
  
 

 

 
 
 
 
 
 

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

 
Vergadering Supportersfederatie >< OHL-bestuur  

Dinsdag 10 mei 2022 om 18u30 
 
Vertegenwoordigers OHL: 
Willems Peter (CEO), Coenraets Jimmy (SLO), Luc Leys (Senior Manager Security), Vancauteren Frederik (CCO),  
Van Doorslaer Filip (Persverantwoordelijke). 
 
Vertegenwoordigers SF:  
Duerinckx Octaaf, Elsen Filip, Gazia Luc, Goemans Hortense, Goovaerts Vincent, Mees Michel, Mottart Niels, Pauwels 
Geert, Peeters Albert, Peeters Ivan, Promil Christophe, Vandormael Joren, Van Eylen Marc, Van Mellaert Wim. 
 
Verontschuldigd: 
OHL: Onkelinx Peter (Senior Manager Operations) 
SF: Aers Hendrik-Jan, Degent Jeroen, Struyven Guido, Van Neste Thalia 

 
AGENDA: 

1.  Goedkeuring verslag van 08.03.2022 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Voorstelling werknemer OH Leuven (15’) 
Koen Vangeel (klusjesman) à volgende vergadering. 
 

3. Club update door CEO Peter Willems (10’)  
o Sportief nieuws: 

A-kern: 
ü Siebe Schrijvers: 

àLiep op training een achillespeesletsel op (volledig afgescheurd). 
à Maandenlange revalidatie! Als hij met kerstmis terug is, mogen we volgens de CEO blij zijn! 
àEr wordt naar oplossingen gekeken om zijn afwezigheid op te vangen.   

ü Reguliere competitie: 
àOH Leuven heeft als 11de de reguliere competitie afgesloten. 
à Volgens de CEO waren er binnenshuis andere verwachtingen. 
àDe juiste analyses zullen nu gemaakt worden. 



  
 

 

 
U23:  
ü De beloften van OH Leuven verzekerden zich van voetbal in eerste amateurafdeling volgend seizoen! 
ü Accommodatie in Oud-Heverlee voldoet niet àveld is te smal volgens de voorwaarden voor 1ste 

nationale. Waarschijnlijk wordt er uitgeweken naar het speelveld van Tienen. 
ü Jeugdwerking werpt haar vruchten af met: 

Mandela Keita (A-kern) 
Louis Patris (A-kern) 
Joël Schingtienne (1ste profcontract) 
Ilyas Lefrancq (kreeg in april eerste speelminuten bij de A-kern) 
Milan Taildeman (1ste profcontract bij OHL). 
Max Tahara (1ste profcontract getekend). 

ü Binnen onze Academy hebben we een heel aantal internationals à we kunnen bijgevolg ook meer 
jeugdspelers van hogere kwaliteit aanwerven. 

 
OHL Women: 
ü 2de plaats geëindigd.  
ü CEO geeft toe een beetje ontgoocheld te zijn à lessen uit geleerd. 
ü Al mooie transferts à nog niet aangekondigd. 
ü De club wil er alles aan doen om volgende stap te zetten.  

 
o A-kern, OHL Women en Beloften: zomertransferts naar nieuw seizoen toe. 

ü Rafael ROMO: einde contract en niet verlengd, tekende bij DC United. 
ü Kaveh REZAEI: revalideert van blessure, contract loopt af en wordt niet verlengd. 
ü Yanick AGUEMON: contract loopt af en wordt niet verlengd. 
ü Daan VEKEMANS: contract verlengd voor 1 seizoen.  
ü Joren Dom (Beerschot): contract voor 2 jaar getekend bij OHL. 
ü Dylan QUEDRAOGO: à contract verlengd voor 1 seizoen. 
ü Contracten gehuurde spelers à beslissen tegen einde mei. 
ü Versterking nodig: nood om de ploeg te versterken met focus op doel en spits, maar ook op andere 

posities nieuw bloed nodig. 

ü Wim De Corte:  
àEr werd afscheid genomen van technisch directeur Wim De Corte. 
àDe club gaat zo snel mogelijk kijken naar oplossingen. 
àPeter Willems neemt voorlopig de leiding om het nieuwe seizoen voor te bereiden samen met  
coach Marc Brys, scouts en Academy. 

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

o Verzameling / overzicht fanvragen  
ü Abonnementen 2022-2023 
Jimmy Coenraets geeft een presentatie betreffende de “Abonnementen 2022-2023”. 
                    
 



  
 

 

ü Leicester: 
Door OHL wordt aangeven om toekomstgericht met een aantal supporters naar Leicester te gaan. 
Verschillende leden stellen zich de vraag of de supporters die destijds (2020) waren  "uitgeloot" door 
OHL dan ook opnieuw zullen uitgenodigd worden. Die trip is indertijd niet doorgegaan omwille van 
Corona. Mocht er nu  een totaal nieuwe selectie gemaakt worden, dan zou dit geen echt goed signaal 
zijn richting die betrokken supporters/abonnees. 
 
Jimmy Coenraets bevestigt dat de deelnemerslijst van 2020 zou gehandhaafd blijven. 
Wie verhinderd is zal vervangen worden door deelnemers die indertijd op de reservelijst opgesteld 
werden. 
 
ü Liftbus en mindervaliden: 
Volgens Jimmy Coenraets is de club aan het bekijken wat de mogelijkheden zijn om ook de 
mindervaliden de kans te geven om uitwedstrijden bij te wonen. 

 
o Overzicht community projecten 

Op 9 mei werd op de website van OH Leuven het jaarverslag gepubliceerd van OHL Community dat 272 
fysieke activiteiten organiseerde in seizoen 2021-2022, gericht op verschillende doelgroepen. Voetbal 
werd ingezet als een middel om mensen samen te brengen en te versterken, om iedereen de kans te 
geven hun favoriete sport te beoefenen en om even alles te vergeten. 

 
o Overzicht communicatie topics  

ü Website OHL 
Jimmy Coenraets stelt dat er binnen de club gewerkt wordt aan de vernieuwing van de OHL-website. 

  
5. Discussiepunt / vergaderpunt (40’)  

o Assistent SLO: 
Jimmy Coenraets had hieromtrent gesprek met Hortense Goemans. 
 

o “90 minuten in de kleedkamer” à evaluatie 2de editie (31.03.2022)  
Was een brand workshop, waar geen verslag over gemaakt is.  

o “90 minuten in de kleedkamer” 3de editie: 
Uitgesteld tot 12.05.2022. 
 

o Legends-game 06.04.2022: evaluatie. 
Bedoeling is om hier een vervolg aan te “breien” en in een veel bredere context uit te werken. 
Alleszins is het duidelijk dat de 1ste legends-game zelf een succes was en voor herhaling vatbaar. 
 

o OHL Fandag 16.07.2022: programma. 
ü Timing van de galawedstrijd ligt nog niet vast..  
ü Podium zal geplaatst worden op de mindervalidenparking om zoveel mogelijk geluidsoverlast voor de 

buren te vermijden. 
 



  
 

 

6. Rondvraag/varia  
o Evacuatie-oefening (Luc Leys) 

ü Veiligheidsverantwoordelijke Luc Leys feliciteert de supporters voor hun voorbeeldig gedrag tijdens 
het afgelopen seizoen! 

ü Op zaterdag 18 juni (10u-13u) wordt een evacuatie-oefening gepland àoproep naar de supporters 
om hieraan deel te nemenà hij rekent op een 300-tal deelnemers. 

ü Deze wordt georganiseerd in samenwerking met lokale politie, brandweer, Rode Kruis, staf en 
stewards OHL. 

ü 3-tal scenario’s. 
ü De evacuatie zal gefilmd worden om nadien als lesmateriaal te gebruiken bij de opleidingen. 

 
o Nieuw voetbalseizoen 

ü A-kern: start weekend na de fandag (weekend van 22 juli) 
ü OHL-Women: eerste wedstrijd op 12 augustus 2022. 

 
o Lockers voor fietsers 

 
 
 
 

Volgende vergadering 
Dinsdag 14 juni 2022 om 18u30 

 
 
 

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


