
  
 

 

 
 
 
 
 
 

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

 
Virtuele vergadering Supportersfederatie >< OHL-bestuur  

 
maandag 7 juni 2021 om 20u 

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

1. Goedkeuring verslag van 05/03/2021 
Verslag wordt goedgekeurd. 
 



  
 

 

2. Update samenstelling SF 
SC Leuven Lads: Vanhentenryk Vincent wordt als lid van de SF vervangen door Vandormael Joren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Opvolging agendapunten 
 

ü Gesloten werkgroep en update RIO van de supportersfederatie O-Hasj-El  
(Coenraets Jimmy - SF) 

Evaluatie reacties op de voorgestelde conclusie rond de gesloten werkgroep: geaccepteerd, behalve het 
RIO van de SF.  
De vooropgestelde aanpassingen van het RIO werden besproken tijdens de AV van de SF. Een 
aangepaste versie werd gefinaliseerd en goedgekeurd op de AV van 01/06/2021 en zal toegevoegd 
worden aan dit verslag. 
 
ü Veldwerken in het stadion  

(SF) 
Peter Onkelinx geeft stand van zaken: 

- We zitten op schema. 
- De veldverwarming is gelegd + bovenste toplaag. 
- Volgende stap is de kunststofvezels inbrengen vooraleer er gezaaid kan worden. 
- Deze week is veldopbouw rond zodat het veld tegen het weekend van 23 juli speelklaar zal zijn. 

 
ü Eerbetoon aan King Power  

             (Peeters Ivan) 
Volgens Jimmy Coenraets worden nog bijkomende voorstellen ingewacht vanuit de SF. 
 
ü Fandag of alternatief/Kerstmarkt/Sinterklaas  

(Goemans Hortense - Duerinckx Octaaf - Peeters Ivan) 
Ook de evenementen naast de grasmat zijn een belangrijk item voor de supporters van onze club.  
We gaan van de veronderstelling uit dat het de bedoeling is om deze nog te organiseren en verder uit te 
bouwen samen met de SF à een specifieke werkgroep hierrond oprichten.  
 

Bossaert Olivier LCDB   Mees  Michel Louvaniste 

Degent Jeroen Leuven Lads   Oversteyns Frederik Pigeon d'Or 

Duerinckx Octaaf Ondervoorzitter SF   Peeters Albert Eendracht Leuven 

Elsen Filip  Den Dreef   Peeters Ivan Eendracht Leuven 

Gazia Luc Den Dreef   Struyven Guido Rollers&Friends 

Goemans Hortense Secretaris SF   Van Eylen Marc Louvaniste 

Goovaerts Vincent Voorzitter SF   Van Neste Thalia Rollers&Friends 

Machiels Dylan LCDB   Vanderveken Jordy Pigeon d'Or 

        Vandormael Joren Leuven Lads 



  
 

 

Het is volgens Jimmy Coenraets afwachten tot de speelkalender 2021-2022 kenbaar is gemaakt. Dan 
kunnen we samen zitten en bekijken waar de interesses liggen om specifieke groepen samen te stellen.  

 
4. CEO Peter Willems in raad van bestuur van de KBVB  

(SF - Elsen Filip) 
De Pro League heeft op 1 juni 2021, de vier afgevaardigden voor het profvoetbal bekendgemaakt: Michael 
Verschueren (Anderlecht), Michel Louwagie (AA Gent), Bruno Venanzi (Standard) en Peter Willems (OHL).  
Zij kregen voor twee jaar het mandaat om de stem van de profclubs te vertolken. Venanzi en Verschueren 
zetelden al in het bestuur sinds juni 2019, Willems en Louwagie zijn nieuwkomers. Joseph Allijns, Mieke De 
Clercq, Paul Van der Schueren en Mehdi Bayat verdwijnen. De AV van de KBVB heeft de benoeming dit 
weekend bekrachtigd. 
De SF feliciteert CEO Peter Willems met zijn aanstelling en vraagt wat zijn ambities zijn als lid van de raad van 
bestuur van de KBVB. 
Peter Willems antwoordt dat hij zetelt in de raad van bestuur van de KBVB op vraag van de leden van de Pro 
League en wil de KBVB verder  professionaliseren. Zijn aanstelling is goed voor de club. De positie in de Pro 
League is moeilijker te combineren, niet zozeer omdat het veel werk meebrengt, maar wel omdat je ook je 
eigen club vertegenwoordigt en daarnaast ook naar het algemeen belang moet kijken. 
 

5. OHL Women en Scooore Super League Awards  
(SF) 
Nadat OHL Women zich via Play Off 1 tot vicekampioen wist te kronen, heeft de ploeg en de staf nog 3 
verdiende titels binnen gehaald van de Scooore Super League Awards: 
 

ü Amber Tysiak: verdedigster van het seizoen! 
ü Jimmy Coenraets: coach van het seizoen! 
ü Zenia Mertens: goal van het seizoen! 

Vanwege de voltallige supportersfederatie een dikke proficiat toegewenst! 
 

6. Oprichting Leive2002  
(SF) 
Volgens Jimmy Coenraets hebben beide partijen, zowel de SF als “Leive2002”, zeer goede intenties.  
Tijdens de AV van de SF d.d. 17/05/2021 en 01/06/2021 werd het voorgestelde dossier “Leive2002” 
besproken. De “inhoudelijke” opmerkingen die geformuleerd werden: 

ü Naam “Leive2002”à refereert naar het oprichtingsjaar van OHL àom tegemoet te komen aan de 
SF stelt oprichter Geert Pauwels voor om de naam te wijzigen à” Leive2002 – Anno 2021”. 

ü Opstapplaats “De Phare” à ligt op 300m van het clublokaal van SC Den Dreef à is in strijd met art. 
3 van ons RIO à een nieuw op te richten SC moet op minstens 2,5 km afstand van het adres van een 
bestaande SC à Geert Pauwels liet weten dat het vertrekpunt vanuit café “De Leivese Ton” in de 
Bondgenotenlaan een mogelijkheid is om dit probleem op te lossen. Dit is ook met de lokale 
autoriteiten gecheckt en er werd volgens Jimmy Coenraets een voorwaardelijk mondeling akkoord 
voor gegeven. Vertrekken vanop de parking van OHL zou volgens Jimmy ook een mogelijkheid zijn, 
maar dan stelt zich hetzelfde probleem qua afstand tot “De Grillekes”. 

Op basis van deze nieuwe elementen zal Vincent Goovaerts, zoals afgesproken in de AV van de SF van  
01/06/2021 op korte termijn binnen de SF een nieuwe geheime stemming online lanceren.  



  
 

 

 
7. Abocampagne 

ü Eerste evaluatie verkoop abonnementen  
(Goemans Hortense - Van Eylen Marc) 
Volgens Peter Onkelinx werden tot op vandaag (7 juni) al 2770 abonnementen verlengd: 

T1 à554 
T2 à30 
T3 à 652 
T4 à 1234 
 

ü Nut van het maken van een afspraak en mogelijkheid om meer dan 2 “verkopers” te voorzien in De 
Jee  
(Van Eylen Marc - Pigeon d’Or) 
Peter Onkelinx bevestigt dat de eerste twee dagen wat moeilijk verliepen, maar daarna liep het 
vlotter  met drie desks: Twee verkopers + een desk bij problemen met de cashless kaart, wat nadien 
niet echt nodig bleek. Zondag werd er dan met drie verkopers gewerkt en iedereen werd goed 
geholpen. 
Vanuit de SF wordt erop aangedrongen om buiten aan het lokaal van De Jee aan te kondigen dat 
supporters die een afspraak geboekt hebben, voorrang hebben en binnen mogen. 

 
ü Voordelen verbonden aan het abonnement: in geen enkele gepubliceerde info omtrent de OHL-

abonnementen is er sprake van het voordeel “10 euro cashback op je abonnement als je lid bent 
van één van de officiële supportersclubs”  
(Goemans Hortense) 
Peter Onkelinx bevestigt de terechte opmerking à het voordeel blijft behouden en alle info’s zullen 
aangepast worden op de website van OHL. Abonnees kunnen via hun SC een aanvraag doen om de 
10 euro te laten storten op hun cashless kaart. Elke SC stuurt de lijst door samen met de nrs van de 
cashless kaarten tegen 11/07. Nadien kunnen nog bijkomende aanvragen ingediend worden. 
 

ü Mindervaliden-tribune   
(Struyven Guido - Goemans Hortense) 
- Voorbehouden plaatsen voor de vaste abonnees en beloofde parkeerkaart. 

Peter Onkelinx belooft om terug te koppelen. 
- Mindervaliden komen nergens aan bod op de website van OHL. 

Men zal volgens Peter Onkelinx proberen om deze info meer zichtbaar op de website te 
plaatsen. 
 

ü Aankoop abonnement “online” 
Het abonnement wordt in dit geval verstuurd à communicatie zal volgens Peter Onkelinx 
gepubliceerd worden. 

 
8. A-kern: in- en uitgaande transfers en voorbereiding 

(Goemans-Van Eylen - Duerinckx-Peeters) 
 



  
 

 

ü Inkomende transfers 
CEO Peter Willems bevestigt dat het nog stil is. Hij had het zelf ook anders gewild. Hier zijn volgens hem 
goede redenen voor, geen excuses: 

- Er zijn spelers op onze lijst die deelnemen aan het EK, die pas willen beslissen na afloop van hun 
EK. 

- We zijn ambitieus en mikken vrij hoog, waardoor we ook in concurrentie komen voor bepaalde 
spelers met clubs als Anderlecht, Club Brugge, etc… 

- Financiële à Er worden ongelooflijke bedragen gevraagd. 
Volgens Peter Willems zijn er dossiers in vooruitgang en zouden er in de komende dagen en weken 
hopelijk positief nieuws te melden vallen. 
De situatie maakt hem zelf nerveus, maar diegenen die met de dossiers bezig zijn, blijven kalm. 
 

ü Uitgaande transfers 
- Kamal Sowah: start de trainingen bij Leicester en daar zal men zijn sportieve toekomst bekijken. 
- Thomas Henry: zou zelf graag de volgende stap zetten, maar dan moet er een fatsoenlijk bod 

komen waar zowel hij als OHL beter van worden.  
- Xavier Mercier: kan enkel vertrekken als er een fatsoenlijk bod komt waar zowel de speler als 

OHL beter van wordt. 
- Thibault Vlietinck: gesprek om te zien of hij wil blijven en bekijken met Club Brugge à tastbaar 

dossier op dit moment. 
- Vaclav Jemelka: gesprek voor eventuele transfer. 
- Spelers die nog weg mogen: volgende dagen beslissingen. 
 
Er is volgens Peter Willems een correct budget en we hebben een duidelijk plan, alleen ziet het er 
naar uit dat alles iets later zal zijn dan voorzien. Hij is positief dat alles goed komt.  

 
ü Trainingen / oefenmatchen / start competitie: supporters toegelaten? 
In juni zouden er volgens Peter Willems een à twee oefenwedstrijden gespeeld worden in Oud-Heverlee 
waarbij volgens de coronamaatregelen 400 supporters toegelaten mogen worden.  
 
Dat aantal is echter te hoog voor die locatie en dus zijn er volgende opties: 

- Geen enkele supporter toelaten. 
- Op een veilige manier organiseren met 150 supporters: 

à loting à 50 loten uit de vrijwilligers + 50 uit de SC’s + 50 uit de abonnees. 
- Uitzenden van de oefenwedstrijden via streaming à bekijken wat mogelijk is. 

   
Peter Willems stelt de vraag aan de vertegenwoordigers van de supportersclubs hoe zij hier tegenover staan 
en welke opties zij verkiezen, waarop volgende reacties werden genoteerd: 

- Negatieve commentaar bij loting. 
- Loting transparant laten verlopen. 
- First come, first serve. 
- Als je niemand toelaat is er ook commentaar; 
- 75 duotickets verstoppen in het Leuvense. 

Conclusie Peter Willems: 



  
 

 

- Met de politie afspreken of het kan op een veilige manier. 
- Daarna terugkoppelen naar de SF. 

 
9. Parking OH Leuven 

(Elsen Filip) 
Wat zijn de plannen met de parking van OHL? Vele mensen zetten hun wagen op deze parking (uitgezonderd 
op de wedstrijddagen), ook onze fans als we op verplaatsing rijden met de bus. 
 
De protocollen van de vorige seizoenen blijven van toepassing à parkeren blijft toegelaten behalve op de  
wedstrijddagen à dit zal tijdig aangekondigd worden. 
 

10. Varia/Rondvraag 
 

ü Gastspreker(s)  
(Van Eylen Marc) 

Eventuele gastsprekers voor de volgende vergadering: video analisten van bepaalde groepen (Academy, OHL 
Women, …). 

 
ü Fysieke vergaderingen  

(Coenraets Jimmy) 
Jimmy Coenraets bevestigt dat we de faciliteiten hebben om bij vergaderingen iedereen gespreid te zetten. 
Vincent Goovaerts stelt voor om deels fysiek en deels online te vergaderen. 
Eerste fysieke vergadering wordt gepland op maandag 5 juli 2021. 
 
ü Ontmoeting spelerskern >< SF  

(Goemans Hortense) 
Kan volgens Peter Willems eventueel later in het seizoen gepland worden. 
 
ü Racistische reacties op facebook  

(Van Eylen Marc) 
Tijdens de wedstrijd België-Kroatië werden er door een lid van SC Louvaniste racistische reacties geplaatst op 
facebook t.o.v. Romelu Lukaku. Marc van Eylen wil zich persoonlijk en uit naam van zijn SC volledig 
distantiëren van deze uitspraken. Hij bekijkt nog welke stappen zij verder kunnen ondernemen. 
 

Recent nog werd een paragraaf aan ons RIO toegevoegd: “ Elke supportersclub verbindt zich ertoe een 
respectvolle club te zijn die waarden en normen opvolgt bij zijn leden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat 
aangesloten supporters zich sportief gedragen ten opzichte van de spelers, tegenstander en arbitrage, zonder 
discriminatie”. 

 
ü Vertrek Roel Van Olmen  

(Elsen Filip) 
Peter Willems bevestigt dat Roel Van Olmen niet langer werkt bij OH Leuven. 
Er zijn gesprekken aan de gang om hem in de komende dagen te vervangen. 



  
 

 

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


