
 

 

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

 
Vergadering Supportersfederatie >< OHL-bestuur  

Dinsdag 9 augustus 2022 om 18u30 
 
Vertegenwoordigers OHL: 
Willems Peter (CEO), Coenraets Jimmy (SLO), Luc Leys (Senior Manager Security), Onkelinx Peter (Senior Manager 
Operations. 
 
Vertegenwoordigers SF:  
Degent Jeroen, Duerinckx Octaaf, Elsen Filip, Gazia Luc, Goemans Hortense, Mees Michel, Mottart Niels,  
Pauwels Geert, Peeters Albert, Peeters Ivan, Promil Christophe, Struyven Guido, Van Eylen Marc, Van Mellaert Wim, 
Van Neste Thalia, Vandormael Joren. 
 
Verontschuldigd: 
OHL: Vancauteren Frederik (CCO), Van Doorslaer Filip (Persverantwoordelijke). 
SF: Aers Hendrik-Jan, Goovaerts Vincent. 

 
AGENDA: 

1.  Goedkeuring verslag van 12.07.2022 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

1. Club update door CEO Peter Willems  
 
o Club update  

 Fandag: 
Peter Willems wil iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan deze fantastische fandag. 
Hij heeft vanwege de board van Leicester een mooie mail ontvangen met felicitaties voor deze prachtige 
organisatie! 
 
 Casablanca 
De inhuldiging van het vernieuwde voetbalplein in de wijk Casablanca in Kessel-Lo in aanwezigheid van 
talrijke prominenten, was een mooie dag. 
 
 OHL – Westerlo 30.07.2022 
Bij de eerste thuiswedstrijd tegen Westerlo zat de sfeer er goed in en de CEO hoopt dat we deze positieve 
vibe kunnen verder zetten. 
 
 Antwerp – OHL 07.08.2022 
De ”provocerende” tifo (Antwerp Marginalen met afbeelding van dolk door een hart) die op facebook 
werd gepubliceerd voorafgaand aan de wedstrijd, werd uiteindelijk niet gebruikt tijdens de wedstrijd. 
Zou volgens de CEO weinig meerwaarde geleverd hebben. 
 

o Sportief nieuws  
 U23: 

 Voorbereiding bijna klaar. 

 Talent bij gekregen. 



 

 

 Eerste competitiewedstrijd op woensdag 17/08 om 20u tegen Hoogstraten. 

 De spelers van de A-kern en U23 kunnen in beide teams aantreden, onder bepaalde 
voorwaarden (zie bijlage). 

 
 OHL Women: 

 Goede voorbereiding. 

 Mooie stage bij Leicester City, 1-6 overwinning tegen Leicester City Women U23 als afsluiter. 

 Zaterdag 13/08 om 13u30 eerste competitiewedstrijd tegen Gent Ladies in Oostakker. 

 Ambitie bij OHL Women is “hoog”. 

 Sari Kees nieuwe kapitein van OHL Women. 
 

 A-kern: 

 Bijkomende versterking:  
1 middenvelder 
1 verdediger (linksvoetig) 
1 à 2 spitsen (paar keer al dicht bij geweest) 
Indien er nog spelers vertrekken, dan zou er mogelijk nog extra versterking worden voorzien. 
In de komende uren/dagen mogen we waarschijnlijk nieuws vernemen. 

 Transferperiode loopt tot en met 06/09/2022. 
 

 Sportief Departement: 
Na het vertrek van Technisch Directeur Wim De Corte, heeft CEO Peter Willems tijdelijk de leiding 
overgenomen. Ondertussen werkt de club aan de uitwerking van een nieuwe structuur van het sportieve 
departement. Volgende vergadering zal de CEO hieromtrent meer uitleg geven aan de hand van een 
presentatie. 
 

o “De stem van OHL” 
Peter Onkelinx verduidelijkt dat Dirk Reekmans als stadionomroeper van OH Leuven op termijn zijn 
microfoon wil doorgeven en ”de nieuwe stem” zelf zal opleiden en bijstaan tijdens de eerstvolgende 
thuiswedstrijden.  
De kandidaten moesten in een kort filmpje uitleggen waarom zij de nieuwe stem van OHL wilden 
worden en moesten een video sturen naar de sociale mediakanalen van OHL. 
Na een préselectie, werden uiteindelijk 3 kandidaten weerhouden.  
Op dinsdag 19/07 werd “de stem van OHL” georganiseerd in het stadion waarbij de 3 potentiële nieuwe 
stadionomroepers een paar oefeningen voorgelegd kregen. Om hen te beoordelen werd beroep gedaan 
op een jury, waarbij ook de SF vertegenwoordigd was. Het was overduidelijk wie in aanmerking kwam en 
het bestuur van OHL is de jury gevolgd in haar advies en koos voor Mathias Stoyanof (18 jaar). 
 

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

 Abonnementen 
Evaluatie verkoop abonnementen: 
 De verkoop van de abonnementen loopt nog niet zoals gehoopt. 
Het is duidelijk dat er meer dan ooit ingezet zal moeten worden op ticketing. 
De abonnementenverkoop van OHL Women en U23 bijna geen. 
Inzetten op grote wedstrijden en volk aantrekken. 
 
 
 



 

 

 Cashback 
Voorwaarden en aanvraag cashback ad 10 euro: 

 Supporters met een OHL-abonnement seizoen 2022-2023. 

 Supporters die lid zijn van één van de 8 officiële supportersclubs van OH Leuven. 

 Supporters die met hun gegevens (naam + voornaam + cus nummer + cashless 
nummer/kaartnummer 07) door hun SC opgenomen worden in de voorziene template. 

 De ingevulde template doorsturen naar jimmy.coenraets@ohl.be. 

 Als OHL alle nodige informatie ontvangen heeft via de ingevulde template, kan er overgegaan 
worden tot uitbetaling van de cashback op de cashless kaart. 
 

OHL heeft in samenspraak met de SF volgende deadlines voor het indienen van de templates 
vooropgesteld: 

 1ste deadline →25/07/2022 

 2de deadline → 17/08/2022 

 3de deadline →15/10/2022 

 Mogelijk nog een bijkomende deadline. 
Ondertussen werd reeds een eerste uitbetaling uitgevoerd. 
 

o Overzicht communicatie topics  
 Jimmy Coenraets geeft een overzicht van de gepubliceerde topics: 

 Inhuldiging Casablanca leuk event. 

 Contractverlenging Mandela Keita. 

 Fandag en ontmoeting voorzitter Khun Top en de OHL-supporters (foto met Thalia). 

 OHL Women op stage naar Leicester. 

 Lancering Vak K. 

 De stem van OHL. 

 Vak K tijdens wedstrijd tegen Westerlo. 
 

o Nieuwe website OHL 
Jimmy Coenraets bevestigt dat er verder gewerkt wordt aan de nieuwe website: 
 Schoonheidsfoutjes werden ondertussen opgelost. 
 Het team van de A-kern is volledig bijgewerkt. 
 Maandag was de fotoshoot gepland van OHL Women. Het team zal op de website vóór de start van 

de competitie (13/08) aangepast worden. 
 

3. Samenvatting SF:  
o Evaluatie thuis- en uitmatchen: 

 23.07 KV Kortrijk – OH Leuven: 

 5 SC’s vertegenwoordigd. 

 Beperkte OHL-aanhang maar toch fantastische sfeer. 
 

 30.07 OH Leuven – Westerlo 

 Vak K goed gevuld fantastische sfeerde “K is back”! 

 Mooie overwinning. 
 

 07.08 Royal Antwerp – OH Leuven 

 5 volle bussen en 6 SC’s vertegenwoordigd goede onderlinge samenwerking om supporters 
van LCDB mee te laten rijden met andere bussen totaal 250 supporters. 

 OHL bestuur is tevreden met deze opkomst op zondag ondanks het late uur en  vakantieperiode. 

mailto:jimmy.coenraets@ohl.be


 

 

 Spijtig voor de late beslissers die niet mee konden omwille van de combiregeling en het afsluiten 
van de verkoop op vrijdag. De supporters nog beter inlichten wanneer combiregeling wordt 
opgelegd. Uiteraard moeten ook de supporters zelf hun verantwoordelijkheid opnemen. 

 Ongelooflijke sfeer dank zij het spektakel op het veld! 
 

o Upcoming (Jimmy Coenraets) 
 13/08/2022 KAA Gent Ladies – OHL Women:  

 Start competitie in Oostakker. 
Wedstrijd gepland om 13u30  zal zwaar worden gezien het warme weer. 
 

 14/08/2022 Lancering OH Leuven Kidsclub: 

 Margaux Eymael nieuwe eindverantwoordelijke van de Kidsclub. 

 Kidsclub wordt gelanceerd voor de wedstrijd OHL-Club Brugge op 14/08 vanaf 17u! 

 De Kidsclub moet terug een verhaal worden. 

 Er is even gedacht om een “Fonske” als nieuwe mascotte te kiezen, maar weinig positieve 
reacties. Lionel blijft dus voorlopig nog. 

 Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen aansluiten bij de Kidsclub. Abonnees kunnen gratis 
inschrijven. Niet-abonnees betalen slechts € 5. 

 Tal van activiteiten zullen georganiseerd worden zoals een halloweentocht, een filmavond in 
Kinepolis en verrassende activiteiten in de kidscorner. 

 Als lid van de Kidsclub ontvang je een goodiebag, kan je na de wedstrijd de spelers een high five 
geven, maak je kans om op te lopen met de spelers van OH Leuven. 
 

 14/08/2022 OH Leuven – Club Brugge: 

 Lancering OH Leuven Kidsclub. 

 Lancering Merchandise K. 

 Voorzorgsmaatregelen tegen de warmte worden nog onderzocht. 

 Er werden al meer dan 1000 tickets verkocht. 
 

 17/08/2022 OHL U23 – Hoogstraten VV  start competitie 1ste Nationale. 
 

 24/08/2022 Patro Eisden – OHL U23. 
 

 20/08/2022 OHL Women – FCF White Star. 
 

 21/08/2022 Standard de Liège – OH Leuven. 
Nog geen informatie ter beschikking. 
Volgens Luc Leys is er nog geen beslissing of er al dan niet combiregeling toegepast zal worden. 
 

 27/08/2022 OH Leuven – KV Oostende. 
In het teken van het afsluiten van de vakantie. 
 

 27/08/2022 Standard Fémina – OHL Womenmogelijk live uitzending van deze wedstrijd in het King 
Power at Den Dreef stadion. 

 28/08/2022 Familiedag: 
Organisatie voor de spelers en hun familie. 
 

 Reportage Sari Kees (EK , nieuwe kapitein OHL Women, start voetbalseizoen) 
 



 

 

o Evaluatie UEFA Champions League wedstrijd Union - Rangers: 
Luc Leys en Peter Onkelinx geven een evaluatie: 
 Wedstrijd werd gespeeld in het King Power at Den Dreef stadion maar Union was verantwoordelijk 

voor de organisatie en ticketverkoop. Toch mochten de OHL-supporters uiteindelijk nog tickets 
bestellen om het stadion gevuld te krijgen. 

 Ook onze vrijwilligers werden ingeschakeld voor de organisatie. 
 Gezien het veiligheidsrisico van de Rangers werd versterking gevraagd van de veiligheidsdiensten. 
 De Politie was tevreden zoals het gelopen is. 
 Zowel Union als OHL hebben organisatorisch geleerd uit deze wedstrijd. 
 Union heeft ondertussen beslist dat zij zullen uitwijken naar Anderlecht indien zij zich vanavond 

zouden plaatsen voor de volgende ronde. OHL speelt zondag nog thuis tegen Club Brugge en dus zou 
er te weinig tijd zijn om Den Dreef twee dagen later operationeel klaar te krijgen. 
 

4. Discussiepunt / vergaderpunt 
o OHL Fandag 16.07.2022 - Evaluatie 

Prachtige organisatie, met de galamatch en het bezoek van voorzitter Khun Top als schot in de roos die 
moeilijk te evenaren zal zijn. Toch een paar opmerkingen vanuit de SF: 
 De SF wil inspraak en afspraken maken vooraleer het draaiboek opgesteld wordt. 
 Kiezelsteentjes aan de standen van de SC’s moeilijk berijdbaar voor rolstoelgebruikers. 
 Te weinig vrijwilligers aan de ingang om de controle uit te voeren en gadgets uit te delen. 
 Problemen bij het scannen van de tickets aan de ingang. Deze hadden een QR-code die te groot was. 

Probleem werd opgelost met handmatige scanner.  
 Problemen scannen ticket op smartphone aan tourniquetsopgelost met handmatige scanner. 
 Afspraken i.v.m. verkoop eet- en drinkstanden SC’s. 
 Handtekening sessie: zoals elk jaar een lange wachtrij. Vanuit de SF wordt gevraagd om tijdig te laten 

afroepen dat de rij wordt afgesloten zodat iedereen die nog wenst aan te schuiven, de kans krijgt om 
dit alsnog te doen. 

 Podium met ploegvoorstelling en optreden stond veel te ver van de standen  van de verschillende 
supportersclubs. De interactie was er compleet niet. 

 
o Werking SF – OH Leuven:  

Vincent Goovaerts had gesprek met OHL-bestuur (Filip Van Doorslaer) in verband met onze werking: 
 De club heeft beloofd om belangrijke info tijdig door te geven voor onze vergadering (zoals 

bijvoorbeeld abonnementsprijzen).  
 Het bestuur van OHL heeft er geen probleem mee als de SF vanaf augustus 30 minuten vóór de 

vergadering samenkomt voor een interne bespreking/voorbereiding. 
 OHL heeft op basis van onze feedback een voorstel gemaakt om 4 werkgroepen op te richten: 

 
1. Groei: hoe kunnen we samen groeien meer supporters in het stadion, meer leden bij 

supportersclubs, meer supportersclubs in onontgonnen regio’s. 
2. Organisatie uitwedstrijden: zowel praktische kant als hoe kunnen we meer mensen stimuleren 

om mee te gaan naar uitwedstrijden. 
3. Organisatie ticketing: praktische meeting over ticketing afspraken (bv. deadlines, procedures, 

info ticketprijzen). 
4. Sfeer en beleving in het stadion: hoe kunnen we samen de “experience” voor supporters in het 

stadion verbeteren. 

Bedoeling is om een afvaardiging voor elke supportersclub vanuit zowel OHL als de SC’s samen te 
brengen. Afspraken worden in de komende weken gepland. 



 

 

o Evaluatie opkuis zitjes 
 De opkuis van de zitjes op 14/07 en 15/07 verliep niet zo vlot als gepland omwille van de beperkte 

opkomst van de vrijwilligers waarvan de meesten ouder waren dan 63, de oudste zelfs 84! Op de 2de 
dag haakten een aantal af gezien het toch wel belastend werk en het warme weer. 

 Voor een volgende opkuis rekent de SF op meer en ook jongere vrijwilligers om een opkuis 
georganiseerd te krijgen. 
 

5. Rondvraag/varia 
o Organisatie uitwedstrijden en bestellen tickets 

Vanuit de SF wordt gesteld dat de prijzen en voorwaarden van de tickets van alle clubs hetzelfde zouden 
moeten zijn. Nu is het afhankelijk van de goodwill van de bezoekende club om tijdig info te krijgen. Het is 
voor de SC’s dikwijls moeilijk om de organisatie rond te krijgen. 
Het is een blijvende problematiek volgens Jimmy Coenraets en begrijpt de frustratie. Hij zal een schrijven 
richten aan de Pro League om het probleem aan te klagen. Ook het bestuur van de SF heeft contact 
opgenomen met de voorzitter van de Belgian Supporters om dit probleem aan te kaarten. 
 

o Beschikbaarheid nieuwe shirts? 
Jimmy Coenraets bevestigt dat de shirts inderdaad nog niet beschikbaar omwille van: 
 Productieprobleem. 
 Wereldwijde logistieke problemen. 
De spelers van de A-kern en OHL Women hebben hun uitrusting. 
U23-spelers hebben nog geen nieuwe shirts. 
 
De SF merkt op dat supporters die een shirt online bestellen, geen bevestigingsmail ontvangen.  
Jimmy zal dit navragen. 
 

o Abonnement met parking 
Blijkbaar zouden supporters die een abonnement met parking aankochten, geen zekerheid hebben dat 
ze een plaats hebben indien ze bijvoorbeeld laat zouden toekomen. 
Peter Onkelinx ontkent dit. Hij bevestigt zelfs dat er nog parkingplaatsen Kardinaal Mercier te koop zijn 
e-mail sturen naar maarten.sterckx@ohl.be. 
 

o Plannen volgende vergadering 
De vertegenwoordiging van de SF stelt voor om de vergadering met het OHL bestuur te starten om 19u 
i.p.v. om 18u30. Als dusdanig kan de voorvergadering van de SF gestart worden om 18u30 i.p.v. om 18u.  
Het bestuur van OHL kan zich hierin vinden. 
 

o Uitpas en abonnement 
Mensen met een laag inkomen kunnen een UiTPAS kopen aan een sterk verminderd tarief (meestal €1 of 
zelfs gratis) en genieten 80% korting bij deelname aan UiTPAS-activiteiten in hun eigen UiTPAS-gemeente of 
regio. Meer info  
https://helpdesk.uitpas.be/hc/nl/articles/360011579540-Wie-heeft-recht-op-het-kansentarief- 
Jimmy Coenraets bevestigt dat supporters met een UiTPAS korting krijgen op een OHL-abonnement. 
 

Volgende vergadering 
Dinsdag 6 september 2022 om 19u 

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

https://helpdesk.uitpas.be/hc/nl/articles/360011579540-Wie-heeft-recht-op-het-kansentarief-

