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Sorare en de Pro League sluiten eerste partnerschap 
in de wereld om crypto-goods naar voetbalfans te 

brengen 

 

 
Brussel en Parijs, 23 oktober –Sorare, een Europees pioniersplatform voor het verzamelen, 
verhandelen en spelen met officiële voetbal crypto-goods, en de Belgische Pro League, die de 24 
professionele voetbalclubs van het land groepeert (Jupiler Pro League en Proximus League), kondigen 
vandaag een mondiale primeur aan: zij ondertekenden het eerste partnerschap in de wereld om 
crypto ruilkaarten van voetballers op de markt te brengen. 
 

 
 
 
Een uniek platform voor voetbalfans om collectors’ items te verzamelen, te verhandelen en mee te 
spelen.  
Sorare tilt de klassieke voetbalruilkaarten naar een hoger niveau door de meest geavanceerde crypto-
technologieën te gebruiken. De gebruikers zullen niet alleen crypto-verzamelobjecten van hun 
favoriete spelers kunnen kopen, ze zullen deze ook met andere Sorare-gebruikers kunnen 
verhandelen via een veilingmechanisme en met hen kunnen spelen op de speelarena van het 
platform. Bovendien zullen de gebruikers de waarde van hun crypto-goods zien evolueren naargelang 
de prestatie van hun spelers op de grasmat. Op langere termijn, zullen de crypto-goods van Sorare 
ook gebruikt kunnen worden op platforms en games van derden. 
 
Een wereldprimeur 
De Belgische Pro League is de eerste professionele voetballiga ter wereld die een partnerschap afsluit 
met een cryptobedrijf om voetbal crypto-goods aan te leveren. Andere sporttakken hebben de 
afgelopen maanden de weg geëffend met vergelijkbare initiatieven.  Zo werd eerder dit jaar 
aangekondigd dat crypto-goods hun intrede deden in de Amerikaanse Baseball- en Football-wereld 
met de Major League of Baseball (MLB) en de National Football League (NFL). Sorare is het eerste 
gelicentieerde bedrijf dat crypto-goods mag distribueren in Europa en bovendien het eerste in het 
voetbalecosysteem. De komende weken zal het bedrijf nog meer partnerschappen met Europese 
competities en clubs aankondigen. 
 
Nicolas JULIA, Sorare medeoprichter en CEO: 
"We zijn erg trots dat we deze wereldpimeur samen met de Belgische Pro League hebben gerealiseerd 
en danken hen voor hun vertrouwen in Sorare. We zien dit als een baanbrekende aankondiging in de 
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wereld van crypto-goods en de voetbalindustrie. Dit partnerschap onderlijnt ook de eerste stap in het 
ontwikkelingsproces van Sorare, aangezien we een steeds groeiende interesse van zowel potentiële 
partners als gebruikers waarnemen. We zijn ervan overtuigd dat de technologie en 
gebruiksvriendelijkheid van Sorare voetbalfans in staat stelt om een nieuwe dimensie te geven aan hun 
fanbeleving. 
 
 

Pierre FRANÇOIS, CEO van Pro League:  

De Pro League is verheugd de eerste Europese liga te zijn die een dergelijke licentieovereenkomst op 

basis van "blockchain technologie" afsluit, zegt Pierre François (CEO Pro League). Naast onze 

traditionele samenwerking met PANINI houdt de Pro League ook rekening met andere ontwikkelingen 

in de sector. SORARE is een jong bedrijf, maar de vastberadenheid van de oprichters en hun bereidheid 

om rekening te houden met de nieuwe noden en wensen van onze fans, wisten ons te overtuigen. 

De betrouwbaarheid, veiligheid en het gemak van cryptotechnologie ten dienste van de fanbeleving 

Sorare is ontworpen om de ervaring van haar gebruikers zowel uniek als veilig te maken: het platform 

vertrouwt op de nieuwste standaarden van de Ethereum blockchain om de eenheid, authenticiteit en 

traceerbaarheid van elk crypto-good te garanderen.   

Door de openheid van het platform kunnen de cryptokaarten van Sorare naar wens worden 

verhandeld en in verschillende games worden gespeeld, waardoor er een einde komt aan de 

geslotenheid van bestaande voetbalwedstrijden. Omdat Sorare wereldwijd voetbalfans wil 

aanspreken, is gebruiksvriendelijkheid van fundamenteel belang bij het ontwerp en de 

toegankelijkheid:  fans kunnen met hun creditcard in drie klikken crypto-goods kopen. Ze kunnen deze 

items vervolgens in hun galerij verzamelen en gebruiken in fantasiespellen om beloningen te 

verdienen.  De crypto-goods kunnen ook eenvoudig via enkele klikken worden doorverkocht op de 

marktplaats van Sorare. 

Volgende stappen: Sorare gaat eind 2018 live in Europa en Azië 

Na de aankondiging van vandaag lanceert Sorare in de komende weken een startfinancieringsronde 

om haar ambitieuze ontwikkelingsplan te ondersteunen. Het bedrijf zal in de komende weken ook 

nieuwe samenwerkingsverbanden met andere toonaangevende voetbalcompetities en clubs 

aankondigen.  

In tussentijd zal het Sorare-team zich bij de Franse Autorité des marchés financiers (AMF) laten 

registreren als intermédiaire en biens divers (Intermediair in diverse eigendommen). 

 

*** 
 

 

Over 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. 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. 



3 

Over Sorare 

Sorare is een Franse start-up die gebruik maakt van de meest geavanceerde Blockchain-technologieën 

om voetbalfans over de hele wereld in staat te stellen om te kopen, te verzamelen, te verhandelen en 

te spelen met gelicentieerde voetbalcrypto-goods. Het bedrijf werd in 2018 opgericht door Nicolas 

JULIA en Adrien MONTFORT, twee voetbalfans en blockchain ondernemers (zie bios hieronder). Sorare 

wil het wereldwijde referentieplatform worden voor voetbalfans om hun passie verder te beleven en 

ermee aan de slag te gaan.  

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.sorare.com .  

 Nicolas JULIA is medeoprichter en CEO van Sorare. Als voormalig strategieconsultant heeft hij de 

afgelopen drie jaar zijn carrière gewijd aan de crypto en blockchain technologieën. Eerder leidde hij 

de activiteiten van Stratumn, een bedrijf met VC-gesteunde blokketen. Bij Stratumn leidde Nicolas de 

business development, sloot hij contracten met Fortune 500 bedrijven en schaalde hij de activiteiten 

van een 20+ team. 

 

Adrien MONTFORT is medeoprichter en CTO van Sorare. Hij wijdt zijn carrière al 4 jaar aan crypto en 

blokketentechnologieën. Hij begon zijn cryptoreis bij Paymium, een Franse crypto uitwisseling. Daarna 

trad hij in 2016 in dienst bij Stratumn, waar hij het engineeringteam leidde. 

 

*** 

 

Contacts 

 

Sorare: 

Brunswick: Tristan Bourassin, Emmanuel Dubarry  

sorare@brunswickgroup.com / +33 (0) 1 53 96 83 83  

 

Pro League: 

Stijn Van Bever 

stijn.van.bever@proleague.be / +32 (0) 485 62 65 88 
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