen? 
Jimmy Coenraets bevestigt dat OHL recent nieuwe software aangekocht heeft om gepersonaliseerde mails 
te kunnen sturen. Naar de toekomst toe zal er dus efficiënter gecommuniceerd kunnen worden.  
 

11.  Eerbetoon aan King Power  
(Peeters Ivan) 
In deze zware financiële tijden en vooral bij de laatste transfers beseffen we het belang van de King Power 
investeringen die voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha en zijn overleden vader gedaan hebben. Zonder 
hen waren we niet waar we nu zijn! Daarom wordt voorgesteld dat de SC’s en SF jaarlijks samen hulde 
brengen aan het monument van Khun Vichai aan Den Dreef als eerbetoon voor hun engagement voor onze 
club (bijv. op 4 april, zijn verjaardag of 28 oktober, dag van zijn overlijden). 
 
Peter Willems en Jimmy Coenraets vinden het een goed voorstel, maar dient eerst overlegd te worden met 
Leicester. Daarna brainstormen met de SF in welke grootte we iets willen doen en wanneer. Wordt vervolgd. 
 

12. Communicatie  
(Elsen Filip – Jeroen Degent) 
Er is weinig communicatie over bepaalde beslissingen, vooral wat de opstelling/selectie van het team betreft 
en waarom spelers als Kotysch, Benkovic, Allemeersch en Eppiah weinig of niet aan bod komen. De eigen fans 
die toch een belangrijke stakeholder zijn, willen op de hoogte zijn van deze informatie en het zou bepaalde 
kritiek verminderen op de sociale media indien er meer info over het sportieve naar buiten zou komen. 
 



  
 

 

Peter Willems bevestigt dat de communicatie beter kan, maar de coach wil graag verwarring brengen, soms 
tactisch. De CEO stelt dat elke speler op training moet bewijzen dat hij het verdient om opgesteld te worden, 
ook de spelers van Leicester. Hij benadrukt dat er nog geen enkele speler van Leicester overgekomen is met 
een verplichting dat ze moeten spelen en die vraag zal volgens hem waarschijnlijk nooit komen.  Ze zullen wel 
meer kans hebben om te spelen bij Leuven dan bij Leicester. De coach stelt de ploeg op en je kan hem niet 
ondermijnen. Als een speler niet gekwetst is en toch niet wordt opgesteld, is  een keuze van de coach. 

 
13. Varia/Rondvraag 

 
ü Man of the match (Van Eylen Marc) 
Waarom worden slechts 3 spelers voorgesteld en niet alle spelers om te verkiezen als “man of the match”? 
 
Callens Bert antwoordt dat OHL zich momenteel beperkt tot de tool die nu mogelijk is en bekijkt om dit via 
nieuwe software uit te breiden naar een tool voor alle spelers.  

 
ü Mascot Lionel (Goemans Hortense) 
Misschien kan Lionel wat sfeer brengen in onze lege tribunes … met een zelfgebreide sjaal. 
 
Jimmy Coenraets stelt dat we een afweging moeten maken of we het Lionel kunnen aandoen om 90 min 
helemaal alleen in de tribunes en in de kou te laten staan. Voorstel wordt meegenomen. 

  
ü Spandoek in de tribunes (Mees Michel) 
Volgens Jimmy Coenraets mogen er spandoeken/banners in de tribunes gehangen worden vanuit de SF, maar 
dit moet de dag voor de wedstrijd gebeuren en dient met hem afgesproken te worden. 
 
ü Werking SC’s en SF (Coenraets Jimmy) 
Volgens Jimmy Coenraets werd in beperkte groep besproken hoe het verder moet met de SC’s en SF. 
Deze maand wordt een voorstel uitgewerkt en voorgesteld aan de voltallige SF tijdens de volgende 
vergadering in maart. 
 
 
Hortense Goemans   Octaaf Duerinckx   Vincent Goovaerts 
Secretaris O-Hasj-El   Ondervoorzitter O-Hasj-El  Voorzitter O-Hasj-El 


