
  
 

 

 
 
 
 
 
 

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

 
Vergadering Supportersfederatie >< OHL-bestuur  

Dinsdag 12 juli 2022 om 18u30 
 
Vertegenwoordigers OHL: 
Willems Peter (CEO), Coenraets Jimmy (SLO), Onkelinx Peter (Senior Manager Operations),  
Van Doorslaer Filip (Persverantwoordelijke). 
 
Vertegenwoordigers SF:  
Degent Jeroen, Duerinckx Octaaf, Gazia Luc, Goemans Hortense, Pauwels Geert, Mees Michel, Peeters Albert, Peeters 
Ivan, Roosen François, Struyven Guido, Van Eylen Marc, Van Mellaert Wim,  Vandormael Joren. 
 
Genodigde: 
Brys Marc: coach A-kern 
 
Verontschuldigd: 
OHL: Luc Leys (Senior Manager Security), Vancauteren Frederik (CCO). 
SF: Aers Hendrik-Jan, Elsen Filip, Goovaerts Vincent, Mottart Niels, Promil Christophe, Van Neste Thalia. 

 
AGENDA: 

1.  Goedkeuring verslag van 13.06.2022 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Voorstelling werknemer OH Leuven 
Marc Brys, coach van de A-kern, beantwoordt verschillende vragen van de SF. 
 
Tevreden met de transfers? 
Coach Marc Brys is tevreden op vlak van transfers: directe communicatie, transparantie, hoe opener hoe 
beter. Er werden 8 transfers gerealiseerd op korte termijn, ook al vraagt de nieuwe selectie veel werk en tijd. 
Een heel verschil met vorig seizoen! Peter Willems heeft zich geëngageerd om het werk er bij te nemen toen 
Wim De Corte vertrok en dat was volgens Marc geen evidentie. 
Uiteraard is het nog zoeken naar spitsen, maar hij maakt zich niet ongerust wat dat betreft. 
Of het een spits zal zijn die klaar is voor de competitie zal afhangen van zijn profiel en de samenwerking met  
de andere spelers. Zou dus speelklaar kunnen zijn, maar ook niet. 



  
 

 

 
Gevolgen van het nieuwe competitieformat 2023-2024? 
Dit jaar zullen er 3 dalers zijn t.o.v. 1 daler vorig seizoen, wat een gigantisch verschil is. Alle steun, dus ook die 
van de supporters, zal volgens de coach nodig zijn want het is geen solowerk, maar een collectief gegeven.  
 
Vergelijking ploeg 2021-2022 t.o.v. ploeg 2022-2023? 
Volgens Marc Brys is het nog te vroeg om die vergelijking te maken. Oefenmatchen zeggen niets want dan is 
er veel durf en lef. Als het voor de punten en het klassement gaat, is een ander gegeven. Daarom is het 
belangrijk dat er een klimaat gecreëerd wordt waarbij de spelers voelen dat de achterban hen steunt.  
Of deze ploeg mentaal sterker is, zal moeten blijken als ze moeten omgaan met stress. Marc verwacht wel 
meer strijdlust en meer weerbaarheid. 
 
Zijn de last-minute transfers een last voor de ploeg? 
Als je bijvoorbeeld een grote spits binnenhaalt die veel goals maakt en daardoor in de picture komt, zal dat 
reacties veroorzaken bij de anderen, dat is niet te vermijden. Hier moet volgens de coach aan gewerkt 
worden door samen aan teambuildingsessies te doen. Alle spelers gelijk voor de wet werkt niet volgens 
Marc, iedereen heeft recht op persoonlijke benadering. Toch hebben ze volgens hem niet het schone leven 
dat wij denken want zij kunnen niet veel buiten het voetbal doen dat hun leven beheerst. Belangrijk is om 
eerlijk en tolerant te zijn t.o.v. de spelers. Een speler kan je bevoordelen als hij rendement geeft. 
 
Was het een bewuste keuze om met 1 spits te spelen vorig jaar? 
Je kan volgens de coach met 2 spitsen spelen maar we hadden die mogelijkheid niet. Bedoeling was om het 
middenveld te overbevolken. 
 
Waarom niet met 4 i.p.v. met 3 verdedigers spelen? 
Marc Brys verkiest 3 omdat je het centrum gesloten wil houden. Het is niet de trainer die het systeem 
bepaalt, maar de manier van spelen. Het systeem is ondergeschikt aan de manier waarop je druk moet 
zetten, door o.a. chaos creëren, heel veel bewegen en de tegenstander verrassen. 
 
Wat zijn de ambities dit jaar? 
Peter Willems wil hierop antwoorden van zodra het team compleet is. 
 
Marc Brys is blij ons ontmoet te hebben. Samen moeten we brainstormen om een stevige thuisploeg te 
worden en er voor zorgen om meer supporters naar het stadion te krijgen. Hij is bereid om in januari terug 
langs te komen om samen het eerste deel van de competitie te evalueren. 
 

3. Club update door Peter Willems 
o Blessures: 

Siebe Schrijvers: revalideert nog na achillespeesblessure. 
Mandela Keita: is een tijdje “out” door een blessure aan de voet. 
Joren Dom: is bij een oefenmatch van het veld moeten gaan na onderzoek blijkt geen grote schade. 
 
 
 



  
 

 

o Sportief nieuws: 
Peter Willems geeft een overzicht wat betreft sportief nieuws: 
 U23: 

 Trainingen opgestart. 
 Belangrijk seizoen in 1ste nationale. 
 Nog krachten zoeken spits, verdediger. 
 Veel jeugd aan het meedoen. 

 OHL Women: 
 Stevig uitgepakt  op alle posities versterkt. 
 Misschien nog bijkomende verdediger. 

 A-kern: 
 Nieuwe spelers die werden binnen gehaaldlangdurige contracten van minstens 2 jaar. 
 Gerichter vervangen. 
 Nog extra verdediger, middenvelder om te anticiperen op uitvallen van Keita, extra 

middenvelder (1 ervaren en 1 jong talent), 1 à 2 spitsen. 
 Heel goede spits zal het verschil maken. 
 Mooi budget gekregen van de voorzitter. 
 Samenwerking met Marc Brys en scouts zit heel goed en ook de mensen rond Marc. 
 Kuharevych Mykola  terug gehuurd voor extra jaar. 
 Coopman Sander voldeed niet aan de verwachtingen op vraag van speler met test gestopt. 

 
o Club update  

 Nieuw competitieformat. 
Peter Willems verduidelijkt het nieuwe competitieformat voor 2023-2024: 
1A Jupiler Pro League: 
 Vanaf het seizoen 2023-2024 gaan we in 1A opnieuw van 18 naar 16 ploegen hierdoor komend 

seizoen 3 dalers en 1 stijger uit 1B. 
 Daarna wordt er opnieuw volgens het "oude" systeem gevoetbald, waarbij Play-off I uit 6 clubs 

bestaat aparte competitie met de helft van de punten uit de reguliere competitie. 
 Play-off II wordt weer in het leven geroepen voor de nummers 7 tot 12 beginnen aan hun 

competitie na halvering van de punten. 
 Laatste 4 teams, spelen een nacompetitie om te bepalen wie naar 1B zakt  2 teams die hierin 

laatste eindigen, dalen sowieso.  
 Ook een 3de team kan nog zakkenbarrage met de nummer 3 uit 1B nodig. 
 
1B Pro League: 
 In 1B spelen 16 ploegen, waaronder een aantal U23-ploegen. 
 De reguliere competitie bestaat uit 30 speeldagen. 
 Op einde van de reguliere competitie 2 hoogst geklasseerde teams stijgen naar 1A. 
 3 tot en met 6 werken nog PO’s af  met rechtstreekse uitschakelingwinnaar plaatst zich voor 

barragewedstrijd tegen  2de uit de play-downs van 1A. 
 U23-teams kunnen niet promoveren naar 1A en ook niet deelnemen aan de PO’s van 1B. 
 Als een U23-team bij de eerste 6 zou eindigen, wordt dit team vervangen door de eerstvolgende 

klassieke club in het algemeen klassement. 



  
 

 

4. Samenvatting SLO: overzicht van de maand (verzameling van varia vragen) 
o Verzameling / overzicht fanvragen  

 Abonnementen 
Evaluatie verkoop en afhalen abonnementen: 
3700 verkocht. 
160 verhuizers van T4 naar T3. 
Verkoop abonnementen onder de verwachtingen redenen volgens SF: 
 Velen krijgen gratis ticket en kopen dus geen abonnement. 
 Nood om eens een resultaat te behalen (vb. Beker Croky Cup). 
 Mooi stadion brengt niet altijd supporters met zich mee. 
 Beleving IN het stadion zou heel belangrijk zijn voor vele supporters. 
 Sfeer kan je niet kopen, wel aan werken. 
 Door corona hebben vele supporters het sportabonnement op TV leren kennen. 
 Supporters die staan brengen meer sfeer grotere staantribunes creëren. 
 

 Cashless-kaart 
 Het saldo van de cashless-kaart kan niet meer gebruikt worden bij aankoop van abonnement. 
 Historiek boekingen cashless-kaart: 

Via de ‘Starnet Cashless App’ kunnen fans steeds het saldo van de cashless-kaart raadplegen. 
Het is echter NIET mogelijk de historiek van hun kaart te bekijken via de app. 
Fans mogen wel altijd een mailtje sturen naar facturatie@ohl.be om hen een historiek te 
bezorgen uit het cashlesssysteem. 
 

 Cashback 
Tijdens onze vorige vergadering hebben we al het voorstel geformuleerd om financieel iets te doen 
voor de SC's. Dit via subsidies of andere zoals het voorstel van SC Eendracht Leuven om de cashback 
van €10 naar €12 of €15 op te trekken voor OHL-abonnees die tevens lid zijn van een SC. Motivatie:  
 Het bedrag indexeren (in tijden van 10% inflatie ) want is nog afgestemd op het (oude) tarief dat 
de supportersclubs vragen als lidgeld. 
Als SC’s kunnen wij dan de supporters, die een OHL-abonnement hebben, motiveren om aan te 
sluiten als lid waarbij het lidgeld volledig of toch bijna volledig (indien 12€) wordt terugbetaald in de 
vorm van een cashback op  de cashless kaart. 
De meerkost (stel €2 of max €5) die OHL hier heeft, blijft binnen OHL gezien de cashback gestort 
wordt op de cashless kaart en dus opgebruikt wordt binnen het stadion. 
 
Tijdens de vergadering wordt omtrent dit voorstel een discussie gevoerd met voor- en 
tegenstanders.  
Filip Van Doorslaer stelt dat het bestuur van OH Leuven de verschillende standpunten zal bekijken, 
maar voor hen is het aanbrengen van nieuwe abonnees belangrijk. 
 

 “De stem van OHL”. 
Oproep werd gelanceerd door OH Leuven om een opvolger te zoeken voor Dirk Reekmans als 
stadionomroeper. Dirk zelf zal wel niet volledig op de achtergrond worden gevoerd. 
Er waren vele kandidaten waarvan er 3 weerhouden werden. 

mailto:facturatie@ohl.be


  
 

 

Op dinsdag 19 juli om 18u wordt “de stem van OH Leuven” in ons stadion georganiseerd, waarbij de 
3 kandidaten een paar oefeningen voorgelegd krijgen als potentiële nieuwe stadionomroeper 
krijgen. OH Leuven doet een beroep op een 5-tal juryleden vanuit de supportersclubs. 
 

o Overzicht community projecten 
 Opening voetbalveld Casablanca: 

Op vrijdag 15.07.2022 wordt het vernieuwde voetbalplein in de wijk Casablanca in Kessel-Lo feestelijk 
geopend in aanwezigheid van burgemeester Mohamed Ridouani, schepenen Dirk Vansina en Johan 
Geleyns, Peter Willems, CEO van OH Leuven en Susan Whelan, CEO van Leicester FC, de Britse 
zusterclub van OH Leuven, evenals een delegatie van de staf en spelers van beide ploegen. 

 
o Overzicht communicatie topics  

 Jimmy Coenraets geeft overzicht van de belangrijkste communicatie topics. 
 

 Nieuwe website OHL: evaluatie: 
De nieuwe spelers staan vermeld op de nieuwe website, maar zonder foto en zonder rugnummer. 
Volgens Filip Van Doorslaer is vrijdag een fotoshoot gepland en zullen de publicaties volgen. 
Structuur van OH Leuven is nergens terug te vinden. 
Jimmy Coenraets stelt dat dit later mogelijk zal zijn nadat Roboticket geïmplementeerd is. 

 
5. Samenvatting SF: (15’) 

o Vooruitblik thuis- en uitmatchen. 
 KV Kortrijk-OHL 23.07.2022: 
Het is wachten tot vrijdag 14.07 om te zien of de module Roboticket werkt. De module is niet in handen 
van OHL en is momenteel nog niet af. Bedoeling is dat op termijn tickets voor de uitwedstrijd via de 
website van OHL zelf kunnen besteld worden. 
Indien de module niet tijdig klaar is,  zullen de tickets voor de uitwedstrijd KV Kortrijk-OHL zoals vroeger 
besteld en afgehaald moeten worden via Dean Pynaerts van ticketing.  
 
 OHL-KVC Westerlo 30.07.2022  vanaf maandag communicatie. 
 
 OHL-Club Brugge 14.08.2022  OHL hoopt op een “vol huis”. 

 
6. Discussiepunt / vergaderpunt (Jimmy Coenraets) 

o “90 minuten in de kleedkamer”  Verslag 3de editie (06.05.2022)wordt woensdag 13.07 gepubliceerd 
op de website van OH Leuven. 

 
o OHL Fandag 16.07.2022: 

 Voorzitter Khun Top zal aanwezig zijn. 
 Definitief programma: 

 11u30-14u00 Prediner hospitality (Business seats) 
 12u30 Opening fandag 
 12u40  Aankomst spelersbus ingang B 
 13u00-13u30  Voorstelling U23 en OHL Women 



  
 

 

 14u00-16u15  Galamatch OHL-Leicester 
 16u30-18u10 Coverband “Aahja” 
 17u30-18u30 Signeersessie A-kern OHL 
 18u30-20u00 DJ “De Zalmkes” 

 
 Galawedstrijd OHL-Leicester: 

 4000 supporters hebben tot nu toe ticket geclaimd of aangekocht. 
 1800 abonnees hebben gratis ticket geclaimd. 
 300 Leicesterfans hebben ticket gekocht. 
 Bestuur van OH Leuven vraagt om zoveel mogelijk volk mee te brengen. 
 Ticketcontainer is geopend op de fandag om tickets te kopen. 
 

 Verbroedering OHL- en Leicesterfans:  
 16.07 om 18u15 wedstrijd OHL-fans tegen Leicesterfans. 

 
 Abo-pakketten: 

Donderdag op vrijdag komen de magazines (94 pagina’s) toe en zaterdag zal alles in pakket, ook de 
sjaal, afgehaald kunnen worden op basis van inscannen van het abonnement. 

 
o Evacuatieoefening 18.06.2022:  

De evacuatie is goed verlopen  verslag in LAR-vergadering gepland op 19.07.2022. 
 
o Vergadering SF 07.06.2022 en werking SF – OHL:  

Peter Willems en Jimmy Coenraets zullen de evaluatie bespreken met Vincent Govaerts op dinsdag 
19.07.2022 om 14u30. 
 

7. Rondvraag/varia  
Opkuis zitjes in het stadion. 
Op donderdag 14.07 en vrijdag 15.07 zal op vraag van het bestuur van OHL een vrijwilligersploeg vanuit de 
supportersfederatie een opkuis van de zitjes in de tribunes organiseren. 
 
 

Volgende vergadering 
Dinsdag 9 augustus 2022 om 18u30 

 
 

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


