
  
 

 

 
 
 
 
 
 

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

 
Vergadering (virtuele) Supportersfederatie >< OHL-bestuur  

Dinsdag 1 februari 2022 om 18u30 
 
Vertegenwoordigers OHL: 
Willems Peter (CEO), Callens Bert (Marketing en Media Manager), Coenraets Jimmy (SLO),  
Onkelinx Peter (Senior Manager Operations), Vancauteren Frederik (CCO),  
Van Doorslaer Filip (Persverantwoordelijke). 
 
Vertegenwoordigers SF:  
Duerinckx Octaaf, Elsen Filip, Gazia Luc, Goemans Hortense, Goovaerts Vincent, Mees Michel, Pauwels Geert, 
Peeters Ivan, Promil Christophe, Van Eylen Marc, Van Mellaert Wim, Vandormael Joren. 
 
Genodigde: 
Boghe Koen 
 
Verontschuldigd: 
OHL: Luc Leys (Senior Manager Security) 
SF: Aers Hendrik-Jan, Degent Jeroen, Mottart Niels, Peeters Albert, Struyven Guido, Van Neste Thalia. 

 
AGENDA: 
  
CEO Peter Willems opent de vergadering met het droevige nieuws omtrent het overlijden van Jan Callewaert, ex-
voorzitter van OHL (2010-2014). Hij beklemtoont dat hij heel veel voor onze club heeft gedaan en na een periode van 
afwezigheid als sponsor met The Fourth opnieuw toetrad tot de OHL-familie. 
Blijken van deelneming werden ondertussen door de club en de SF overgemaakt aan de familie en vrienden van Jan. 
 

1. Goedkeuring verslag van  11.01.2022 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Samenstelling Supportersfederatie O-Hasj-El 
Supportersclub Pigeon d’Or à Frederik Oversteyns en Jordy Vanderveken worden vervangen door Wim Van 
Mellaert en Niels Mottart. 
 



  
 

 

3. Voorstelling werknemer OH Leuven (15’) 
Koen Boghe is sinds november 2021 Head of Technical Scouting van de OHL Banqup Academy onder leiding 
van Tom Torremans. Hij heeft heel wat expertise en een jarenlange ervaring opgebouwd bij diverse clubs: 

o 2000-2003 KOSC Wijgmaal 
o 2003-2004: RC Mechelen 
o 2004-2008: KVC Westerlo 
o 2008-2021: KV Mechelen 

Hij heeft gekozen voor OHL omdat het een mooi uitdagend project is en een club met een goede structuur. 
  

Koen geeft een presentatie rond de aanpak van OHL Academy en Regional Academy naar de toekomst toe 
(in  bijlage). 
 

4. Club update door Peter Willems (10’)  
o Wintermercato à Peter Willems en Jimmy Coenraets geven een overzicht: 

 
Lamkel Zé 
àInteresse was er vanuit OHL. 
àIs een speler met talent, maar had 10 weken niet getraind. 
àAntwerp wilde een oplossing voor Lamkel Zé, maar niet in België, dus was het voor OHL geen optie en is 
het nooit een dossier geworden. 
 

 Toon Raemaekers 
 àContract getekend bij KV Mechelen. 

àToon wilde absoluut zelf niet bijtekenen voor OHL. 
 àVond zelf dat hij niet genoeg kansen kreeg. 
 àVolgens de coach omdat hij die nog niet verdiende. 
 
 Jesse Sekidika 
 àOngelukkig verhaal: moeilijk begin en heeft het zelf willen forceren door zich boven de groep te zetten. 
 àUitleenbeurt beëindigd en terug naar Galatasaray. 
 àFinancieel correct afgehandeld. 
 
 Barnabas Bese  

àContract in onderling overleg beëindigd. 
 
Kawin Thamsatchanan 
àUitleenbeurt Port FC, Thailand 
 
Scotty Sadzoute 
àUitleenbeurt Nîmes Olympique, Frankrijk 
 
Tristan Borges 
àUitleenbeurt Forge FC, Canada  
 



  
 

 

Rúnarsson Alex 
àGehuurd van Arsenal tot einde juni 2022. 
àKon teruggeroepen worden tot 15/01, maar dat is niet gebeurd. 

  
Jo Gilis 

 àVervroegd teruggehaald van uitleenbeurt bij KSK Heist voor wedstrijd tegen Beerschot (22/01). 
 àGeen naam op shirt omdat er geen tijd meer was om deze er op te drukken. 
 
 Gehuurde spelers 

à Lichtdata van opties zijn rond eind april, begin mei. Nog geen beslissing hierover genomen.  
 

o Club update  
Peter Willems begrijpt dat iedereen ontgoocheld is, ook het OHL-bestuur, want de club wilde een bijkomende 
spits halen met een directe versterking die financieel gezien realistisch was. Het is de club niet gelukt en het 
bestuur zal de nodige lessen moeten trekken en bekijkt momenteel intern wat er is misgelopen. Het bestuur 
zal hier later over communiceren. Volgens de CEO heeft het niets met geld te maken, ook niet met het verlies 
dat de club vorig jaar boekte. Hij benadrukt dat de fans het recht hebben om lastig te zijn, maar het zou niet 
verstandig zijn om zich tegen onze eigenaar te keren! We zitten momenteel in een dipje, maar hebben 
volgens hem nog een fatsoenlijke ploeg en moeten er ons overzetten om de ambitie die we hebben waar te 
maken. Hij doet dan ook een warme oproep om achter de ploeg te blijven staan. 
 
Filip Van Doorslaer begrijpt eveneens het gevoel van de supporters, maar de onderhandelingen rond de 
wintermercato waren ook een spel van de markt. 
 
Volgens Christophe Promil ziet Vak K Youth het vooral als een falen van TD Wim De Corte waar andere 
ploegen als Beerschot en Zulte Waregem wel in gelukt zijn om zich te versterken. Ook de kansen voor de 
jeugd worden in vraag gesteld. Volgens hem zijn de supporters het beu en moet er dringend iets veranderen 
om het stadion vol te krijgen. 
Peter Willems wil niet het proces maken van de TD en of voornoemde clubs versterkt zijn, zal volgens hem in 
de komende weken moeten blijken. 
Wat de jeugd betreft, kreeg Mandela volgens de CEO zijn kans met ups en downs en trainen momenteel 6 à 7 
spelers van OHL Academy mee met de A-kern en 4 spelers mochten mee op stage naar Spanje. 
De CEO benadrukt dat de jeugdwerking een absolute prioriteit is van de club, wat ook blijkt uit de presentatie 
van Koen Boghe! 
 
Marc Van Eylen uit het grote ongenoegen dat heerst bij de leden en de sponsors van zijn SC, die zelfs stellen 
niet meer naar het stadion te willen komen en vraagt om actie te ondernemen vanuit de club. De 
ontgoocheling betreft vooral de vraag naar degelijke communicatie en het feit dat er veel te laat 
gecommuniceerd werd rond de wintermercato. 
Frederik Vancauteren wil in dialoog gaan met betrokkenen maar dan rechtstreeks met de club en niet via SC 
Louvaniste. Hij benadrukt dat alleen iets kan ondernomen worden als zij weten over wie het gaat. 
 
Geert Pauwels stelt dat het vertrouwen in coach Marc Brys aan het wankelen is bij de supporters en dringend 
resultaten gehaald zullen moeten worden. De frustraties uiten zich omdat we sportief niet goed staan. 



  
 

 

 
Filip Elsen stelt zich de vraag of Marc Brys teleurgesteld is na het niet binnenhalen van de bijkomende spits. 
Volgens OHL is zijn persoonlijke reactie opgenomen in het bericht dat gepubliceerd werd op 01/02: 
“Ik ben teleurgesteld dat er geen spits is bijgekomen. We gaan echter met deze fijne, sterke groep, die zeer 
hecht is en collectief denkt, goed verder werken. We willen resultaten boeken en het seizoen in schoonheid 
afsluiten. Met de aanwezigheid van de supporters en hun steun gaan we met zijn allen het allerbeste geven 
om dit te realiseren.” 
 
Marc Van Eylen merkt op dat de agenda van de vergadering door OHL in een keurslijf gegoten wordt. 
Jimmy Coenraets reageert ontgoocheld en Filip Van Doorslaer stelt dat al wat geagendeerd wordt door de SF 
ook wordt besproken. 
 
Geert Pauwels stelt dat er een timing wordt gezet bij de agendapunten, terwijl er soms te sterk op bepaalde 
punten wordt ingegaan. 

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

o “Welkom terug supporters”  
àHet Overlegcomité heeft het licht op groen gezet voor een terugkeer van de fans vanaf vrijdag 28/01/2022 
en de coronabarometer laat in fase rood een heropening toe voor 70 procent van de stadioncapaciteit.  
àVoorlopig alleen thuissupporters toegelaten die evenredig verdeeld moeten worden over de tribunes. 
àBezoekersvak mag gebruikt worden voor maximale verspreiding. 
àMondmaskers en de coronapas nog steeds verplicht.  
 
Jimmy Coenraets stelt dat alleen in T4 het aantal abonnees hoger is dan 70% en daarom worden zij verplicht 
om hun aanwezigheid te bevestigen. De eerste 70% abonnees die bevestigen, kunnen terecht op hun plaats 
in T4, de anderen die later inschrijven krijgen een ticket voor T2. Abonnees van T4 die niet reageren krijgen 
geen toegang tot het stadion!  
Peter Onkelinx bevestigt dat het protocol gevolgd zal worden en dit onder toezicht van de politie. 
 
Peter Onkelinx bevestigt dat er ondertussen 664 abonnees in T4 gereageerd hebben. Zij zullen op hun vaste 
plaats mogen gaan zitten. Waarschijnlijk zal de 70% overschreden worden en zullen naar schatting 100 à 150 
supporters van T4 naar T2 moeten. Er wordt gewacht hoe de inschrijvingen verlopen om eventueel extra 
sfeer te organiseren in T2. 
 
In de andere tribunes kunnen bovenop de abonnees nog extra tickets besteld worden, maar de bezetting 
wordt volgens Peter Onkelinx geblokkeerd vanaf 70%. 
 
Volgens Peter Onkelinx kunnen 850 supporters van de horecamogelijkheden gebruik maken in de cafés van 
het stadion: de Jee, Stella Lounge, Extra Time, Offside, Dijlezaal en ook de Panenka en de Corner worden 
geopend wat een bijkomende capaciteit van 160 plaatsen per ruimte mogelijk maakt. De horeca mag na de 
wedstrijd iets langer open (middernacht) wat ook het vertrek uit het stadion zal ontlasten. 
 
Christophe Promil stelt voor om ook buiten tafels en stoelen te voorzien. 
Deze vraag werd volgens Peter Onkelinx voorgelegd aan de lokale politie maar er is negatief op gereageerd. 



  
 

 

 
o Overzicht thema’s voor komende thuismatchen: 
àOHL-KRC Genk 09.02.2022: Rocky Balboa.  
àOHL-Cercle Brugge 12.02.2022: Valentijnsarrangement at Den Dreef. 

 
o Overzicht communicatie topics (Bert Callens): 
Bert Callens geeft vooreerst een overzicht van de publicaties in 2021: 
à8102 posts op sociale media. 
à636 artikels. 
à400 mails naar verschillende doelgroepen. 
àvan 57.000 naar 2 miljoen leesminuten. 
 
Bert Callens is zeker vragende partij wat betreft feedback rond de publicaties. 
OHL wil veel communiceren, maar dan lopen we het risico dat de fans bepaalde berichten missen. 
 
Hortense Goemans stelt voor om daarom bepaalde berichten die de abonnees aanbelangen, zoals recent om 
je plaats te bevestigen in T4, rechtstreeks te versturen via mail. 
 
Filip Elsen vraagt meer aandacht wat inhoud en taalfouten betreft alvorens berichten te lanceren. 
 
Aan de hand van een presentaties geeft Bert Callens een overzicht van de topics in januari 2022: 
à11/01 GOUDEN SCHOEN NOMINEE: 4de plaats voor Amber Tysiak. 
à12/01 SIGNING AMANDA JOHSSON-HAAHR: OHL Women strikt Zweedse aanvalster àeerste 
internationale transfer voor OHL Women. 
à13/01 OHL-KV MECHELEN: met een knipoog naar de “Manenblussers” van Mechelen. 
à20/01 PODCAST met Bram VERBIST. 
à20/01 CONTRACT EXTENSION AMPOORTER & KEES: Valesca Ampoorter en Sari Kees verlegen hun contract. 
à20/01FINANCIAL RESULT:  

• financieel resultaat seizoen 2020-2021 
• boodschap van Khun Top en Peter Willems. 

à22/01 INTERVIEW SPORZA OHL WOMEN: interview met Hannah Eurlings en coach Jimmy Coenraets. 
à25/01 HENRY @ FC VENEZIA:  

• Eleven Sports documentaire rond Thomas Henry 
• Thomas Henry heeft positieve commentaar OHL-familie. 

à26/01 ESPORTS WEEKEND LEAGUE: 19-1 overwinning voor esporter Ward Goethaert. 
à26/01 THE PARK PLAYGROUND: Virtual Reality-Gaming in het King Power at Den Dreef Stadion. 
à01/2022: 2021 QUIZ: 

• quiz met 10 vragen 
• fans kunnen geweldige prijzen winnen dankzij partner Demesmacre 
• bijna 1000 deelnemers. 

à31/01 CALENDAR: druk programma voor zowel A-kern OHL Women als Beloften. 
• à31/01 TRANSFERS COMMS: overeenkomsten met Sadzoute, Sekidika, Thamsatchanan, Bese, Borges. 

à31/01 KRC GENK + CERCLE BRUGGE: ticketverkoop + T4-abonnees àaanwezigheid bevestigen. 
  



  
 

 

6. Discussiepunt / vergaderpunt (40’)  
SLO-assistent 
Volgens Jimmy Coenraets zal er eerstdaags een communicatie online verschijnen inzake het zoeken naar een 
vrijwillige SLO. Niet alleen als coach van OHL Women maar ook door zijn talrijke andere verplichtingen, is het 
niet altijd makkelijk om op thuis- en uitwedstrijden een aanspreekpunt te zijn. Op basis hiervan is men intern 
gaan bekijken hoe en wat en gaat OHL overschakelen naar een systeem waarbij Jimmy het intern 
aanspreekpunt blijft, maar er een SLO (assistent) in zijn steun komt die tracht elke match aanwezig te zijn. Dit 
is belangrijk om de communicatie met veiligheid, politie, SF en elke fan te verbeteren. 

 
7. Rondvraag/varia 

 
Gold Label voor werk rond Community (Jimmy Coenraets)  
OHL heeft het Football en Community Gold Label van de Pro League ontvangen, net als Club Brugge, Gent en 
Union. Dit bewijst dat onze club veel meer is dan een voetbalclub alleen, waar we terecht fier mogen op zijn! 
Zeker een pluim op de hoed van Arne Knaepen (Community Officer)! 
 
OHL – KV Mechelen 15.01.2022 (Jimmy Coenraets – Filip Van Doorslaer) 
àNog geen uitspraak. 
àArgumenten voor en tegen. 
àVermoedelijk uitspraak binnen 3 weken. 
àBAS laatste beroepsmogelijkheid. 
 
Compensatie OHL-KV Mechelen (Frederik Vancauteren) 
Voor de compensatie ad 5% is het volgens Frederik Vancauteren wachten op de uitspraak of de wedstrijd al 
dan niet gespeeld zal moeten worden. Daarna zal de optie geboden worden om de compensatieregeling op 
te vragen of te schenken voor het goede doel. 
 

 Kapitaalverhoging (Filip Elsen) 
Op vraag van Filip Elsen, stelt Filip Van Doorslaer dat op 31/12/2021 een kapitaalverhoging werd 
doorgevoerd ad 3.750.000 euro. 
 

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


