
  
 

 

 
 
 
 
 
 

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

 
Virtuele vergadering Supportersfederatie >< OHL-bestuur  

Maandag 03 mei 2021 om 18u 
 

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

1. Goedkeuring verslag van 29.03.2021. 
Verslag goedgekeurd. 
 
2. Werking OHL versus SF (Coenraets Jimmy) 
Coenraets Jimmy overloopt de presentatie “Gesloten werkgroep” om te polsen of er een draagvlak is voor de 
conclusies vanuit de beperkt samengestelde werkgroep (Jimmy Coenraets, Vincent Goovaerts, Marc Van Eylen, 
Jordy Vanderveken, Jeroen Degent). Niets is bindend en reacties worden ingewacht. 
De presentatie werd ondertussen aan alle leden van de SF via mail overgemaakt. 

 
3. Fonds “Jo Vanhecke” (Coenraets Jimmy) 
Toelichting aan de hand van een presentatie door Jimmy Coenraets. 
Het Fonds Jo Vanhecke is opgericht onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting en met de steun 
van de Voetbalcel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de Voetbalbond en de Pro 
League. Het doel van het Fonds is het racisme in het voetbal tegen te gaan, de veiligheid te verhogen en de 
sociale cohesie via het voetbal te versterken. Het Fonds doet een oproep om projecten in te dienen met 
die doelstellingen voor ogen.  
 



  
 

 

Project OHL met volgende items rond het voetbalstadion: 
ü Verhoog toegankelijkheid in en naar het stadion. 
ü Verhoog veiligheid in en rond het stadion. 
ü Sensibiliseren van het publiek. 

 
4. Financiële situatie OHL en financieel toezicht licentiecommissie (Van Eylen Marc) 
OHL is een club zonder schulden aldus Peter Willems, die duidelijk mistevreden is omtrent de communicatie in 
de pers inzake het verstrengd toezicht door de licentiecommissie waarbij maandelijkse controles zullen 
uitgevoerd worden i.p.v. 3-maandelijkse (o.a. in verband met de betaling van de lonen). Hoe meer we 
gecontroleerd worden, ook de andere profclubs, hoe beter voor ons aldus de CEO want OHL is met alles in orde.  
 
5. Opvolging agendapunten 

A. Infrastructuur  
ü Geplande werken in het stadion (SF) 
Volgens Peter Onkelinx zijn de werken voor de heraanleg van het terrein gestart op 26.04.2021: 

o In een eerste fase 35 cm afgraven en afvoeren. 
o Terug opbouwen à onderlaag, drainage, veldverwarming en uiteraard het veld zelf. 
o De werkzaamheden zullen 7 weken in beslag nemen à klaar tegen 11 juni. 
o Hierna een periode om in te groeien tegen de start van de competitie. 

Het project loopt volgens planning. 
Er wordt nogmaals gesteld dat er GEEN nieuwe stadionverlichting komt. 
 
ü Communicatie veldwerken 

o Op 28 april is volgens Bert Callens de eerste communicatie rond de werken aan het veld van het 
King Power at Den Dreef Stadion gepubliceerd samen met het lanceren van de wedstrijd “Win 
uitgegraven middenstip Den Dreef”.  

o Er zal niet elke week gecommuniceerd worden, alleen bij belangrijke mijlpalen. 
  

ü Opbergsysteem/lockers (Van Eylen Marc) 
Deze problematiek wordt door OHL gelinkt aan het hele parkinggebeuren en de nodige vergunningen die 
eraan verbonden zijn en gebeurt in overleg met Tennisclub Stade Leuven en de stad Leuven omdat de 
grond eigendom is van de stad. Bedoeling is om inzake veiligheid vooral de mobiliteit te verbeteren naar 
auto’s en vooral fietsers omdat 1 op 4 supporters met de fiets naar het stadion afzakken!  
Volgende vergadering zal hier verder op ingegaan worden. 

 
B. Gebruik van het tegoed op abonnement/cashless kaart (Van Eylen Marc, Elsen Filip, Ivan Peeters) 

ü Frederik Vancauteren overloopt de details i.v.m. de nieuwe voorstellen inzake het gebruik van het 
saldo op de cashless kaart: 

o Eten en drinken in het stadion. 
o Betalen losse tickets en abonnement: 

àalleen offline mogelijk bij aankoop in het stadion (ticketing container) à voor online 
aankoop stelt zich het probleem bij Ticketmaster. 
 
 



  
 

 

o Aankopen in de fanshop: 
à momenteel alleen offline. 

   àonline nog niet in orde, wel mogelijk bij het begin van de competitie. 
o Hospitality pakketten. 

ü In het kader van bijv. een verjaardag geld overzetten van de ene cashless kaart naar een andere is 
niet mogelijk. Anderzijds kan je wel via BC geld storten op een cashless kaart van iemand anders. 

ü Frederik Vancauteren bevestigt dat het geld dat op de cashless kaart van 2019-2020 staat, geldig blijft 
en dus niet vervalt.  

ü Volgens Marc Van Eylen heeft OHL voor 2 abonnees nog geen compensaties gestort op de cashless 
kaart. Volgens Frederik Vancauteren zal dit rechtgezet worden na het doorgeven van het nummer 
van hun cashless kaart.  

 
C. Persconferenties (Van Eylen Marc)  
Gezien het covid-protocol is het bijwonen van persconferenties door een vertegenwoordiging van de SF 
volgens Filip Van Doorslaer niet mogelijk. Fysieke persconferenties worden momenteel trouwens alleen bij 
grote momenten georganiseerd. 
 
D. Eerbetoon aan King Power (Peeters Ivan) 
Voorstellen vanuit de SF voor de praktische invulling i.v.m. het jaarlijks eerbetoon aan het monument van 
Vichai Srivaddhanaprabhade in het stadion King Power @ Den Dreef: 
 

ü Rollers & Friends (Guido Struyven) 
o Kleine plechtigheid met bloemlegging aan de steen. 
o Korte toespraak van onze CEO. 
o Korte plechtigheid (religieuze) door iemand van de Thaise afvaardiging. 
o Klein woord van dank en eerbetoon door één iemand van de supportersclubs van OHL. 
o Indien mogelijk ook de aanwezigheid van de A-kern. 

ü Louvaniste (Marc Van Eylen) 
Afhankelijk van de corona-maatregelen dachten wij aan volgende acties voor het jaarlijks eerbetoon: 
o Een stoet van het stadhuis naar OHL. 
o Samenkomen rond de gedenkplaat op OHL met afgevaardigden van het stadsbestuur,  OHL-

bestuur, de supportersclubs, de staf en spelers, waarbij elke afvaardiging witte ballonnen oplaat 
en witte bloemen legt aan de gedenkplaat. 

o Eventueel Leuvense Boeddhisten inschakelen om er een echt boeddhistisch gebeuren van te 
maken. Contact nemen met Welkom (zendojoleuven.be). 

ü Eendracht Leuven Ivan Peeters) 
o De herdenking aan het monument van Vichai als een vast onderdeel opnemen tijdens 

de jaarlijkse fandag. Op die dag is er een mix van jong en oud op de been en kan iedereen die 
OHL een warm hart toedraagt deze herdenking bijwonen. 

o Een delegatie van supporters, spelers en bestuur houden dan 1 minuut stilte als eerbetoon aan 
de overleden voorzitter. 

o De supportersfederatie legt een bloemstuk neer uit naam van de verschillende officiële 
supportersclubs. 

 



  
 

 

ü Bestuur SF (Hortense Goemans) 
In de veronderstelling dat er een inhuldiging zou plaatsvinden van het nieuwe speelveld aan Den Dreef, 
kan tegelijkertijd misschien ook een eerbetoon gehouden worden bij het monument (bloemenkrans). 
Tenslotte is het dank zij King Power dat deze werken kunnen uitgevoerd worden. 
ü CEO Peter Willems heeft zelf voorstellen ontvangen in zijn omgeving waarbij we de overleden 

voorzitter kunnen betrekken: 
o Als de supporters liedjes zingen. 
o Tekeningen van kinderen.  
o Video compilatie. 
o Kader met foto/logo’s/tekst. 

  
6. Evaluatie voetbalseizoen 2020-2021 (Goemans Hortense) 

ü A-kern 
Volgens Peter Willems heeft de mannenploeg het over het hele seizoen gezien fantastisch gedaan. 
De voorbereiding van het seizoen was moeilijk en hoewel we op het einde op iets meer hoopten, 
moesten we tevreden zijn met de behaalde 11de plaats in de reguliere competitie. Een Europese 
premie lag al klaar mocht de OHL-ploeg Play Off II vooralsnog gehaald hebben. 
Naar volgend seizoen toe is het de ambitie om bij de eerste 8 te eindigen aldus onze CEO. 

 
ü OHL Women  

Peter Willems feliciteert trainer Jimmy Coenraets met de prestaties van de vrouwenploeg OHL 
Women in Play Off I. Volgens de CEO was de  ambitie om een 4de plaats te behalen. Voorlopig staan 
ze op een knappe 2de plaats! Dit na de overwinning tegen KAA Gent dit weekend, nadat ze reeds  een 
zege behaalden tegen Club Brugge en een knap gelijkspel tegen het ongenaakbare Anderlecht. We 
kunnen dromen van een mooie podiumplek in Play Off I. 
Ondertussen werden de eerste inkomende transfers aangekondigd: Charlotte Cranshoff en Ellen 
Charlier en vandaag wordt er nog een belangrijke offensieve versterking gecommuniceerd met de 
komst van Lola Wajnblum, Red Flame die net als Charlotte en Ellen overkomt van Standard Luik. 
 
Jimmy Coenraets, coach van OHL Women, bedankt de SF voor de flexibiliteit inzake planning van de 
vergadering. Het is voor hem niet altijd gemakkelijk om zich vrij te houden/maken gezien het drukke 
programma van zijn vrouwenploeg nu zij het zo goed doen en mee strijden binnen Play Off I van het 
vrouwenvoetbal. Vanaf zaterdag staan er 3 wedstrijden binnen de week gepland, waaronder de 
belangrijke wedstrijd tegen Standard.  

 
7. Voetbalseizoen 2021-2022 (Goemans Hortense en Peeters Ivan) 

A. Abonnementen- en tickets: prijzen, verkoop, acties. 
Een eerste voorstel, in vergevorderde fase maar nog niet definitief, wordt aan de SF gepresenteerd, 
waarbij Frederik Vancauteren en Jimmy Coenraets verduidelijkingen meegeven.  
 
ü De verkoop van de abonnementen zal gelanceerd worden in 3 fases: 

o Verleng je abonnement: van 25/05 tot 06/06/2021 
o Switch your seat: van 08/06 tot 12/06/2021 
o Start vrije verkoop: vanaf 15/06/2021. 



  
 

 

ü ONLINE-aankoop: 
o Kan 24/24 en 7/7  
o Er kan NIET betaald worden met de cashless kaart!  
o Abonnement 

v Kan opgehaald worden in het stadion 
v Laten opsturen door OHL  
v Aangetekend laten verzenden à meerprijs = 6,95 euro 

ü OFFLINE-verkoop: 
o Verkoop zal doorgaan in De Jee (ruime zaal). 
o Openingsuren worden uitgebreid. 
o Zal coronaproof georganiseerd worden met koffie en water. 
o Op afspraak via een online formulier. 
o Betaling via à BC / Cash / Cashless kaart (compensatie 2020-2021) / Payconiq. 
o Abonnement is onmiddellijk ter beschikking. 

ü Tarieven: 
Het 1A-tarief dat van toepassing was vanaf 01/08/2020 blijft ook dit seizoen 2021-2022 ongewijzigd! 

 

 
 

 



  
 

 

ü Voordelen iedere abonnee: 
o 17 wedstrijden A-kern in de reguliere competitie. 
o Alle wedstrijden reguliere competitie + PO-wedstrijden bijwonen OHL Women. 
o Alle wedstrijden bijwonen U23. 
o Wedstrijd bijwonen van een sportclub uit het Leuvense. 
o Mogelijk een wedstrijd bijwonen van de Red Flames. 
o 1 Gratis toegang Sportoase. 
o 1 + 1 gratis-ticket bij Kinepolis op donderdag. 

 
ü OHL steunt de horeca: 

Het is de bedoeling om na een jaar sluiting de horecazaken te steunen door de supporters naar 
de cafés te brengen met een 1 + 1 gratis actie.  
 

ü OHL Studentica: 
o Meerdere gesprekken lopende. 
o Voornamelijk kortingsacties. 
o Extra’s bovenop algemene pakket. 
o Kortingsbonnen in leefwereld studenten. 

 
ü Reacties op de presentatie: 

o Jeroen Degent: 
Het is een positief voorstel met leuke extra’s voor de abonnee, vooral de sportieve acties. 
Positiever dan de voordeelbox met kortingen en voordelen van vorig seizoen. 
o Thalia Van Neste en Guido Struyven: 
Zij betreuren het feit dat de prijzen voor de minder-mobiele supporters ontbreken wat ieder 
seizoen een weerkerend discussiepunt is. Waarom niet standaard "toegangskaart + ticket 
parking" voor deze specifieke groep.  
Frederik Vancauteren verontschuldigt zich voor het feit dat deze groep supporters niet specifiek 
werd opgenomen in dit voorstel en zal zo snel als mogelijk een oplossing aanbieden.  
Volgens Jimmy Coenraets gaat het contact met elke fan erop vooruit en doet de club echt haar 
best om voor elkeen de juiste ervaring aan te bieden en op die positieve noot verder te werken. 

  
B. Fandag of alternatief. 
Een interne werkgroep werd opgestart om de mogelijkheden te bekijken, maar veel hangt af van de 
geldende coronamaatregelen. In onze vergadering van juni wordt het concept voorgesteld aan de SF. 
 
C. A-kern: voorlopig overzicht van in- en uitgaande transfers. 
De spelerskern telt 42 spelers en OHL wil volgens Peter Willems gaan naar een kleine 30 spelers met 
betere spelers. Ondertussen werd er definitief afscheid genomen van: 
Jordy Gillekens à KSK Lierse Kempenzonen (2 seizoenen) 
Brent Laes         à KSK Lierse Kempenzonen in onderling overleg (2 seizoenen) 
Jérémy Perbet  à RFC Luik (2 seizoenen) 
Tom Van Hyfte  à KFC Mandel United (2 seizoenen) 
Sascha Kotysch à einde voetbalcarrière 



  
 

 

Deze week zullen de eindecontractspelers ingelicht worden of ze al dan niet verlengd worden. 
 
De grootste bezorgdheid en prioriteit naar het volgend seizoen toe, stelt zich volgens de CEO bij de  
verdediging en het middenveld. Uiteraard is het  ook uitkijken flankspelers, maar eveneens naar spitsen  
ook al zou Thomas Henry niet vertrekken. 
OHL streeft er naar om sterkhouders aan zich te blijven binden behalve als er budgetten geboden  
worden die ze niet kunnen weigeren.  
Bedoeling is om tegen de start van de trainingen op 7 juni 2021 een goede kern te hebben om te starten 
en aan te vullen als opportuniteiten zich voordoen. 
 
D. Wedstrijdkalender (timing heel belangrijk voor werkende bevolking en kinderen/jeugd) 
De timing van de wedstrijden is uiteraard heel belangrijk voor de supporters, vooral voor de actieve 
bevolking en de kinderen. Filip Van Doorslaer stelt echter dat OHL geen enkele inspraak heeft wat de 
planning  betreft en alleen een paar desirata kan doorgeven aan de Pro League. Zo werd alvast genoteerd 
om geen thuiswedstrijden te spelen tijdens het weekend van 18 en 25 september 2021 omwille van het 
WK Wielrennen dat in Leuven zal plaatsvinden.  
De wedstrijdkalender van 1A wordt op 7 juni 2021 bekendgemaakt. 
 
E. Fanshop: nieuwe kledij en gadgets (vrouwelijk tintje) 
Er is volgens Frederik Vancauteren een samenwerking opgestart met Topfanz, een bedrijf met ervaring in 
fanbeleving bij professionele voetbalclubs. Dit biedt ons de mogelijkheid om aantrekkelijke tarieven te 
hanteren met een uitgebreid gamma, ook specifiek voor vrouwen. 
 

8. Varia/Rondvraag. 
A. Wenskaarten SF voor de spelers (Goemans Hortense) 

Jimmy Coenraets bevestigt dat de wenskaarten die vanuit de SF verstuurd werden naar de 
spelers/speelsters t.g.v. langdurige blessure, geboorte kind, afscheid,… bezorgd werden. Hoe  een klein 
dankwoord overgemaakt zal worden aan de SF wordt nog bekeken. 

 
B. Rattenplaag (Elsen Filip) 

Op ROB en in de geschreven pers wordt gewag gemaakt van een echte rattenplaag in de omgeving van 
de Kardinaal Mercierlaan en het stadion. 
Volgens Peter Onkelinx zijn de oorzaken uiteenlopend: 

o Werken aan de Dijle waardoor ratten verjaagd worden. 
o De vuilnisbakken aan de appartementsblok Riverside. 
o Eten voor de zwerfkatten die er rondhangen maar ook ratten aantrekken. 

De stad zet een firma in om de ratten te vangen maar het probleem blijft zich stellen zodat ook OHL zelf 
rattenvallen heeft geplaatst.  

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


