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22 Pro League clubs kennen hun mediarechten 2020-2025 toe aan Eleven Sports  

  

Brussel, 12 februari 2020 -  Tijdens de Algemene Vergadering van de Pro League van deze namiddag kenden 
22 Pro League clubs hun mediarechten toe aan Eleven Sports. Alle competities van de Pro League zullen de 
komende vijf jaar te zien zijn op de kanalen van Eleven Sports, dat zo de thuis wordt van het Belgische 
profvoetbal. Deze deal luidt een nieuw tijdperk voor het Belgische voetbal in, waarbij volop ingezet wordt 
op de voetbalbeleving van de fan.  
Antwerp FC en KAA Gent weigeren mee te stappen in de collectieve verkoop van de mediarechten  
  

Tijdens de Algemene Vergadering van de Pro League deze namiddag kenden 22 Pro League clubs hun 
mediarechten toe aan Eleven Sports. De komende vijf jaar zal het Belgische voetbal  te volgen zijn bij het 
wereldwijde sportnetwerk, dat zo de thuis wordt van het Belgische profvoetbal. Antwerp FC en KAA Gent 
weigeren mee te stappen in de collectieve verkoop van de mediarechten  
  
Voorzitter Peter Croonen reageert: “Het waren intense onderhandelingen, maar het Belgische profvoetbal 
komt hier sterk uit. De clubs zullen dankzij de historische kaap van 100 miljoen mediarechten die vandaag 
gehaald wordt, stappen vooruit kunnen zetten. Het Belgisch voetbal wordt de komende vijf jaar enkel maar 
sterker. ”   
  
Het partnerschap tussen de Pro League en Eleven Sports kondigt een nieuw tijdperk aan voor de 
voetbalbeleving van de fan. Niet alleen zullen de kampioenschappen 1A en 1B door Eleven Sports worden 
uitgezonden, maar ook de Supercup, de Beker van België en de hoogste klasse van het Belgische 
vrouwenvoetbal zullen bij Eleven Sports te zien zijn. Daarnaast wordt samen met de clubs extra content 
ontwikkeld, voor zowel de tv-kanalen als de digitale media. De toewijzing geeft de Pro League de kans om al 
haar competities verder te ontwikkelen en zo de attractiviteit van het Belgische voetbal in de media en bij de 
fans te verhogen.  
  
Leander Monbaliu, Directeur Mediarechten van de Pro League is tevreden met het partnerschap: “De 
overeenkomst tussen de Pro League en Eleven Sports heeft alles in zich om de komende jaren van ons voetbal 
een nog sterker merk te maken. Zowel via de tv-kanalen als de digitale media zullen we kunnen inspelen op 
de beleving en vragen van al onze fans. Naast de wedstrijden zullen de clubs samen met Eleven meer content 
dan ooit ontwikkelen voor de fans, die via alle kanalen te bezichtigen zal zijn. De Belgische voetbalfan zal de 
komende jaren het voetbal van dichterbij dan ooit beleven.”  
  
“Met deze toekenning bereidt de Pro League zich voor op de toekomst. Met 22 van de 24  clubs is besloten om 
een ambitieuze keuze te maken, in functie van de kwaliteit. De komende jaren zal ons voetbal innovatiever dan 
ooit gebracht worden. Eleven Sports beschikt over het meest uitgebreide Belgische mediapakket ooit en geeft 
de expertise om op een innovatieve manier invulling te geven aan deze rechten. De fans van ons voetbal zullen 
meer voetbal dan ooit kunnen kijken en het Belgisch voetbal zal de komende jaren enkel sterker worden”, aldus 
Pierre François, CEO van de Pro League.   
  
  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirt6u0wojeAhXPDewKHfQ3B3kQjRx6BAgBEAU&url=https://www.logolynx.com/topic/jupiler&psig=AOvVaw1r6tkcomLwhI-rKQGPSuOv&ust=1539695367834949


 

  

  
Contact:   
 

Stijn Van Bever  
Stijn.van.bever@proleague.be   
0485/62.65.88  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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