
  
 

 

 
 
 
 
 
 

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

 
Vergadering (virtuele) Supportersfederatie >< OHL-bestuur  

Dinsdag 7 december 2021 om 19u00 
 
Vertegenwoordigers OHL: 
Willems Peter (CEO), Callens Bert (Marketing en Media Manager), Coenraets Jimmy (SLO),  
Luc Leys (Senior Manager Security), Onkelinx Peter (Senior Manager Operations), Vancauteren Frederik (CCO),  
Van Doorslaer Filip (Persverantwoordelijke). 
 
Vertegenwoordigers SF:  
Aers Hendrik-Jan, Degent Jeroen, Duerinckx Octaaf, Elsen Filip, Gazia Luc, Goemans Hortense, Mees Michel,  
Pauwels Geert, Peeters Ivan, Vandormael Joren, Van Eylen Marc, Van Mellaert Wim. 
 
Genodigde: 
Arne Knaepen (Community Officer) 
 
Verontschuldigd: 
SF: Goovaerts Vincent, Oversteyns Frederik, Peeters Albert, Promil Christophe, Struyven Guido, Vanderveken Jordy,  
      Van Neste Thalia. 

 
AGENDA: 
  

1. Goedkeuring verslag van  8.11.2021 
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. 
 

2. Voorstelling werknemer OH Leuven (15’) 
Arne Knaepen, Community Officer, geeft een overzicht van de projecten waar de club met community op 
inzet: 

o Teams:  
OHL Younited: dak- en thuislozen en mensen die kampen met een alcohol- of drugverslaving. 
OHL World Team:  gratis voetbaltraining en wedstrijden voor nieuwkomers in Leuven en omstreken. 
OHL Old Stars: wandelvoetbalploeg voor 55-plussers. 
OHL Greenstars: voetbal voor kinderen en jongeren met een beperking. 
Organisatie gebeurt in samenwerking met CAW, OCMW Leuven en Stad Leuven. 



  
 

 

o OHL in de buurt: samen met lokale partners engageert de club zich om lokale maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken door aanwezig te zijn binnen de lokale gemeenschap. Via het project 
Casablanca wil de club voetbal toegankelijk maken voor iedereen en het voetbal promoten op een 
heel laagdrempelige manier. OHL zorgt voor de uitrusting van de spelertjes en de ondersteuning van 
de trainers. Momenteel loopt er ook een sponsoring voor de heraanleg van het sportveld van de wijk 
Casablanca in Kessel-Lo. 
 

o Gezondheid: acties opzetten die een positieve invloed hebben op de gezondheid van de mensen uit 
de lokale gemeenschap . In samenwerking met de KU Leuven werd de actie “Football For Health” 
opgezet, waarbij men het effect van voetbaltraining op het lichaam in kaart wil brengen, evenals het 
effect op de gezondheid.  
 

o Onderwijs: leerkrachten kunnen het King Power at Den Dreef stadion reserveren om er les te komen 
geven over een specifiek thema en door ons stadion in te zetten als een motiverende leeromgeving. 
 

o Partnership: Poverello maakt tijdelijk gebruik van de keuken van OHL omwille van renovatie van hun 
eigen keuken. Op 17/10 werd bij OHL een diner georganiseerd n.a.v. de internationale dag van de 
armoede in samenwerking met Poverello. Dewaest en Kaba, spelers van de A-kern, kwamen die dag 
een handje toesteken om het eten op te dienen en ze deden dit voortreffelijk. 
Dit jaar zal er op 2de kerstdag geen diner georganiseerd worden voor Poverello omwille van de 
coronamaatregelen. Wel zullen er boxen verspreid worden. 

 
Voor 2021-2022 werden tot nu toe 150 activiteiten (events/tornooien/trainingen) over 8 doelgroepen 
georganiseerd. Vele positieve initiatieven en er is progressie mogelijk tussen de supporters en Arne. 
 
NEXT:  

o Uitbreiding OHL in de buurt naar locatie in het centrum. 
o OH Leuven Galadiner: 25/03/2022. 
o 3-daags finaletornooi met alle Younited-ploegen van het land in Leuven (Hal5) op 14, 15 en 

16/06/2022. Er worden 500 deelnemers verwacht. 
 
Veiling voor het Goede Doel: 

o In samenwerking met DHL worden de shirts die onze spelers droegen tijdens de wedstrijd OHL-Gent 
verloot en de opbrengst gaat naar de aanleg van het voetbalpleintje in de wijk Casablanca. 

o Er zal een Kerstveiling georganiseerd worden van de shirts die gedragen zullen worden tijdens de 
wedstrijd tegen Charleroi. De opbrengst gaat naar Younited Belgium. 

 
3. Club update door Peter Willems (10’)  

o Sportief nieuws (blessures, resultaten)  
Dossier Xavier Mercier: 
Voor een opstootje tussen Mercier en Mabea in de bekerwedstrijd tegen Westerlo op 01/12, kregen beide 
spelers een rode kaart en moesten voor het Disciplinair Comité van de KBVB komen. Mabea kreeg geen 
schorsing. Mercier wordt 2 matchen geschorst waarvan 1 effectief en 1 met uitstel.  
Vanavond heeft het Bondsparket van de KBVB beslist om in beroep te gaan tegen deze beslissing.  



  
 

 

Resultaten A-kern 
ü Niet genoeg punten in het klassement. 
ü De wedstrijd tegen Seraing was een drama. 
ü In de wedstrijd tegen AA Gent hadden we een punt verdiend. 
ü Geen constante in de resultaten à proberen in te krijgen. 
ü We staan dichter bij PO2 dan degradatie. 
ü Geen groot winteroffensief, misschien zal er wel “iets” gedaan worden. 
ü Goede dingen in de ploeg gezien.  

OHL Women 
ü Zij staan 1ste in het klassement. 
ü Spijtig genoeg uitgeschakeld in de beker. 
ü Voor het eerst Belgische wintermercato bij de vrouwen. 

U21 
ü Gisteren gewonnen tegen en op STVV! 
ü Desondanks nog niet bij de eerste 9 wat minstens het doel moet zijn. 

Leicester 
ü Peter Willems is samen met Jimmy Coenraets een week naar Leicester geweest. 
ü Nuttig bezoek om de samenwerkingsbanden aan te halen.  

Stafrun t.v.v. Casablanca  
ü Race om geld in te zamelen voor het voetbalpleintje in de wijk Casablanca in Kessel-Lo is 

uitgesteld naar 1 mei 2022. 
ü Als dusdanig meer tijd om geld in te zamelen en te trainen. 

Africa-cup (09/01-06/02/2022) 
ü Marc Van Eylen heeft bedenkingen omtrent het oproepen van talrijke OHL-spelers voor deze cup. 
ü Peter Willems bevestigt dat de kalendercommissie geen rekening heeft gehouden met deze cup 

en dat we inderdaad een aantal pionnen zullen missen zoals Chakla, Kaba, Aguemon, 
Ouedrago,… 

ü Genk zal bijna een hele ploeg moeten missen en gaat al stappen ondernemen. 
 

o Club update  
CEO Peter Willems overloopt een aantal belangrijke items. 
 
Gedrag OHL-supporters: 
Peter Willems bedankt alle OHL-supporters waarvan de SF de vertegenwoordigers zijn, voor hun 
uitstekend gedrag, vooral omdat er op andere velden wat anders te zien was de laatste weken. 
 
Beslissing Pro League i.v.m. bezoekende supporters 

ü In het kader van de coronabesmettingen was er de vrees dat de stadions terug zouden gesloten 
worden voor de supporters.  

ü In het kader van de Covid-maatregelen werd vanuit de kabinetten gevraagd om een bijkomend 
signaal te geven in het voetbal.  

ü Omdat de busreizen tijdens de uitverplaatsingen een impact kunnen hebben op de risico’s op 
besmetting, werd vanuit de clubs het voorstel geformuleerd om de uitfans niet meer toe te laten, 
maar de stadions open te laten voor de thuissupporters. 



  
 

 

ü De communicatie rond deze beslissing van de Pro League, is niet verlopen zoals was afgesproken. 
De beslissing om geen bezoekende fans en dus geen busverplaatsingen meer toe te laten is 
genomen omwille van virologische aanpassing, niet omwille van de wantoestanden rond 
Standard en Beerschot! 

 
Wedstrijden Standard en Beerschot 
De conclusie moet zijn dat de clubs niet voldoende middelen hebben en de hand reiken naar Annelies 
Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken, zodat er vanuit de overheid beslissingen genomen worden.  
Onze CEO hoopt vooral dat wij ons verder zullen gedragen zoals we bezig zijn. 
Hij bevestigt tevens dat het niet correct is dat alle clubs gestraft zijn omwille van deze 2 clubs. 
 
Jongeren in T4 
De club gaat actie ondernemen in het kader van bepaalde situaties die zich hebben voorgedaan tussen 
jongere en oudere supporters. De jonge supporter die met bier gegooid heeft in de wedstrijd tegen 
Seraing, werd geïdentificeerd. OHL heeft een boete moeten betalen en zal deze op hem verhalen. Deze 
persoon heeft volgens Peter Willems al eerder verschillende waarschuwingen gekregen en de club wil 
alzo paal en perk stellen aan dergelijke situaties. Indien het nog gebeurt, zal een burgerrechtelijke 
procedure gestart worden. Het bestuur wil voorkomen dat de nieuwe generatie de verkeerde kant 
opgaat en hoopt dat de waarschuwingen niet in de wind geslagen worden. 
 
Volgens Hendrik-Jan Aers is het “de onwetendheid wat mag en niet mag” dat dit alles in de hand werkt 
en zal de harde hand dit niet direct oplossen. 
De CEO is bereid om die groep jongeren uit te nodigen om een ernstig gesprek te hebben. 
 
Probleem Westerlo (relaas van een aantal OHL-supporters) 

ü De OHL supporters moesten hun wagen gewoon parkeren op straat tussen deze van Westerlo. 
ü Omdat OHL vooralsnog in de toegevoegde tijd won, werd de harde kern van Westerlo gek.  
ü Na de wedstrijd liet de politie maar kleine groepen OHL supporters vertrekken. De harde kern 

van Westerlo supporters beukten op een grote groene poort waarlangs de OHL-supporters 
moesten stappen om terug naar de auto te gaan.  
Zo erg zelfs dat de politie moest tussenbeide komen. Wat onze supporters toen zagen hadden ze 
nog nooit gezien! Op een gegeven moment dachten ze dat de poort ging sneuvelen. Ze zijn heel 
rustig tussen de Westerlo supporters naar hun wagen gegaan en waren blij dat ze konden 
wegrijden. 

ü Volgens onze supporters kon dit vermeden worden indien ze zoals vroeger rechts op de parking 
naast het stadium konden parkeren. 

4. Samenvatting SLO: overzicht van de maand (verzameling van varia vragen)  (30’) 
a. Overzicht thema’s voor komende thuismatchen  

Met het bezoek van Club Brugge en Standard staan er 2 toppers op het programma en het bestuur van 
OHL hoopt voor beide wedstrijden vele supporters te mogen verwelkomen. 
 
15/12 OHL-Club Brugge: 

ü Actie “Home Alone” à geen uitfans à inzetten op “ons huis”. 



  
 

 

ü Er voor zorgen om van T2 (normaal bezoekersvak) ook een OHL-sfeervak te maken.  
ü Mogelijk zullen er Club-fans proberen om tickets te bekomen. Om dit te voorkomen zullen 

supporters die nog geen profiel aangemaakt hadden voor een bepaalde datum, online geen 
ticket kunnen bestellen. 

ü Marc Van Eylen vraagt om aandacht te hebben voor de bezoekers die uitgenodigd worden door 
de eigenaars van de skyboxen en mogelijk Club-supporters zijn. 
Frederik Vancauteren bevestigt dat na vorige incidenten de eigenaars van de skyboxen 
aangeschreven werden om hier aandacht voor te hebben. Trouwens in de Business Seats en ook 
door acties van sponsors kunnen er volgens Frederik supporters van Club Brugge aanwezig zijn, 
wat niet te vermijden is. Er zal duidelijk gecommuniceerd worden dat attributen van de 
tegenpartij niet kunnen.  
Ook veiligheidsverantwoordelijke Luc Leys bevestigt dat we supporters van de bezoekende ploeg 
in de skyboxen niet kunnen uitsluiten, maar visuele elementen van de bezoekende ploeg en 
provocaties vermeden moeten worden.  
 

19/12 OHL-Standard: 
ü Actie “Friends” à ticketactie 1+1 
ü Elke abonnee mag iemand uitnodigen. 
ü De kerstmarkt werd geannuleerd, maar de club is intern alternatieven aan het bekijken.  
ü Frederik Vancauteren bevestigt dat alleen horeca toegelaten is waar je kan zitten.  
ü Take Away-verhaal is niet meer mogelijk.  
ü Bedoeling was een consumptie aan te bieden aan de supporters en is men binnen de club aan 

het bekijken. 
ü Frederik Vancauteren stelt dat de club nog een geschenk aan het uitwerken is voor de supporters 

maar blijft voorlopig een verrassing. 
 

b. Overzicht communicatie topics  
ü 24/11 Esporters Ward Goethaert en Jonas De Corte zullen de eer van OHL hoog houden in de ePro 

League. 
ü 25/11 Black Friday Launch: 20% karting op de OHL webshop. 
ü 25/11 Red Flames aan Den Dreef. 
ü 25/11 Launch Top-season ticket: lancering topper-abonnement. 
ü 30/11 Fun Content: 3 assistenten op het matje geroepen. 
ü 01/12 6 wedstrijden op 21 dagen. 
ü 03/12 Monopoly Game Leuven: samenwerking met Monopoly. Bij de levering iets misgelopen, eerste 

levering van het Monopoly-spel op donderdag in de fanshop. 
ü 03/12 Wake-up call: Follow the rules: zeer goed opgevolgd. 
ü 04/12 Saint Nicholas: bedoeling was om de kinderen in de kidsclub bij de sint te laten komen, maar 

dit mocht niet omwille van de coronatoestanden. De pieten hebben wel aan de tourniquets snoep 
uitgedeeld. Vóór de aftrap heeft de sint met een piet de supporters vanop het veld begroet en hen 
kort toegesproken. 

ü 04/12 Thanking our Fans. 
ü 06/12 Shirt Action: in samenwerking met DHL worden de shirts die onze spelers droegen tijdens OHL-

Gent verloot. De opbrengst gaat naar de aanleg van het voetbalpleintje in de wijk Casablanca. 



  
 

 

ü 07/12 Partnership: OHL, Stad Leuven, Gemeente Oud-Heverlee, AB Inbev , Horeca Leuven en Horeca 
Vlaanderen gaan structureel samenwerken.	

ü 07/12 Teaser X-mas Wishes: kerstvideo opgenomen met OHL-spelers. 
 

5. Samenvatting SF: (15’) 
Overzicht / evaluatie van uitmatchen + vooruitblik matchen. 
Tot het einde van dit kalenderjaar worden geen uitmatchen meer georganiseerd. 
Marc Van Eylen stelt voor om de stewards vóór de tribunes te zetten en dit vooral in T4 zodat ze een beter 
zicht hebben op het dragen van het mondmasker.  
Luc Leys vindt het een terechte opmerking, maar in Westerlo stonden de stewards ook vóór de supporters en 
werd het mondmasker ook niet door iedereen gedragen. Bovendien staan de stewards beter binnen de 
tribune omdat ze daar ook nodig zijn en verder werken ook de camera’s. 
 
Volgens Geert Pauwels valt het op aan de ingang van het OHL-stadion dat de fouille bij de vrouwen vrij vlot 
verloopt en bij de mannen veel minder. Hij stelt voor om een extra steward in te zetten bij de mannen omdat 
de opkomst daar merkelijk hoger ligt. 
Luc Leys verduidelijkt dat er 3 rijen mannen en 2 rijen vrouwen opgesteld worden. Bij de vrouwen moeten 
ook de handtassen gecontroleerd worden. Volgens hem zou het beste zijn dat iedereen tijdig naar het 
stadion komt.  
 
Marc Van Eylen dankt de veiligheidsdiensten voor het vlotte verloop. 

 
6. Discussiepunt / vergaderpunt (40’)  

Topper-abonnement 
Er wordt vooral ingezet op de studenten en dat is dit seizoen goed gelukt. Bovendien zijn er vanuit hun 
specifiek vak niet veel incidenten wat een positief gegeven is dat ze komen voor het amusement. 
Tot nu toe werden 45 topper-abonnementen verkocht.  

 
7. Rondvraag/varia  

Jimmy Coenraets wenst iedereen alvast een goed einde van het jaar toe en de beste wensen voor een goed 
begin! 

 
Volgende vergadering à11 januari 2022 om 19u 

 
 

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


