
  
 

 

 
 
 
 
 
 

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

 
Vergadering (hybride) Supportersfederatie >< OHL-bestuur  

Maandag 8 November 2021 om 19u00 
 
Vertegenwoordigers OHL: 
Callens Bert (Marketing en Media Manager), Coenraets Jimmy (SLO), Luc Leys (Senior Manager Security),  
Vancauteren Frederik (CCO), Van Doorslaer Filip (Persverantwoordelijke), Willems Peter (CEO). 
 
Vertegenwoordigers SF:  
Aers Hendrik-Jan, Degent Jeroen, Duerinckx Octaaf, Elsen Filip, Gazia Luc, Goemans Hortense, Mees Michel,  
Mottart Niels, Pauwels Geert, Peeters Ivan, Promil Christophe, Struyven Guido, Van Eylen Marc, Van Mellaert Wim. 
 
Genodigde: 
Gauthier Vanderloock (Video & Data Analyst) 
 
Verontschuldigd: 
OHL: Onkelinx Peter (Senior Manager Operations) 
SF: Goovaerts Vincent, Oversteyns Frederik, Peeters Albert, Vanderveken Jordy, Vandormael Joren, Van Neste Thalia. 

 
AGENDA: 
  
Peter Willems verduidelijkt de gewijzigde aanpak van de vergadering na een korte meeting met Goovaerts Vincent en 
Goemans Hortense. Het is volgens hem de bedoeling zo snel als mogelijk punten op te lossen, maar daarbij niet te 
veel in detail te treden. Het overleg is meer dan een ja/nee verhaal.  
 

1. Goedkeuring verslag van  5.10.2021 
Verslag wordt unaniem goedgekeurd. 
 

2. Voorstelling werknemer OH Leuven (15’) 
Gauthier Vanderloock is sinds 2018 Academy Analist, nu ook voor de A-kern. 
Hij geeft een technische presentatie omtrent de video analisten (overgemaakt aan de SF). 
 
Video analisten OHL: Vanderloock Gauthier, Sam Lismont, Frederik Laeremans,  Arne Knaepen. 
 



  
 

 

3. Club update door Peter Willems (10’)  
a. Sportief nieuws (blessures, resultaten,…)  
ü Mandela Keita 

Volgens Peter Willems is de club blij en fier dat Keita Mandela opgeroepen werd voor de selectie van 
de nationale beloften (U21). Deze nemen het vrijdag op tegen Turkije en volgende week dinsdag 
gaan ze op bezoek bij Schotland. Keita is een jeugdproduct en stilaan een vaste waarde voor OHL als 
defensieve middenvelder. 
 

ü OHL Women 
Na 8 speeldagen staan onze dames op de 1ste plaats met een knappe 22 op 24. Dinsdag 9/11 is het de 
laatste speeldag van de heenronde en ontvangen ze Club YLA in eigen huis in Oud-Heverlee. Er werd 
volgens coach Jimmy Coenraets bewust gekozen om te spelen op het vertrouwd terrein aan de 
Korbeekdamstraat. Peter Willems rekent op een grote opkomst. Alle aanwezigen worden getrakteerd 
op een drankje. 
 

ü Beloften 
De resultaten van de beloften moeten beteren stelt Peter Willems want we moeten bij de eerste 9 in 
het klassement eindigen. 
 

ü A-kern 
De laatste 7 wedstrijden werd er niet verloren, staan er 4 ploegen achter ons in het klassement en 
komen we in de buurt waar we willen staan volgens Peter Willems. 
Op vraag van de SF waarom bepaalde (nieuwe) spelers niet worden opgesteld, antwoordt Peter 
Willems dat dit de keuze van de coach en slechts 11 spelers de basisopstelling kunnen halen.  
 

ü Blessures 
Ø Geen blessures op dit moment. 
Ø Alles in stijgende lijn. 
Ø Goede “vibe” onder de spelers. 

 
ü Croky Cup 

De competitie is belangrijk volgens de CEO, maar dat is de beker ook. We zijn op 3 wedstrijden van 
de finale. 
De vertegenwoordigers van de SC’s uiten hun misnoegdheid wat betreft de loting/timing van de 
wedstrijd (18u45) tegen Westerlo op 1/12. Peter Willems zal het probleem woensdag aankaarten bij 
de Pro League. 
 

b. Club update  
ü Opkomst supporters 

Met tevredenheid heeft de CEO vastgesteld dat er meer en meer volk naar het stadion afzakt: voor 
de wedstrijd tegen Oostende werden 5000 tickets gescand. Uiteraard is dit nog maar een half vol 
stadion maar wel met heel veel sfeer! 
 
 



  
 

 

ü Operatie Propere handen 
Wat betreft Operatie “Propere Handen” is er momenteel geen nieuws. 
 

ü RSZ-voordelen 
De federale regering wil 43 miljoen euro besparen bij de profvoetballers: 
à30 miljoen euro komt van hogere RSZ-bijdragen, die vooral de topverdieners zullen moeten 
ophoesten. Het plan is dat zij net als hun club de volle pot zullen moeten betalen aan RSZ-bijdragen. 
De lagere lonen zullen een sportbonus krijgen die uitdooft naarmate ze meer verdienen. 
à10 miljoen euro komt van de voetbalmakelaars die voortaan niet meer dan 3% van het spelersloon 
mogen inbrengen als beroepskosten. 
à3 miljoen euro die uit betere fraudebestrijding moet komen. 
 
De Pro League heeft ook een voorstel geformuleerd. 
Nieuw overleg met de regering en de verschillende sportfederaties afwachten en hopen dat de clubs 
de schade zoveel mogelijk kunnen beperken. 
 

ü Overleg met Annelies Verlinden 
Jimmy Coenraets geeft uitleg bij het overleg dat heeft plaats gevonden met Annelies Verlinden, 
Minister van Binnenlandse Zaken, in verband met het geweld in de voetbalstadions en hoe deze 
problemen aan te pakken: 

o Merendeel van de clubs gaan voor een nultolerantie, terwijl Charleroi wel bepaalde acties 
zou willen toelaten onder controle van de club.  

o De clubs opteren om snelrecht mogelijk te maken om zo sneller amokmakers te weren uit het 
stadion, terwijl het nu soms 6 maanden duurt.  

o Er wordt geopteerd om overal in alle stadions dezelfde maatregelen op te stellen, zodat de 
communicatie minder verwarrend wordt. 

 
ü Voetbalveld Casablanca 

Peter Willems doet andermaal een warme oproep om het project voor het voetbalveld in de 
kansarme wijk Casablanca te steunen. Er werd een bezoek gebracht aan de wijk waar ook OHL 
vertegenwoordigd was en de burgemeester van Leuven heeft bevestigd dat het voetbalveld er 
alleszins komt. Het project wordt afgerond op 26/12 tijdens de Eindejaarscorrida. 
 

ü Jeugdscouts 
Octaaf Duerinckx betreurt het dat de jeugdscouts waartoe hij zelf en anderen behoorden, niet meer 
gecontacteerd worden door OHL. Peter Willems belooft om navraag te doen en bevestigt 
terzelfdertijd dat Koen Boghe, hoofd scouting van KV Mechelen, sinds vandaag overgenomen werd 
door OHL. 

 
4. Samenvatting SLO: overzicht van de maand (verzameling van varia vragen)  (30’) 

a. Overzicht thema’s voor komende thuismatchen  
Volgens Jimmy Coenraets is de club communicatief een andere richting ingeslagen. Bedoeling is om 
tijdens de thuismatchen in te zetten op bepaalde doelgroepen (studenten, scouts, kinderen, …) en 
bepaalde thema’s. Dit met de bedoeling om nieuwe supporters aan te trekken. 



  
 

 

Bij de wedstrijd tegen Seraing (vroege timing) zal er ingezet worden op de kinderen. 
 
Verdelen van de clappers terug opnemen, bleek vanuit zowel ecologisch standpunt als uit de 
fanbevraging niet wenselijk te zijn.  

 
b. Verzameling / overzicht fanvragen  

ü Mindervaliden 
Op 23.09.2021 had OHL een constructief overleg met Thalia Van Neste die de mindervaliden 
vertegenwoordigde en een reeks problemen heeft aangehaald voor hun doelgroep. Ondertussen rest 
nog het probleem van de parking en het verlagen van de baar aan de mindervalidentribune wat zou 
opgelost zijn tegen de wedstrijd OHL-Gent. Volgende week is een evaluatievergadering gepland.  
 

ü Vlaggen en banners spoorloos 
Blijkbaar zijn er banners en vlaggen verdwenen die vak K in tribune 4 had opgehangen. Deze zouden 
verwijderd zijn omwille van de wedstrijden van de Red Flames, maar zijn sindsdien spoorloos. 
Ook Louvaniste is nog een banner kwijt onder dezelfde omstandigheden.  
 

ü Kerstmarkt 2021 
Lieselotte Van De Voorde had de SC’s einde oktober al gepolst omtrent hun deelname aan de 
Kerstmarkt 2021. De datum is ondertussen vastgelegd op zondag 19.12.2021, dag van de wedstrijd 
OHL-Standard en het programma wordt momenteel verder uitgewerkt.  
De vrouwenploeg OHL-Women en de spelers die uit de A-kern vallen voor de wedstrijd tegen 
Standard, zullen betrokken worden bij het gebeuren. De anderen moeten om 21u hun wedstrijd 
spelen en het is uitgesloten dat zij de Kerstmarkt zullen bezoeken. Meer info later. 
 

ü Camera’s in het stadion 
Volgens Luc Leys hebben we in het King Power at Den Dreef stadion op dit moment 45 
buitencamera’s en een 16-tal binnencamera’s. Dus een totaal van 61 camera’s. 

 
c. Overzicht community projecten 

Jimmy Coenraets stelt voor om Arne Knaepen uit te nodigen voor de vergadering van december om een 
evaluatie van de Community Projecten 2021 te komen voorstellen. 

 
d. Overzicht communicatie topics (Bert Callens) 

Bert Callens geeft een overzicht van de communicatie topics aan de hand van een presentatie. 
 

5. Samenvatting SF: (15’) 
Overzicht / evaluatie van uitmatchen + vooruitblik matchen 

ü Tickets vrijwilligers à er wordt gevraagd om de bevestiging van deze specifieke tickets sneller over te 
maken aan de betrokkenen. 

ü Late beslissers à bij combiregeling is het moeilijk, zelfs onmogelijk om nog tegemoet te komen aan 
de vraag voor tickets voor late beslissers als de deadline is verlopen. 

 
 



  
 

 

ü Post op sociale media omtrent info uitwedstrijd à de SF uit haar ongenoegen omtrent het te laat 
publiceren van deze post voor de wedstrijd tegen Standard en het feit dat er niets gepubliceerd werd 
in het kader van de wedstrijd tegen Anderlecht! 

ü Buslijsten à Luc Leys vraagt aandacht voor het invullen van de gegevens in de buslijsten 
(geboortedata). 

ü Opleiding busverantwoordelijken à Luc Leys zal een opleiding organiseren voor de 
busverantwoordelijken op 16 en 22 november, telkens van 19u tot 21u. Elke SC kan met 2 
deelnemers inschrijven en dit ten laatste tegen 12.11.2021.  

 
6. Discussiepunt / vergaderpunt (40’)  

a. Gedrag supporters / uitsupporters en hoe hierop te reageren  
ü Luc Leys is tevreden wat betreft het goed gedrag van onze supporters, maar toch zien zij vanuit de 

veiligheidsdiensten een stijgende lijn aan opstootjes (cfr. Standard-OHL) en is er nood aan strikte 
opvolging. Hij stelt zelfs dat er een nultolerantie zal zijn wat betreft het volgen van de regels. 

ü Bij incidenten zijn het volgens Luc Leys in eerste instantie de stewards die moeten tussen komen. In 
tweede instantie de spotters. 

ü Ivan Peeters maakt melding van uitsupporters in de skyboxen van OHL die het thuispubliek 
uitdaagden met sjaals van Sint Truiden. Dit zou blijkbaar niet de eerste keer zijn.  
 
OHL heeft een schrijven gericht aan de skyboxhouders waarbij zij hen op vraag van de 
veiligheidsverantwoordelijke hebben geïnformeerd over de geldende wetgeving op veiligheid rond 
voetbalwedstrijden (Wet 21 december 1998) en de regels rond het bezoek aan ons stadion. Dit alles 
om te garanderen dat we steeds samen kunnen genieten van onze wedstrijden en dat we de 
veiligheid voor iedereen steeds kunnen garanderen. Herkenbare attributen van de tegenpartij binnen 
het thuispubliek moeten zeker vermeden worden. 

 
b. Halfseizoensabonnementen + ticketacties (3+1)  

Volgens Frederik Vancauteren zal na de wedstrijd OHL-Seraing een “mini-abonnement” gelanceerd 
worden, geldig voor 9 thuiswedstrijden waarvoor de prijzen momenteel worden vastgelegd. 

 
c. Cashback 

Jimmy Coenraets bevestigt dat de toekenning van de cashback ad 10 euro voor abonnees die nu nog lid 
worden van een SC behouden blijft. Als de SC’s groeien dan moet de club daar achterstaan, alleen mag er 
geen verwachtingspatroon zijn dat de uitbetaling onmiddellijk na aansluiten zal gebeuren. 
 

7. Rondvraag/varia  
 
 

Volgende vergadering à dinsdag 7 december 2021 om 19u00 
 
 
Hortense Goemans   Octaaf Duerinckx   Vincent Goovaerts 
Secretaris O-Hasj-El   Ondervoorzitter O-Hasj-El  Voorzitter O-Hasj-El 


