
  
 

 

 
 
 
 
 
 

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

 
Vergadering Supportersfederatie >< OHL-bestuur  

Maandag 13 juni 2022 om 18u30 
 
Vertegenwoordigers OHL: 
Willems Peter (CEO), Coenraets Jimmy (SLO), Onkelinx Peter (Senior Manager Operations),  
Van Doorslaer Filip (Persverantwoordelijke). 
 
Vertegenwoordigers SF:  
Elsen Filip, Gazia Luc, Goemans Hortense, Mees Michel, Mottart Niels, Peeters Albert, Peeters Ivan,  
Promil Christophe, Struyven Guido, Van Eylen Marc, Van Mellaert Wim, Van Neste Thalia,  Vandormael Joren. 
 
Verontschuldigd: 
OHL: Luc Leys (Senior Manager Security), Vancauteren Frederik (CCO) 
SF: Aers Hendrik-Jan, Degent Jeroen, Duerinckx Octaaf, Goovaerts Vincent, Pauwels Geert 

 
AGENDA: 

1.  Goedkeuring verslag van 10.05.2022 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Club update door Peter Willems (10’)  
o Sportief nieuws  
Zoals reeds eerder vermeld heeft Peter Willems na het vertrek van technisch directeur Wim De Corte 
voorlopig de leiding overgenomen om het nieuwe seizoen voor te bereiden samen met coach Marc Brys, een 
vernieuwde scoutingploeg en Henk Mariman (manager Academy). Dit verloopt goed, maar het is volgens de 
CEO niet de bedoeling dat dit zelf nog lang zal blijven doen. Hij houdt zich niet bezig met het sportieve, maar 
voert de onderhandelingen met de makelaars en probeert deals af te sluiten als de scouting en coach 
overtuigd zijn van een speler. 
 
Peter Willems beklemtoont dat het nooit leuk is om iemand te zien vertrekken, zoals onlangs nog osteopaat 
Frigyes Vanden Auweele die naar Liverpool vertrekt. 
 
 
 



  
 

 

o A-kern, OHL Women en Beloften: zomermercato en samenstelling ploegen naar nieuw seizoen toe. 
 

A-kern  voorlopig overzicht inkomers en vertrekkers 
Joren Dom: komt over van Beerschot. 
Raphael Holzhauser: komt van Beerschot. 
Nordin Jackers: komt van Waasland-Beveren. 
Xavier Mercier: vertrekt naar het Hongaarse Ferencvaros.  Volgens Peter Willems mocht hij blijven, maar bij 
Ferencvaros, dat kampioen werd in Hongarije, kan hij de UEFA Champions League spelen en die kans wil OHL 
hebben niet ontzeggen. Zijn 3 jaren bij OHL werden correct afgesloten. 
Daan Vekemans: heeft contract getekend bij Lierse. 
Alexis De Sart, Cedric Gbo, Sory Kaba, Alex Runarsson en Thibault Vlietinck  opties op definitieve 
aankoop NIET gelicht. De bedragen van de aankoopoptie lagen te hoog. 
Mandela Keita: de club is niet van plan hem te verkopen tenzij een mooi bod. 
De spelers die momenteel nog een contract lopen hebben, zullen in principe blijven bij OH Leuven. 
 
Uiteraard zal de club volgens de CEO nog fors moeten versterken: 3 spitsen, extra doelman, verdediger en 
mogelijk wordt ook Mercier nog vervangen. Hij heeft er alle vertrouwen in dat een aantal dossiers goed 
zullen verlopen. 
 
OHL-Women 

 De ploeg heeft zich versterkt met Van Belle Shari en Van Schoonhoven Nurija. 
 Volgens coach Jimmy Coenraets komen er nog 2 spitsen bij. 
 Alle spelers die willen blijven liggen onder contract. 
 De ambities van de ploeg voor het volgend seizoen zijn duidelijk! 

OHL-Women is met 9 spelers alvast flink vertegenwoordigd in de voorselectie voor het EK bij de Red Flames 
die op 6 juli deelnemen aan het Europees kampioenschap voor vrouwen in Engeland. 
 

 U-23 
 Schingtienne Joël:  eerste profcontract OHL. 

Taildeman Milan: eerste profcontract OHL. 
 Tahara Max: contract van 2 jaar bij OHL. 
 Sagrado Richie: eerste profcontract voor 3 jaar bij OHL. 
 Ilyas Lefrancq: vertrekt spijtig genoeg geloofde niet in het project van OHL.  

 
Komend seizoen zullen de U23 hun wedstrijden afwerken in het Bergéstadion in Tienen en in het King Power 
at Den Dreef stadion in Leuven.  
 
o Club update  
Volgens Peter Willems is er weinig clubnieuws. 
We kijken uiteraard uit naar onze Fandag van 16 juli. 
 
Vrijdag is er een Algemene vergadering van de Pro League gepland met als agendapunt het nieuwe 
competitieformat. Peter Willems wil niet vooruit lopen op de feiten, maar volgens hem is er een grote kans 
dat we gaan naar een competitie met 16 ploegen zowel in 1A als 1B. Wordt vervolgd. 



  
 

 

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

 
 
o Verzameling / overzicht fanvragen  

 
Abonnementen 

         Jimmy Coenraets geeft een update aan de hand van een presentatie: 
 2230 abonnementen werden reeds verlengd. 
 1647 nog te verlengen (grootste % tribune 4 715). 
 Grootste piek werd genoteerd tijdens de eerste 3 dagen (early bird actie met sjaals). Mogelijk komt er 

nog een piek naar de deadline van 25/06 toe. 
 Voordelenpakket: verzenden of afhalen abonnement vanaf 27/06. 
 Exclusieve jubileumsjaal af te halen op de fandag (met abonnement + voucher). Kan nadien nog 

opgehaald worden in de fanshop. 
 10% korting in de fanshop op vertoon van lidkaart SC. 
 Vrijwilligers krijgen vergoeding, behalve zij die abonnement krijgen als vergoeding. 
 Mindervaliden: kunnen hun abonnement niet online verlengen en moeten dus naar OH Leuven gaan. 

Er zullen voor hen 21 parkeerplaatsen ter beschikking zijn. Zij dringen erop aan om deze breed 
genoeg te maken. 

 
 

o Overzicht community projecten 
 
 OH Leuven Younited: Finaletornooi – Hal 5 (Blauwputplein) 

14/06:  
 Opbouw + lokaal tornooi gericht op organisaties uit Leuven 
 Wedstrijden + Netwerkmoment 

15/06 & 16/06: 
 Tornooi gericht op Younited-teams. 
 Telkens tussen 10u en 17u. 
 Gala-wedstrijd op 15/06 om OH Leuven Younited in de kijker te zetten: 

12u30 persmoment in aanwezigheid van Peter Willems (CEO OH Leuven), Lorin Parys (CEO 
Pro League), Bieke Verlinden (schepen Zorg en Welzijn in Leuven) en een aantal spelers van 
OH Leuven. 
 

 OH Leuven World Team: Uefa Unity Euro Cup 
 Tornooi op 29 juni 2022. 
 Locatie: Colovray stadium in Nyon. 
 8 International teams samengesteld uit: 

70% vluchtelingen + 30% niet vluchtelingen. 
Amateur spelers. 
 Betrokkenheid van vrouwelijke spelers, coaches en scheidsrechters sterk aangemoedigd. 

 OH Leuven 6 vluchtelingen, 2 niet vluchtelingen teambegeleider, coach en media-officer. 



  
 

 

 Moeskroen 2 vrouwelijke vluchtelingen spelers. 
 RBFA (Royal Belgian Football Association) FSR Officer (Foreign Service Officer). 

 
 Opening speelveld Casablanca in Kessel-Lo 

 Officiële opening is  normaal gezien voorzien voor 15 juli 2022. 
 Vanuit de SF wordt voorgesteld om bij die gelegenheid een match te spelen tussen fans van 

Leicester en OH Leuven. Afwachten of het speelveld klaar zal zijn. 
 
 

o Overzicht communicatie topics  
 Focus op spelers beter te leren kennen via stage. 
 Evacuatieoefening en oproep deelnemers. 
 Younited tornooi & World team tornooi. 
 De Stem van OHL (Dirk Reekmans):  

 Dirk is zelf vragende partij om af te bouwen. 
 Hij heeft OH Leuven gevraagd uit te zien naar een vervanger. 
 Dirk zal deze persoon opleiden. 

 22/06 bekendmaking van de kalender. 
 Nieuwe website zou gelanceerd worden rond 20 juni 2022. 

 
 

 
4. Samenvatting SF: (15’) 

o Vooruitblik oefenmatchen Jimmy Coenraets geeft een overzicht: 
 14.06.2022 om 19u OH Leuven - Kessel-Lo 2000  Banqup Academy gratis voor supporters. 
 23.06.2022 om 17u OH Leuven – RFC Liège  afsluiter van de stage in Horst (NL). 
 02.07.2022 om 18u OH Leuven - Sporting Charleroi  Banqup Academygratis voor supporters. 
 06.07.2022 OH Leuven - Beerschot achter gesloten deuren. 

De spelers van coach Marc Brys vertrekken op stage naar het Nederlandse Horst van 17 tot 24/06.  
 
 
 

5. Discussiepunt / vergaderpunt (40’)  
 
o Assistent SLO: Hortense Goemans die zich kandidaat had gesteld, wordt assistent SLO voor OH Leuven.  

Taakomschrijving wordt nog bijgewerkt. 
 

o “90 minuten in de kleedkamer”  Evaluatie 3de editie (06.05.2022). 
Het verslag van deze editie is in opmaak. Er werden 800 reacties op de enquête genoteerd.  
Meest voorkomende reactie: minder nood aan randanimatie buiten de tribunes  grotere interesse voor 
de sfeer in het stadion zelf De feedback delen met de fans op de website. 
Er gaat nog extra ingezet worden op T4: 



  
 

 

 “K is back” 
 Tribune extra aankleden  graffiti  sjaal met belangrijkste momenten uit 20 jaar OH Leuven. 
 Textiel exclusief voor de “K”. 

 
o OHL Fandag 16.07.2022: 

 
 Vertegenwoordiging Leicester: voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha en de voltallige board van 

Leicester zullen aanwezig zijn. 
 

 Leicesterfans zijn eveneens welkom  moeten zelf hun verplaatsing en ticket regelen. 
 

 Programma: komt stilaan in een definitieve fase. 
OH Leuven heeft er voor gekozen om er 2 events van te maken: 

 Enerzijds is er de fandag toegang is gratis  deze omhelst ploegvoorstelling OHL Women 
en U23, signeersessie A-kern, randanimatie, standen SC’s, muzikaal optreden. 

 Anderzijds de galawedstrijd OH Leuven – Leicester  toegang gratis voor abonnees  
betalen voor niet-abonnees. 
 

 Na de wedstrijd verschuift alles naar de fandag. 
 Wie naar de fandag + de wedstrijd mag, zal een bandje krijgen. 

 
 Galawedstrijd: 

 Elke abonnee krijgt gratis toegang  ticket claimen  communicatie volgt. 
 Niet-abonnees kunnen ticket aankopen online, maar ook op de fandag zelf zal de 

ticketcontainer geopend zijn om een ticket aan te kopen. 
 

 Verbroedering OHL- en Leicesterfans:  
 De afdeling ‘Fan relations van Leicester’ heeft voorgesteld om op de fandag een wedstrijdje 

onder supporters te organiseren.  OHL heeft een attractie ‘Human Table soccer’ ter 
beschikking en het zou fijn zijn als er een aantal supporters van OHL het opnemen tegen een 
aantal van Leicester. De SF heeft alvast laten weten hieraan te willen meewerken. 

 Een verbroedering in de stad Leuven zelf werd ook voorgesteld, maar door de lokale politie 
van Leuven niet toegestaan. 

 Vanuit de SF wordt voorgesteld om een voetbalmatch te spelen op het speelveld van 
Casablanca in Kessel-Lo op 15 juli tussen fans van Leicester en OH Leuven. Mocht het 
speelveld nog niet klaar zijn dan kan er volgens Jimmy Coenraets ook uitgeweken worden 
naar het sportkot. 
 

 Muzikale omlijsting: 
Jimmy Coenraets bevestigt dat 2 lokale coverbandjes en verschillende dj’s alleszins voor de muzikale 
omlijsting zullen zorgen. Wat met een bijkomende “headliner”? Bij navraag tijdens de vergadering, is 
de SF het er over eens dat een grote “vedette” uitnodigen geen meerwaarde zou betekenen voor de 
fandag en dit geld beter besteed kan worden. Trouwens de SC’s kunnen altijd wat steun gebruiken.  
 



  
 

 

 Spelerskern: 
De leden van de SF dringen er op aan dat de spelers na de signeersessie, die volgt op de 
galawedstrijd, een bezoek brengen aan de standen van de SC’s. Het is ook het ideale moment om de 
“peters” te laten kennismaken met hun SC of nieuwe “peters/meters” aan te trekken. 

 
 

o Evacuatieoefening 18.06.2022:  
 25 deelnemers hebben tot nu toe via de SF ingeschreven. 
 Bijkomende oproepen werden via verschillende kanalen gelanceerd. 
 Parking wordt voorzien. 

 
 

o Vergadering SF 07.06.2022 en werking SF – OHL 
Tijdens deze vergadering werd de werking SF – OH Leuven onder de loep genomen. Een gesprek 
hierrond zal gepland worden tussen het bestuur van OH Leuven en het bestuur van de SF. 
 
De SF dringt alvast aan om zo snel als mogelijk een vergadering te plannen betreffende het organiseren 
van de uitwedstrijden waarbij bepaalde pijnpunten kunnen aangepakt worden. 
  
In het verleden werd een jaarlijkse subsidie toegekend aan de SF. Het huidige bestuur van OH Leuven was 
hier niet van op de hoogte en zal dit onderzoeken. 
 
 

 
6. Rondvraag/varia  

o Union: 
Op 2, 3 of 19 augustus zal Union haar Europese wedstrijd spelen aan Den Dreef. 
 

o Bevestiging ontvangst wenskaarten SF. 
Volgens Jimmy Coenraets mochten betrokkenen de kaarten die voor bepaalde gelegenheden vanuit de 
supportersfederatie werden verstuurd, goed ontvangen en was het voor hen een aangename verrassing. 

 
 
 
 

Volgende vergadering 
Dinsdag 12 juli 2022 om 18u30 

 
 
 

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


