
 

 

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

 
Open Supportersvergadering  

Dinsdag 7 februari 2023 om 19u (zaal Panenka) 
 
Vertegenwoordigers OHL: 
Willems Peter (CEO), Coenraets Jimmy (SLO), Luc Leys (Senior Manager Security), Onkelinx Peter (Senior Manager 
Operations), Van Doorslaer Filip (Persverantwoordelijke), Jacobs Ariël (Director Football), Brys Marc (coach), 
Maertens Mathieu en Schrijvers Siebe (spelers OHL) en Nava Jarayabhand (vertegenwoordiger King Power). 
 
Vertegenwoordigers SF:  
Duerinckx Octaaf, Elsen Filip, Gazia Luc, Goemans Hortense, Lemmens Pieter-Jan, Mees Michel,  
Mottart Niels, Pauwels Geert, Peeters Albert, Peeters Ivan, Promil Christophe, Struyven Guido,  Van Eylen Marc,  
Van Gramberen Joost, Van Neste Thalia en een 60-tal supporters. 
 
Verontschuldigd: 
OHL: Vancauteren Frederik (CCO) 
SF: Goovaerts Vincent en Van Mellaert Wim 
 
Vooraleer de vergadering te starten, maakt de supportersfederatie O-Hasj-El uit naam van alle supporters haar 
oprechte deelneming over aan coach Marc Brys naar aanleiding van het overlijden van zijn moeder en wenst de hele 
familie veel sterkte toe. 
 
Club Update (Peter Willems) 
CEO Peter Willems opent de vergadering door iedereen van harte welkom te heten. 
Zoals bij elke maandelijkse vergadering met de supportersvergadering geeft hij een club update. 
We hebben met de A-kern niet de punten gehaald die we willen, maar toch hebben we volgens hem grote stappen 
gezet en dit op alle niveaus als we vergelijken met een aantal jaren terug: 
àWanneer we volgend seizoen in 1A starten, zal het het 4de seizoen op rij zijn dat we in 1A spelen. Wat nog nooit is 
gebeurd in de 20-jarige geschiedenis van onze club.  
àOHL Women is nog steeds op koers om de titel te behalen. 
àOnze jeugd telt ondertussen een 15-tal internationals. Daarnaast zitten met Louis Patris, Nachon Nsingi en tot voor 
de mercato Mandela Keita eigen opgeleide spelers in de kern. Zij spelen er geen meelopersrol. Er komen nog spelers 
aan. 
 
Peter Willems overloopt het plan met objectieven op sportief gebied van het lange termijn strategisch plan: 
àMet de A-kern de Top 6 kietelen. 
àMet de dames naar de Champions League. 
àJeugd ontwikkelen en laten doorstromen àAcademy is heel belangrijk.   
àSamenwerken met Leicester en spelers naar Leicester laten doorstromen zoals in het verleden met Kamal Sowah. 
 
OHL wil ook op Community blijven inzetten. 
 
Wat het budget betreft heeft OHL volgens de CEO voor het boekjaar 2021-2022 een verlies van 15 miljoen 
genoteerd, maar desondanks toch een positief eigen vermogen dankzij de inbreng via kapitaalsverhoging van King 
Power. Bedoeling is niet om afhankelijk te blijven van het engagement van King Power, maar om langzaam maar 
zeker de inkomsten te verhogen door o.a. het stadion te vullen en spelers duur te kunnen verkopen. De aanwezige 
vertegenwoordiger van King Power, zal de toewijding en het commitment van King Power zeker kunnen bevestigen.  



 

 

Ook voor Leicester heeft King Power 190 miljoen pond aan schuld kwijtgescholden en omgezet in kapitaal. 
Dit bewijst dus allemaal dat het engagement van King Power niet van korte duur is. 
De eerste jaren werd er onder King Power geïnvesteerd in de infrastructuur en (niet-sportieve) structuur. Nu zal er 
meer gewerkt worden aan de sportieve ontwikkeling met in de komende jaren focus op de stabiliteit van de kernen 
en dit zowel bij de mannen als de vrouwen om de kwaliteit omhoog te krijgen.  
 
Wintermercato (Peter Willems) 
Volgens Peter Willems werd voorafgaandelijk gezegd dat er niet zo heel veel zou gebeuren. Een overzicht: 
àTamari Mousa 
Bedoeling was om een alternatief te hebben voor Mousa Tamari mocht hij vooralsnog vertrekken. Dit hebben we 
gevonden in Emmanuel Toku. Toch wil hij duidelijk stellen dat spelers niet zomaar voor een prikje opgehaald kunnen 
worden bij OHL. Ondertussen zijn er gesprekken gaande voor een eventueel bijtekenen met respect voor beide 
partijen. 
àToku Emmanuel 
Zoals gezegd gehaald om te anticiperen op een vertrek van Tamari. Visum en arbeidsvergunning van aanvallende 
middenvelder Toku zijn ondertussen in orde zodat hij speelgerechtigd is. 
àTraoré Maï 
Aanvaller Traoré werd gehaald om meer aanvallende alternatieven te hebben, niet om Mario Gonzalez (topscorer 13 
goals) te vervangen. De spoeling in de aanval was dun met enkel Gonzalez en Nsingi.  
àOpoku Nathan 
Opoku speelde nog samen met jeugdvriend Kamal Sowah bij Field Masters Football Club in Ghana. Vervolgens 
speelde hij in Amerika en won de titel in de universiteitscompetitie met Syracuse University. Leicester City heeft hem 
recent een contract gegeven en is nu op huurbasis bij OHL. Alzo wordt de samenwerking met Leicester 
aangezwengeld. 
àKeita Mandela 
Volgens de CEO heeft Ariël Jacobs de situatie rond Mandela al verduidelijkt op ROB en de website van OHL. 
Na een schitterend seizoen, heeft hij spijtig genoeg een zware blessure opgelopen. Er werd alles aan gedaan om hem 
terug in de 1ste ploeg te krijgen. Hij wilde echter zelf andere lucht opsnuiven. De club heeft geprobeerd om hem 
tegen te houden, maar uiteindelijk toch de beslissing genomen om hem uit te lenen aan Antwerp. 
 
We hebben eerder nog spelers zien vertrekken naar grote ploegen, denken we maar aan Thomas Henry (Serie A – 
Hellas Verona), Xavier Mercier (Hongaarse landskampioen Ferencvarosi), Kamal Sowah (Leicester en nu Club 
Brugge),… Volgens de CEO mogen we er fier op zijn dat we spelers naar die ploegen kunnen laten gaan.  
We moeten blijven geloven in onze eigen jeugd en er zullen er nog doorstromen naar de A-kern en inderdaad spelers 
uit onze eigen jeugd verkopen zal nog gebeuren. 
 
àExtra verdediger 
Peter Willems geeft toe dat een verdediger bijhalen de bedoeling was van de club, maar dit is mislukt. 
 
Sportieve resultaten (Peter Willems) 
Peter Willems is er sterk van overtuigd dat we de laatste matchen meer punten verdienden en dat elke wedstrijd zijn 
eigen verhaal heeft. Momenteel staan we 4 punten achter PO2, maar volgens hem is er nog niets verloren, alleen 
moeten we de punten binnenhalen. Hij hoopt dat de periode waarbinnen we punten die we onnodig hebben laten 
liggen achter de rug is. De spelers blijven achter hun coach staan en de CEO hoopt dan ook dat de supporters dat ook 
zullen doen omwille van alles wat we samen hebben opgebouwd. Peter Willems doet dan ook een warme oproep 
om die geweldige sfeer te blijven creëren en op een positieve manier verder te zetten. 
 
 
 
Reacties en vragen supporters 



 

 

Supporter: Tijdens de match OHL-Westerlo was Mandela Keita niet goed, maar op Antwerp wel. Was er toen al 
iets aan de hand? 
Peter Willems:  
Antwerp heeft altijd interesse gehad voor Mandela en dat was trouwens niet de enige club. Peter is er van overtuigd 
dat hij niet opzettelijk slecht speelde op OHL. Alleen heeft Mandela zich na zijn revalidatie willen forceren en dat is 
mislukt. We mogen hem zeker niet beschuldigen dat hij zijn best niet heeft gedaan. 
 
Marc Brys:  
De breuk in de voet heeft Mandela een lange revalidatie gekost, maar hij heeft ondertussen enorme stappen gezet. 
Toch was hij volgens Marc onvoldoende gerevalideerd ondanks hij zelf dacht dat hij er klaar voor was. Hij heeft 
ambitie en wil vooruit. De coach heeft hem in bescherming willen nemen, maar de druk van Antwerp was te groot. 
Hij is er van overtuigd dat Mandela stappen zal zetten en sterker terug zal komen. Volgens de coach heeft de club 
verstandig gehandeld en was het de juiste keuze door hem naar Antwerp te laten gaan. Volgens hem is het een 
positief verhaal dat onderdrukt werd en het is een slimme zet om hem nu uit te lenen en een kind blijft van OHL. De 
coach is fier dat Mandela die stap heeft gezet en hoopt dat hij door zijn gedrevenheid het goed zal doen. Marc Brys 
heeft nog steeds nauwe contacten met hem.  
 
Ariël Jacobs:  
Ariël stelt dat hij recent bij de club is gekomen. Het zit bij hem in de genen om naar de jongeren te kijken. Hij wil de 
coach niet dwarsbomen en geen valse hoop geven aan de spelers. Tegen Westerlo heeft Keita een goede wedstrijd 
gespeeld, maar hij begreep niet waarom hij bij de rust werd vervangen. Hij heeft met hem gesproken en gesteld dat 
hij moet doen wat de coach hem opdraagt. Keita wilde echter forceren. Ariël betreurt het wat er gebeurd is met 
Mandela.. Alleszins is hij benieuwd wat de komende weken hem zullen brengen. Hopelijk zijn we niet het slachtoffer 
van ons eigen beleid om in te zetten op jonge talenten. 
 
Vraag supporter: Waarom heeft de club Mercier laten gaan voor Holzhauser die niets heeft bijgebracht? 
àMarc Brys: 
De coach stelt dat hij een goede relatie had met Mercier en dat hij bij OHL de 2 beste jaren van zijn carrière heeft 
gekend. Hij wil hieromtrent heel open zijn en stelt dat Xavier een te grote impact had op de groep en dominant was, 
maar desondanks goed lag in de groep. Het was een eindig verhaal en het was beter om op een hoogtepunt te 
stoppen. 
Wat Holzhauser betreft, het is er nooit uit gekomen. De coach geeft toe dat dit een misrekening was van hem. 
 
Vraag supporter: welke impact heeft het uitvallen van Mathieu Maertens? 
àMarc Brys:  
Elk team heeft te maken met kwetsuren. Mathieu is ongelukkig uitgevallen. Siebe Schrijvers kwam terug uit zijn 
revalidatie en kreeg al sneller dan gepland meer minuten.  We hopen nu alleen dat er niets gebeurt met Pletinckx of 
Ricca die op hun posities nog kwetsbaarder zijn. Het uitvallen van Mario Gonzalez heeft ons ook geen goed gedaan, 
we misten zijn scorend vermogen. Toch heeft OHL volgens Marc nog altijd een voldoende gestoffeerde kwalitatieve 
ploeg, maar hebben we wel wat kwantiteit verloren. 
 
Vraag supporter: wat met de mindere resultaten van de laatste weken en de inzet van de spelers? 
àMarc Brys: 
Aan de hand van een presentatie toont de coach dat we 4 punten achter staan op ons doel. Het is volgens hem het 
1ste jaar dat we als club de ambitie uitspreken om play off 2 te halen. Hij kan niet ontkennen dat de spiraal 
momenteel neerwaarts is en het dus terecht is dat de supporters morren. De supporters zelf hebben volgens hem 
een grote evolutie doorgemaakt. De immense steun dit jaar is gewoon fantastisch om te zien.  
Marc Brys bevestigt dat we dikwijls meer doelpunten verdienden en dat we dominant waren. Dat blijkt ook uit het 
overzicht wat betreft het gemiddeld balbezit in de loop van de laatste 3 seizoenen: 
 20-21 à43,46 % 



 

 

 21-22 à49,50 % 
 22-23 à 52,80 % 
Vervolgens toont Marc Brys beelden van de talrijke doelkansen uit verschillende wedstrijden die spijtig genoeg geen 
doelpunten opleverden. Allemaal wedstrijden waar de resultaten dus desondanks niet goed waren en de supporters 
gefrustreerd geraakten. Volgens de coach waren de spelers gedreven en was er de wil.  
De ambities worden met de punten verlegd. Marc Brys stelt dat de steun van de supporters in de moeilijke 
momenten belangrijk is en het tragisch zou zijn mocht die wegvallen want die steun maakt de ploeg beter. 
Vraag supporter: waarom steeds dat achteruit spelen met soms alle risico’s van dien? 
àMarc Brys: 
Volgens de coach heeft deze spelwijze ons 1 tegendoelpunt gekost en 4 direct aanwijsbare doelpunten voor 
opgeleverd. Het is de keuze van het voetbal spelen. Alle tegenstanders hebben het moeilijk om hier mee om te gaan.  
 
Vraag supporter: de supporters missen dat de spelers er staan zoals de supporters er telkens staan. 
Vraag supporter: we zingen “Het maakt niet uit of we winnen of verliezen, Je zit voor altijd in ons kloppend hart”. 
Deze tekst klopt ook voor de supporters maar daar missen ze de emotie van de spelers, over de beleving 90 min 
lang! Het gaat om geven en nemen, er moet intern met de spelers over gesproken worden waarom dat gevoel bij 
de supporters niet overkomt. 
Vraag supporter: Ik vrees dat als we vrijdag tegen Cercle niet winnen, niet iedereen zich nog 100% zal geven. 
àMarc Brys: 
Marc Brys is ten zeerste verrast door deze uitspraken, maar belooft om te kijken waar dit zou kunnen zitten en wat 
dit gevoel doet oproepen bij de supporters. 
 
àMathieu Maertens: 
Mathieu bevestigt dat de spelers voor de match samen komen om zich voor te bereiden om te winnen en dat ze niet 
zomaar naar de club komen om een matchke te spelen zonder alles te geven. Hij ontkent ten zeerste dat het hen 
niets doet na een verliezende partij. Volgens hem zijn de spelers even ontgoocheld en gefrustreerd dan de 
supporters, want tenslotte willen zij  evenzeer de 3 punten pakken. Hij stelt dat het de laatste weken niet mee zat, 
waar het in het begin van het seizoen iets meer meezat. 
 
àSiebe Schrijvers: 
Siebe Schrijvers bevestigt dat er ook een grote teleurstelling was bij de spelers na de match  tegen Eupen en de 
strafschop die nog valt in de laatste minuten. Als de spelers dan na de wedstrijd te vroeg naar de kleedkamer 
vertrekken, dan kan dit negatief overgekomen zijn bij de supporters. Dit was echter niet bewust en als dit zo zou 
overgekomen zijn, wil Siebe zich namens de groep hiervoor verontschuldigen. Siebe wil de supporters duidelijk 
maken dat tussen spelers na de match over de wedstrijd gesproken wordt om de ontgoocheling te verwerken. 
 
àMarc Brys: 
De spelers zijn na de wedstrijd, alsnog naar de supporters gegaan om hen te gaan groeten. De wedstrijd domineren, 
en dan die penalty nog incasseren in de slotfase kwam hard aan. De coach vraag hier begrip voor, want voor de 
spelers was dit ook moeilijk te verwerken op dat moment.  
 
Vraag supporter: de ploeg is aan het slabakken en dat wordt overgebracht op de supporters, vooral na Seraing. 
Vraag supporter: ik heb het momenteel moeilijk en weet niet hoe ik mezelf nog moet motiveren om als een zot 
tekeer te gaan op die trommel? 
àMarc Brys: 
Als de supporters gaan slabakken, dat zou erg zijn! 
De coach is verbaasd omtrent de gevoelens die geuit worden als zouden de spelers er niet 100% voor gaan! 
 
àSiebe Schrijvers: 
Anti acties zouden pijn doen en het zou heel spijtig zijn, want de spelers halen de kracht uit de support en dat geeft 



 

 

hen de moed om 100% voor de 3 punten te gaan. 
 
Vraag supporter: sommige spelers zijn niet bij de les. Vele kansen worden door sommige spelers om zeep 
geholpen. Waarom komt Jackers niet aan spelen toe? 
àMarc Brys:  
We gaan de spelers niet afschieten als hij een kans mist. Dit zou niet productief werken. 
Volgens de coach is Cojocaru op dit moment geschikter voor het spel dat OHL speelt. 
 
Vraag supporter: Patris heeft grote stappen gezet en probeert naar voren te gaan en te scoren maar dat lukt niet. 
àMarc Brys: 
Het is ongelukkig om Louis hierop te verwijten. Ik ben blij dat hij blijft gaan en onrust creëert! Hij is een verdediger 
die als jeugdspeler nog als winger speelde en hier zijn aanvallende impulsen uit haalt.  
Vraag supporter: we stellen wisselvallig speelgedrag vast , twee helften kunnen soms totaal verschillen. 
àMarc Brys: 
De oorzaak ligt niet aan het fysieke, misschien speelt het mentale aspect  daar een grotere rol. Een pasklare oplossing 
is er niet direct, alleen sterk in het hoofd zijn. Voetbal is een teamspel en als er een schakel niet mee is, kan er zich 
een probleem stellen.  
Zoals tegen Zulte Waregem waar we een slechte 1ste helft speelden en een vlotte 2de. Alles zit in het hoofd en het is 
niet onlogisch dat meer en meer psychologen zich in het voetbal gaan begeven! 
 
Vraag supporter: “Polleke” heeft onze club in diskrediet gebracht en daar stapt de club los over. Hij heeft zich 
afgekocht. Als wij iets verkeerd doen worden wij aangepakt en soms volgt er stadionverbod. 
àPeter Willems: 
Peter Willems is er zich van bewust dat de situatie niet ideaal is. 
 
Vraag supporter: meer vergaderingen als vandaag en niet alleen bij moeilijke momenten. Supporters hebben recht 
om te spreken en ook om gehoord te worden. De inspanningen moeten van beide kanten komen. 
àMarc Brys: 
We zitten bij een club die heel open communiceert en sociaal denkend is.  
 
àJimmy Coenraets: 
De laatste jaren werden vele acties ondernomen zoals: 

• Maandelijkse supportersvergaderingen (supportersfederatie ><OHL-bestuur). 
• Werkgroep “90 minuten in de kleedkamer”. 
• Vier werkgroepen werking OHL - SF: groei, organisatie uitwedstrijden, organisatie ticketing, sfeer en beleving 

in het stadion. 
 
àPeter Willems: 
De uitgestoken hand wordt aangenomen om meer open vergaderingen te houden. We zullen dit 3x per jaar 
organiseren. 
 
Positieve reacties van de supporters uit: 
àWe moeten er allemaal samen voor gaan en het zou jammer zijn als een partij zou afhaken! 
 
àVoetbal is emotie: slecht spelen en winnen, dan zijn de supporters content. Maar verlies hoort er spijtig genoeg 
ook bij. Laat ons genieten van de geweldige sfeer van onze supporters die er heerst in vak K! 
 
àPerceptie verschilt van supporter tot speler. Op Union wordt door de supporters niet verwacht dat OHL gaat 
winnen. Bij Seraing wordt het wel verwacht en dan gebeurt het niet. Daar schuilt dan ook het probleem.  
 



 

 

àVrijdag tegen Cercle Brugge allemaal “vlammen”! 
 
Peter Willems bedankt alle supporters voor de constructieve inbreng en bevestigt nogmaals dat de steun van de 
supporters naar de spelers toe heel belangrijk is! 

 
 

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


