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KSV Roeselare verliest met forfaitscore wedstrijd tegen RE Virton van komende 

zondag in Proximus League 

 
Brussel, 13 september 2019 -  KSV Roeselare verliest de wedstrijd van komende zondag tegen RE Virton met 
forfaitscore.  
 
KSV Roeselare tekent na de uitspraak van faillissement van dinsdag 12 september verzet aan. Deze zaak wordt 
komende dinsdag 17 december behandeld voor de ondernemingsrechtbank van Kortrijk.  
In tussentijd wordt de club beheerd door de aangestelde curator, die zowel de club als de Pro League liet weten 
dat alleszins geen enkele activiteit van de club kan plaatsvinden tot en met de behandeling van het verzet 
komende dinsdag.  
 
Om te vermijden dat deze zaak invloed zou uitoefenen op het sportieve verloop van de Proximus League, 
hebben zowel de kalendermanager als het management van de Pro League contact opgenomen met RE Virton 
om een nieuwe datum te vinden voor de wedstrijd KSV Roeselare – RE Virton, die geprogrammeerd stond voor 
nu zondag 15 september. 
 
Vandaag ontving de Pro League van de CEO van de club uit de Gaume volgend antwoord: 
 
“Wij waren bereid de wedstrijd te spelen op een latere datum, op voorwaarde dat dit ons niet zou schaden 
uiteraard. De drie data die ons werden voorgesteld, stellen ons echter voor problemen. De belangrijkste reden 
is dat onze hoofdtrainer, de heer Dino Toppmöller, afwezig is op zowel 24 september, 30 oktober en 3 
december, in het kader van zijn opleiding voor het diploma UEFA Pro. U begrijpt dat het voor ons niet mogelijk 
is om een competitiewedstrijd aan te vatten zonder onze hoofdcoach op de bank…” 
 
De wedstrijd van komende zondag zal dus, conform het bondsreglement, door KSV Roeselare met forfaitscore 
verloren worden. 
 
 
 

Contact:  
Stijn Van Bever 
Stijn.van.bever@proleague.be  
0485/62.65.88 
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Over de Pro League: 

De Pro League groepeert de 24 professionele voetbalclubs in België en beheert de kampioenschappen 1A (Jupiler Pro 
League) en 1B (Proximus League). Ze organiseert ook de Supercup waarin telkens bij het begin van het seizoen de 
landskampioen het opneemt tegen de bekerwinnaar. In opdracht van de KBVB staat de Pro League in voor de Beker van 
België (Croky Cup) vanaf de 1/16e finales. Daarnaast organiseert ze ook nog de Pro League Cup U21 en vanaf het seizoen 
2018-2019 het enige EA-FIFA e-sport kampioenschap op PlayStation.  

De Pro League wil een sterke en dynamische liga zijn met een efficiënt beslissingsproces, uitgevoerd door een team 
onafhankelijk maar ten dienste is van de clubs. Het management werkt onder de controle van alle clubs verzameld in de 
Algemene Vergadering of volgens de richtlijnen van hun vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur.  

Op het nationale niveau overlegt de Pro League met de KBVB en vaardigt vertegenwoordigers af in tal van organen en 
comités van de Voetbalbond. Ook op regionaal vlak stemt de Pro League af met de beide vleugels van het amateurvoetbal: 
Voetbal Vlaanderen en ACFF. De Pro League is daarnaast de vertegenwoordiger van de werkgevers binnen het Paritair 
Comité Sport waar de collectieve sectoriële overeenkomsten worden afgesloten. Internationaal laat de Pro League haar 
stem horen via de European Leagues of het World League Forum waar ze lid van is.  

De Pro League is zich bewust van de impact van het profvoetbal en van haar maatschappelijke functie. Ze verdedigt de 
opleidingsclubs niet enkel omdat dat de sleutel tot sportief succes vormt - zoals de recente derde plaats van de Rode Duivels 
op het WK nog bewees -, maar ook omdat de opleiding van jongeren een essentieel onderdeel is van de sociale impact van 
de profclubs. Om een beter inzicht te krijgen in de economische en sociale impact van de Pro League, werd er een studie 
uitgevoerd door Deloitte waarvan het rapport op 4 juni 2018 werd gepresenteerd en dat hier (in het Engels) kan 
geraadpleegd worden.  
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