
  
 

 

 
 
 
 
 
 

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

 
Fysieke vergadering Supportersfederatie >< OHL-bestuur  

Maandag 5 juli 2021 om 18u30 
 

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

1. Goedkeuring verslag van 07.06.2021 en publicatie verslagen op de OHL-website 
Het verslag van 7 juni wordt goedgekeurd. 
De goedgekeurde verslagen van mei en juni zullen gepubliceerd worden op de website van OHL. 

 
2. Opvolging agendapunten: 

ü Veldwerken in het stadion (SF) 
De werken zitten op schema: 

• gras werd 3 weken geleden gezaaid  
• betonnen rand geplaatst 
• blauw kunstgras aan de zijkanten eerstdaags plaatsen 
• 8-tal sproeiers worden nog geplaatst in het veld. 
è Normaal gezien werken voltooid einde volgende week. 
è Gras speelklaar voor de competitiestart. 
è Overvloedige regenval heeft bewezen dat het drainagesysteem werkt!  

 
 



  
 

 

ü Eerbetoon aan King Power (Peeters Ivan) 
Jimmy Coenraets vraagt om hem een volledig overzicht van de reacties vanuit de SF over te maken.  
Nadien zal hierop vanuit het OHL-bestuur gereageerd worden. 
 

ü Abocampagne (Goemans - Peeters – Van Eylen) 
Peter Onkelinx presenteert volgend overzicht i.v.m. de abo-update:  

 

 
 

• De skyboxen zijn allemaal uitverkocht. 
• Supporters met een beperking à er is een apart vak voorzien naast het veld. Dit seizoen worden  

voor hen vaste parkeerkaarten voorzien en zijn te verkrijgen vanaf 16/07 zolang de voorraad 
strekt.  

 
ü Oprichting Leive2002 – Anno 2021 (SF) 

Een “definitief” aanvraagdossier van Leive2002-Anno2021 werd aan voorzitter Vincent Goovaerts 
overgemaakt. De leden van de SF kregen tot dinsdag 29/06 de tijd om hun eventuele opmerkingen 
hierop over te maken alvorens een nieuwe online stemming te houden voor de definitieve 
aanvaarding conform ons reglement. Belangrijkste bezwaren die hierop vanuit de SC’s werden 
geformuleerd: 

• De opstapplaats aan OHL kan niet. 
• Zeggen dat ze de 1ste SC voor vrouwen zijn, klopt niet. 
• Ze mogen hun naam niet afkorten (Anno 2021 weglaten). 

Deze opmerkingen werden aan de oprichters overgemaakt en gevraagd om een antwoord vooraleer 
een definitieve stemming gelanceerd wordt. 
 
CEO Peter Willems hoopt alleszins dat de oprichting kan goedgekeurd worden.  
 

3. FANDAG OHL (OHL - Goemans – Peeters - Van Eylen) 
Presentatie Yasmine Keyaerts. 
De Fandag zal doorgaan op zondag 5 september 2021. 
àWeekend van 05/09 à internationale break, dus geen wedstrijd voor de A-kern. 
àEerste transferperiode loopt tot 31/08 à Fandag is dus gepland na deze deadline. 



  
 

 

Het programma van de Fandag is onder voorboud van de op dat ogenblik geldende coronamaatregelen! 
 
Planning: 

12u30:  à Opening Fandag en start animatie  
àDJ doorlopend 

13u30-14u30 à Handtekeningensessie A-ploeg onder voorbehoud van de coronasituatie 
13u30-15u à Optreden band/zanger 
15u-16u à Training A-ploeg 
16u-17u à Spelersvoorstelling op het veld: A-ploeg + OHL Women  
18u-20u à Wedstrijd OHL Women – Standard 
20u-21u à Optreden artiest/band 
22u à Einde 

 
Doorlopende animatie doorheen de dag: 

ü Attracties: 
• Slinger springer 
• Voetbalrodeo 
• Springkasteel 
• … 

ü Standjes: 
• Supportersclubs 
• Bedrijven 
• Community 
• Vrije inschrijving 

 
Inschrijven stand: 
Yasmine stuurt inschrijvingsformulier rond einde juli/begin augustus waarop standhouders kunnen 
inschrijven à zelfde procedure conform Fandag en Kerstmarkt vorige jaren. 
Er wordt op toegezien dat er niet 2 x hetzelfde verkocht wordt à first come = first serve. 
 
Belangrijke info Fandag: 
Wat er zeker aanwezig zal zijn: 

ü Standjes supportersclubs, regioclubs, andere sportclubs, bedrijven (partners) 
ü Stand of openen fanshop voor merchandising 
ü Abonnementenverkoop 
ü Podium – speaker – optreden 
ü Training / wedstrijd A-ploeg 
ü Wedstrijd OHL Women – Standard 
ü E-sports workshop 
ü Parking meepakken in het concept 

 
Wat indien Covid-maatregelen? 

ü Inschrijven per bubbel van 4 of 10 (afhankelijk van de maatregelen) 
ü Tafels voorzien om aan te zitten per bubbel 



  
 

 

ü Inschrijving is geldig voor x-aantal uren? 
ü Aparte in- en uitgang creëren 
ü Aangepast programma à hoe handtekeningensessie en voorstelling te plannen? 
ü Live facebook voorstelling 

 
4. A-kern: in- en uitgaande transfers en voorbereiding (Duerinckx – Gazia – Goemans – Peeters – Van Eylen) 

ü Update spelerskern:  
Volgens CEO Peter Willems verlopen de inkomende transfers trager dan gehoopt en is er een zekere 
bezorgdheid bij het bestuur en de coach. Panikeren moeten we echter niet doen want in de komende 
dagen zou er mogelijk transfernieuws rond 3 nieuwe spelers gemeld kunnen worden. Bovendien kan er 
voor de competitiestart altijd een fatsoenlijke ploeg opgesteld worden met de spelers die nu ter 
beschikking zijn.  
Peter Willems bevestigt alleszins het volgende: 

• Xavier Mercier à verlengt zijn contract tot juni 2023, het nieuws wordt in de komende dagen 
officieel bevestigd. 

• Andy King à contract bij OHL (januari 2021) wordt niet verlengd à vertrekt naar Bristol City. 
• Sascha Kotysch à blijft bij OHL als coach. 
• Betreffende Jemelka, Vlietinck, Henry, … wenst de CEO zich nog niet uit te spreken. 

 
ü Evaluatie oefenmatchen: 
Vooreerst werden oefenmatchen gespeeld tegen lokale tegenstanders (Huldenberg, Wijgmaal,…), daarna 
stilaan opbouwen. Een aantal beloften kreeg de afgelopen weken kansen om zich te bewijzen tijdens de 
oefenmatchen. Sommigen blijken klaar te zijn, anderen niet. 

 
5. Organisatie competitiestart en eerste wedstrijden  

Presentatie van Peter Onkelinx organisatie wedstrijden Zulte-Waregem (24/07) en Charleroi (08/08). 
 
ü Maatregelen wedstrijden met publiek van toepassing tot en met 12/8 op basis van Ministerieel 

Besluit van 24 juni 2021: 

• Compartimenten van maximaal 2.500 personen waarbij de som van de compartimenten niet 
hoger dan 1/3 van het stadion is. Wij zullen dus rond (of maximaal?) de 3300 personen mogen 
verwelkomen. 

• Aankomst compartimenten in verschillende tijdsblokken 
• Geen mondmaskers op zitplaatsen 
• Mondmasker verplicht op staanplaatsen in zittribune 
• Afstand en mondmaskers verplicht in rondgangen 
• Geen bezoekende fans zolang de maatregelen gelden 
• Bubbels maximaal 8 personen  
• Catering B2C kantines: afhalen en terug naar de plaats 
• 1 rij en 1 stoel vaste afstandsregel tussen de bubbels in de tribunes 
• Hospitality: geen beperking op aantallen binnen (horeca-protocol van toepassing) enkel 1,5m 

tussen tafels 
• Skyboxen: 8 personen maximaal per box 

 
 
 



  
 

 

ü Toepassing: 
• Vast stickerplan 
• Zitten op stoel met groene sticker 
• Vaste bubbels van 8 of minder 
• Heel de wedstrijd blijven zitten 
• Max. 1/3de capaciteit = 3300 fans 
• Abonnement (cashless kaart) gebruiken om drank te betalen, niet om het stadion te 

betreden tijdens de eerste 2 wedstrijden. 
 

ü Betreden van het stadion (ingangen): 
 

 

                                           
 
 

ü Tijdsloten : 
Gespreide aankomst in het stadion (zie schema’s hieronder). 
Vrij vertrek na de wedstrijd. 
 

                           OHL - Zulte-Waregem 24/07 om 16u15                                   OHL – Charleroi 08/08 om 16u 
 

                 



  
 

 

ü Procedure aanwezigheid fans tijdens eerste wedstrijden: 
Ondertussen hebben we meer abonnees (3800) dan toegelaten capaciteit (3300) waardoor een 
procedure opgestart zal worden om de supporters (abonnees) te selecteren die de eerste 2 wedstrijden 
mogen bijwonen. 
Timing onder voorbehoud van goedkeuring lokale overheid: 

 
• Vrijdag 9/7 à Communicatie à Wil je naar het stadion komen en met hoeveel personen (allen 

abonnees). 
• Donderdag 15/7 om 14 uur à Deadline voor abonnees om door te geven dat ze naar het 

stadion wil komen. 
• Vrijdag 16/7 om 14 uur àLoting onder abonnees indien er meer inschrijven dan dat er plaats is. 
• Zaterdag 17/7 tot  woensdag 21/7 à Abonnees die werden uitgeloot, kiezen hun plaats. 

 
Bepaalde doelgroepen worden door de club van tickets voorzien, zoals:  

• Commerciële partners en Hospitality B2B 
• Community-projecten 
• Geselecteerde jeugdploegen Academy 
• Medewerkers en spelersvrouwen 
 

  Commerciële partners en hospitality worden ook bevraagd of ze aanwezig kunnen zijn. 
 
ü Wat komt er na deze 2 wedstrijden? 
Maatregelen vanaf 13/08, dus vanaf de wedstrijd >OHL – Eupen op 21/08: 

• Toelichtingen te ontvangen na Overlegcomité van 16/7. 
• Afhankelijk van de epidemiologische situatie van het moment. 
• Geen coronamaatregelen in het stadion mits voorleggen Covid Safe Certificaat aan de toegang. 

 
ü Compensatie 
Net als vorig seizoen, krijgt elke abonnee 5% compensatie per wedstrijd die hij/zij niet kan bijwonen. 
Deze compensatie is van toepassing zolang het aantal beschikbare plaatsen per wedstrijd lager ligt dan 
het aantal abonnees. 
Deadline voor het indienen van de ledenlijsten van de SC’s voor aanvraag compensatie à 11/07/2021. 

 
ü Contact “Ticketing” (Goemans) 
Zohra Lemmens, Ticketing Officer, heeft voor een andere uitdaging gekozen en zal OHL verlaten.  
Dean Pynaerts zal overschakelen op full time om haar vertrek op te vangen. 
Langs deze weg willen we Zohra Lemmens danken voor de goede samenwerking met de 
supportersfederatie en wensen haar veel succes toe in haar nieuwe job. 

 
ü “Open” trainingen (Goemans) 
Bert Callens bevestigt dat er naar de toekomst toe een beperkt aantal “open” trainingen zullen 
georganiseerd worden voor de supporters en gespreid worden over het seizoen. Deze zouden doorgaan 
aan Den Dreef en gepaard gaan met activiteiten. Normaal gezien zouden deze trainingen begin van de 
week gepland worden want einde van de week zijn ze tactischer. 

 
 
 



  
 

 

ü Nieuwe shirts en logistiek (Van Eylen - Goemans) 
Op de nieuwe shirts staat ons logo voor het 2de opeenvolgend seizoen in het “rood” op de shirts en is er 
geen zwarte kleur vooraan. 

Volgens OHL is het een seizoenstijl, geen specifieke keuze wat de kleur betreft en er moet dus niets 
achter gezocht worden. 

 
ü Consumpties en aanbod 
Peter Onkelinx bevestigt het volgende: 

• Het partnership met Inbev werd voor 5 jaar verlengd. 
• De prijzen van de consumpties stijgen van € 2,20 naar € 2,50, maar de bekers zullen een 

groter volume hebben. Procentueel zelfs minder duur. 
• OHL blijft bij pet-bekers à herbruikbare bekers moeten industrieel gekuist worden.  
• Vanaf 21/08 zal in de Extra Time (niet buiten), een kwartier na de wedstrijd in glas 

geserveerd worden.  
• Uitbreiden aanbod in de tribune 4 à koffie en snoepjes zoals in de andere tribune à 

potentieel partnership in snoep wordt bekeken. 
 

ü Fanshop en nieuwe artikelen (Goemans) 
Aanbod van de fanshop wordt bekeken. 

 
ü Kledij (shirts) voor leden SF (Goemans) 
Jimmy Coenraets zal het voorstel aankaarten bij het bestuur van OHL omtrent specifieke kledij/shirt voor 
leden van de SF, zodat zij herkenbaar zijn voor de supporters tijdens de OHL-activiteiten. 

. 
ü Werkgroepen in het kader van de sfeer (Coenraets Jimmy) 
Volgens Jimmy Coenraets is het de bedoeling om werkgroepen op te richten voor de organisatie van: 

• Open trainingen 
• Fandag 
• Andere events zoals de Kerstmarkt 

 
ü Kidsclub (Goemans) 
Bert Callens bevestigt dat het de bedoeling is om de Kids-club terug op te starten bij het begin van de 
competitie. Meer info omtrent de lancering in de komende weken.  

 
6. Varia/Rondvraag 

ü Bart Van Lancker (SF) 
Physical Coach Bart Van Lancker heeft op 48-jarige leeftijd de strijd tegen lymfeklierkanker verloren. Van 
Lancker werkte al enige tijd samen met hoofdcoach Marc Brys. De supportersfederatie heeft via een 
schrijven haar medeleven betuigd aan de weduwe en de familie van Bart. 

 
ü Fanshop en mindervaliden (Van Neste Thalia) 
De fanshop is niet toegankelijk voor rolstoelsupporters.  
Jimmy Coenraets laat dit onderzoeken, maar deze supporters kunnen de fanshop eventueel bereiken via 
de VIP-ingang van T1. 



  
 

 

 
 
ü Virtuele of fysieke vergaderingen (Jimmy Coenraets) 
Voor de volgende vergadering wil het OHL-bestuur een mix van “fysieke” en “virtuele” vergadering 
aanbieden en kijken wie er op ingaat.  

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


