
 

 

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

 
Vergadering Supportersfederatie >< OHL-bestuur  

Dinsdag 13 september 2022 om 19u 
 
Vertegenwoordigers OH Leuven: 
Willems Peter (CEO), Coenraets Jimmy (SLO), Luc Leys (Senior Manager Security),  
 
Vertegenwoordigers SF:  
Duerinckx Octaaf, Elsen Filip, Gazia Luc, Goemans Hortense, Goovaerts Vincent, Mees Michel, Mottart Niels,  
Peeters Albert, Peeters Ivan, Promil Christophe, Struyven Guido, Van Eylen Marc, Van Mellaert Wim,  
Van Nieuwenhuyse Ronny. 
 
Verontschuldigd: 
OHL: Onkelinx Peter (Senior Manager Operations, Vancauteren Frederik (CCO), Van Doorslaer Filip 
(Persverantwoordelijke). 
SF: Aers Hendrik-Jan, Degent Jeroen, Pauwels Geert, Vandormael Joren, Van Neste Thalia. 

 
AGENDA: 

1. Goedkeuring verslag van  09.08.2022 
Verslag unaniem goedgekeurd. 
 

2. Voorstelling werknemer OH Leuven 
Mathias Stoyanof: nieuwe stadionomroeper àvoorstelling in oktober 
Hij is vanaf nu de vaste stadionomroeper. 
Dirk Reekmans verzorgt de regie in de toekomst om niet volledig van het toneel te verdwijnen. 
 

3. Club update door CEO Peter Willems  
o Blessures 

ü Mandela Keita: loopt en traint opnieuw, de revalidatie verloopt momenteel goed en volgens plan. 
ü Siebe Schrijvers: heeft terug voetbalschoenen aangetrokken, heel voorzichtig beetje voetballen. 
ü Saar Janssen: wordt woensdag 15/09 geopereerd na een zware knieblessure. 

 
o Sportief nieuws  

ü U23  
à Goed begonnen aan de (vernieuwde) competitie. 

  à Goede leerschool. 
 

ü OH Leuven Women 
à4 wedstrijden gespeeld in Scooore Super League à 4 gewonnen àgeen enkele tegengoal ! 
àWaarschijnlijk zal het een tweestrijd worden tussen RSCA Women en OHL Women. 

  
ü A-kern 

àMomenteel staat de A-kern op de 4de plaats. 
àOf de zomermercato gelukt is kunnen we pas evalueren aan het einde van dit seizoen. 
 

 
 



 

 

o Definitieve samenstelling A-kern: 
ü A-kern 

àBedoeling was om stabiliteit te brengen, ook op lange termijn. 
àKwaliteit is eveneens verbeterd. 
 

ü Kuharevych Mykola:  
àBegin van de mercato was moeizaam begonnen, daarna beter, maar kon zich    
toch niet doorzetten. 
àLouter sportieve beslissing om hem terug te sturen naar Hibernian FC. 
 

ü Maertens Mathieu:  
àOH Leuven gunt het hem om te vertrekken maar dan voor fatsoenlijke bedragen.  
àMomenteel gesprekken om zijn contract eventueel te verlengen tot 2026 i.p.v. 2025. 
 

ü Gonzalez Mario: 
àZelf ontdekt door de screeners. 
àMarc Brys had hem hoog op zijn lijst gezet. 
àLang geduurd eer OH Leuven hem kon binnen halen. 
 
Volgens Peter Willems kan de WK-break ons wat rust brengen. 
 

o Structuur Sportief Departement (presentatie CEO Peter Willems) 
Het deel over de sportieve structuur wenst het bestuur van OH Leuven nog niet te publiceren,  tot intern 
iedereen op de hoogte is gebracht. 

 
4. Samenvatting SLO: overzicht van de maand (presentatie van Jimmy Coenraets) 

o Verzameling / overzicht fanvragen  
ü Studentenabonnementen lanceren: 

àExclusieve voordelen: 
v Alle thuiswedstrijden JPL. 
v 33 gratis pinten (1+1) bij alle deelnemende cafés t.w.v. €66. 
v Kinepolis-actie (1+1) op donderdag. 
v Exclusieve OH Leuven vaandel. 
v Gratis Magazine “70 jaar OH Leuven”. 
v OH Leuven fanvoordelen via exclusief online platform. 
v Leuven Sportpas (Leuven Bears, Chiefs Leuven, KHC Leuven, Volley Haasrode-Leuven) 

t.w.v. €40. 
v Eigen studententribune. 

àKostprijs: €75 inclusief €10 dranktegoed. 
 

ü Evaluatie abonnementenverkoop: 
175 supporters zijn verhuisd van vak K (tribune 4) naar vak J (tribune 3). 
 

ü Supportersaantallen: 
àHOME: 
OH Leuven - Westerlo: 4832 
OH Leuven – Club Brugge: 7454 
OH Leuven – KV Oostende: 4472 
OH Leuven – Charleroi: 5093 
 



 

 

àAWAY 
KV Kortrijk – OH Leuven: 139 
Royal Antwerp – OH Leuven: 275 
Standard – OH Leuven: 254 
Anderlecht – OH Leuven: 515 
 

o Overzicht communicatie topics  
ü Nieuw / terug:  
• Matchverslag terug online 30’ na de wedstrijd (OHL Women, U23 & A-kern). 
• Voorbeschouwing op MD – 2 (na persbabbel) (OHL Women, U23 & A-kern). 
• Nabeschouwing spelers.  
• Mediacenter op website OH Leuven. 
• Wekelijkse oproep voor away-days en link naar supportersgroepen (website & socials). 
• Maandelijkse nieuwsbrief voor de fans. 
• Wedstrijdverslag (video): U23 & OHL Women. 

 
ü Content inhoudelijk (wat heeft gewerkt/was goed)  

Inhoudelijk werden de communicaties veel bekeken volgens Jimmy Coenraets. 
•Away – Day RSC Anderlecht. 
•Podcast Peter Willems – Mercato 2022. 
•Sari Kees over haar rol als kapitein. 
•K merchandise. 
•Launch Kidsclub. 
•Afscheid Dirk Reekmans. 
 

5. Samenvatting SF:  
o Organisatie uitwedstrijden: 

ü Busborden 2de bus àLuc Leys bevestigt dat deze busborden aangemaakt zullen worden door de club. 
 

ü Liftbus Rollers & Friends (Guido Struyven en Thalia Van Neste) àde club is het aan het bekijken en 
zal nadien in dialoog gaan. 

 
o Evaluatie thuis- en uitmatchen: 

ü 14/08 OH Leuven – Club Brugge 
- Veel volk. 
- Ondanks verlies fantastische sfeer. 

 
ü 21/08 Standard – OH Leuven 

- 256 OHL-supporters mee op verplaatsing. 
- Euforische sfeer vanuit ons vak! 
- Rode kaart Nsingi. 

 
ü 27/08 OH Leuven – KV Oostende 

- De OH Leuven-supporters in vak K brengen andermaal de sfeer in het stadion en lukken er stilaan 
de andere tribunes mee te krijgen. 

-  De beslissende goal in de slotfase doet het stadion ontploffen! 
- Jonge supporter loopt het veld op nadat hij over de balustrade werd gezet door andere 

supporters, maar de stewards zijn alert. Hij bleek weerbarstig, schuift uit en valt met het gezicht 
in het gras. Stewards en spelers waaronder Casper De Norre ontfermen zich over hem en kunnen 
hem terug in de tribune zetten. 

 



 

 

ü 04/09 Anderlecht – OH Leuven 
- Organisatorisch even een probleem door beperkt aantal staanplaatsen. 
- Een gelijkspel dat ook een overwinning had kunnen zijn. 
- De 515 aanwezige OH Leuven-supporters waren andermaal subliem! 

 
ü 10/09 OH Leuven – Charleroi 

- Redelijke opkomst van de OH Leuven-supporters, maar kan nog beter. 
- Spektakelstuk met een verdiende overwinning voor OH Leuven. 
- Vak K heeft de andere tribunes nu ook stilaan op de hand. Proficiat aan alle supporters! 

 
o Vooruitblik thuis- en uitmatchen A-kern (Jimmy Coenraets): 

ü 17/09 KV Mechelen – OH Leuven àverkoop loopt goed (reeds 500 tickets). 
ü 01/10 OH Leuven – Union St-Gilloise àer wordt gehoopt op een “vol huis”! 
ü 08/10 Zulte Waregem – OH Leuven. 

 
6. Discussiepunt / vergaderpunt (Jimmy Coenraets) 

o Werking SF – OH Leuven: 
ü De uitnodigingen voor de werkgroep “Sfeer” zijn al verstuurd. 
ü Werk maken van de andere werkgroepen. 
 

o Sinterklaasfeest (Geert Pauwels) 
Jarenlang werd het Sinterklaasfeest georganiseerd door SC Pigeon d’Or. 
Jimmy Coenraets stelt voor om het dit jaar gezamenlijk te organiseren. Kandidaten om hier aan mee te 
werken kunnen zich melden bij Jimmy. 
 

o WK Voetbal en onderbreking voetbalwedstrijden JPL (Geert Pauwels) 
ü Meer aandacht voor OH Leuven Women en OH Leuven U23. 
ü Gezamenlijke bussen inleggen. 

 
7. Rondvraag/varia  

o Top Women Game (Jimmy Coenraets) 
De Kidsclub van OH Leuven had de familiedag gepland op zondag 18 september, maar wordt verplaatst 
naar zaterdag 17 december. Dan speelt OH Leuven Women de topwedstrijd tegen Club YLA in het King 
Power at Den Dreef Stadion.  
 

o Retroshirt (Jimmy Coenraets) 
Tijdens het weekend 21-23/04/2023 wordt de laatste competitiewedstrijd gespeeld. Bedoeling is om dan 
een retroshirt voor te stellen. 

 
o Nieuwjaarsmatch (Jimmy Coenraets – Geert Pauwels) 

Een voorstel ligt op tafel om een “Nieuwjaarsmatch” te houden in het weekend van 06/01 – 08/01/2023 
tijdens de wedstrijd tegen KV Kortrijk. 
 

o UEFA Europa League wedstrijd Union-Malmö FF (Jimmy Coenraets)  
Een kortingstarief ad 5 euro wordt toegekend aan abonnees van OH Leuven. 
Tot nu toe heeft Union 4400 tickets verkocht. 
 

o Galadiner (Jimmy Coenraets) 
Het galadiner ten voordele van het goede doel is gepland op vrijdag 24/03/2023. 
 



 

 

o Cashback en familieabonnement (Wim Van Mellaert) 
Peter Onkelinx heeft bij navraag bevestigd dat ieder lid van een familieabonnement een cashback ad 10 
euro ontvangt omdat zij elk hun eigen kaart hebben. 
 

o Defibrillator (Octaaf Duerinckx) 
Jimmy Coenraets weerlegt de ongerustheid van de Old Stars want volgens hem werkt de defibrillator in 
Bruineveld wel degelijk. Luc Leys voegt er aan toe dat de defibrillator jaarlijks wordt gecontroleerd. 
 

o Energieplan (Ivan Peeters) 
Bij navraag door Ivan, bevestigt Peter Willems dat ook OH Leuven werkt aan een energieplan: 
ü Verwarming van het veld iets minder zetten. 
ü Stadionverlichting iets later aan zetten. 
ü … 

 
o Gratis abonnement 20 jaar (Ivan Peeters) 

T.g.v. het 20 jarig bestaan mochten de abonnees deelnemen aan een actie waarbij één supporter een 
gratis abonnement voor de komende 20 seizoenen kon winnen. Vrijdag zal de naam bekendgemaakt 
worden. 

 
o Wedstrijd OH Leuven - Club Brugge (Marc Van Eylen) 

Volgens Marc mochten de vlaggen van de OH Leuven-supporters niet blijven hangen, die van Club 
Brugge wel. Luc Leys ontkent dit met klem en bevestigt dat ook zij de opdracht kregen om ze te 
verwijderen. Ook werd aan de Club Brugge supporters duidelijk gemaakt dat pyrotechnisch materiaal 
niet mag gebruikt worden. Volgens hem werden foto’s gemaakt en PV’s opgesteld. 
 

o Activeren app (Marc Van Eylen) 
Er wordt gevraagd wanneer de functie geactiveerd wordt om het abonnement te vervangen door een 
ticket zodat een supporter zijn abonnement bij afwezigheid aan iemand anders kan doorgeven. 
Jimmy Coenraets stelt dat zolang er nog genoeg plaats vrij is, deze app niet geactiveerd wordt. 
 

o Lockers voor fietsers (Michel Mees) 
De vraag naar lockers voor het opbergen van de helmen van de fietsers, werd volgens Peter Willems niet 
uit het oog verloren en werd opgenomen met de Stad Leuven samen met het onderzoek om de parking 
nog langer te kunnen gebruiken. Wordt vervolgd. 
 

o Uitwedstrijden en betalingsmogelijkheden (Marc Van Eylen) 
Er wordt gevraagd om bij uitwedstrijden aan de clubs te vragen/te specifiëren of de tickets en 
consumpties met cash of betaalkaarten dienen betaald te worden.  
Hortense Goemans zal dit opvolgen en opnemen in de wedstrijdfiche 
 

o Samenvallen wedstrijden A-kern en OH Leuven Women (Marc van Eylen) 
De lage verkoop van de abonnementen van OH Leuven Women en U23 kan volgens Marc te wijten zijn 
aan het samenvallen van vele wedstrijden: 

ü 4 wedstrijden OH Leuven Women en U23 
ü 3 wedstrijden U23 en A-kern 
ü 2 wedstrijden waar de 3 teams samen op dezelfde dag spelen. 

Peter Willems beaamt dit, maar het is de kalendercommissie die dit bepaalt. 
 
 

 



 

 

Volgende vergadering 
Dinsdag 4 oktober 2022 om 19u 

 
 

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


