
 
 

 
 
 

PERSCONFERENTIE 7 DECEMBER 2018 
PANINI official sticker collection FOOTBALL 2019 

 
 
Welkom in de hoofdkwartieren van de Pro League voor de lancering van het nieuwe 
Panini-album Football 2018/2019. Het is ondertussen de 47ste editie en Panini België 
is dus zeker niet meer aan zijn proefstuk toe!  
 
Dit album is exclusief voorbehouden aan de Pro League 1A + 1B en bevat nog meer 
informatie dan vroeger.  
 

DE COLLECTIE  

Wat kunnen de supporters verwachten?  
 
Geheel volgens de traditie een verzameling van 472 stickers met de portretten van 
spelers uit de Pro League 1A + 1B. Er zijn dus iets minder stickers te verzamelen dan 
vorig jaar. Het album zelf telt 48 pagina's waarin u alle grote namen van het Belgische 
voetbal terug kan vinden.  
 
Welke zijn de troeven van dit album?  
 
Jullie vinden er het logo van elk team in glitter en telkens één foto per speler. Natuurlijk 
is er ook een foto van de trainer en een foto van de volledige ploeg. 



 
 

MAAR OOK 
 

• Een dubbele pagina gewijd aan de Rode Duivels met "vintage" foto's. 
 

o De Rode Duivels veroverden deze zomer wereldwijd de voetbalharten. 
Deze wereldsterren van vandaag zetten ooit hun eerste stappen op onze 
voetbalvelden. We tonen hen graag zoals ze zich bij het begin van hun 
carrière voorstelden aan de Belgische voetbalfan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Een dubbele pagina gewijd aan oude en toekomstige "Gouden Schoenen"! En 
dus beelden die in de pers zullen opduiken na de toekenningsceremonie in 
januari 2019. 

 
o Het Laatste Nieuws reikt dit jaar voor de 65e keer in de geschiedenis de 

Gouden Schoen uit aan de beste voetballer van het afgelopen jaar uit de 
Belgische competitie. Ontdek in ons album enkele iconische winnaars en 
weetjes over 65 jaar Gouden Schoen. 

 
En exclusief zullen dit jaar, na de prijsuitreiking in Januari 2019, ter 
aanvulling van deze schitterende collectie over het Belgisch voetbal 8 
extra stickers worden uitgegeven met de winnaars van de Gouden 
Schoen 2018. 

 
•  Een dubbele pagina over de grote momenten van het Belgisch voetbal. 
• Videoanimaties die direct van onze stickers kunnen worden gedownload via de 

gratis app Frame Alive! 
 

Jullie merken het, een album vol nieuwigheden 
 



 
 
EN OOK NOG 
 
Massa's nuttige informatie zoals het jaar van oprichting, het jaarlijks budget, de naam 
en de capaciteit van de stadions, maar ook de beste eigenschap van de spelers, de 
aanwezigheid op sociale netwerken en nog veel meer. 
Zoals je zelf kan vaststellen zullen alle verzamelaars van het Panini-album Voetbal 
2019, groot of klein, echt alles te weten kunnen komen over ons nationaal 
kampioenschap.  
 
Het Panini-ALBUM Pro League 2019 is een absolute must!  
Een onmisbare tool om de wedstrijden te volgen, te proeven van de sfeer in het stadion 
of gewoon thuis voor de buis. 
 
 
PRAKTISCHE INFO 
 
Het album is sinds begin deze week te koop aan de prijs van € 2,50.  
Een set fotostickers wordt verkocht aan € 0,70.  
 
Het is te koop in boekhandels, grootwarenhuizen, speelgoedwinkels en op onze e-
shop sticker-collection.be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PANINI 
 
De Panini groep is wereldleider in de sector van fotostickers , 4e Europese uitgever 
voor jongeren, Italiaans leider in de distributie van stripverhalen in dagbladhandels en 
ontwikkelt momenteel een belangrijk programma in het domein van nieuwe media. 
 
Voor meer informatie vindt u op www.paninigroup.com 
 
 
PANINI IN BELGIË 
 
Opgericht in 1970 door Raphaël de Latre du Bosqueau , kent Panini België zeer snel 
een groot succes dankzij het album Mexico 1970. De flair van dhr. De Latre du 
Bosqueau zorgt voor de creatie van “sprint” albums met grote fietsoverwinningen van 
Eddy Merckx. Het concept van “sticker albums” breidt zich uit tot verschillende 
domeinen zowel voor liefhebbers van de dierenwereld als fans van 
tekenfilmpersonages maar tot op de dag van vandaag blijft voetbal het belangrijkste 
product van de uitgeverij Panini België . Het bedrijf wordt nu beheerd door zijn zoon 
Thierry, en is de oudste partner van de Italiaanse uitgeverij Panini  (4e Europese 
uitgeverij voor de jeugd), alsook de Pro League. Sinds 1970 heeft Panini alle Belgische 
& internationale voetbalmomenten gevolgd. 
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