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VROUWENTEAMS IN NIEUW PANINI-ALBUM 

 
Brussel, 5 juli 2019 -  In het nieuwe Pro League Panini-album, dat in november uitkomt, zullen voor het eerst 
ook de stickers van de speelsters van de damesteams uit de Superleague verzameld kunnen worden. Een 
primeur waar Panini Belgium en de Pro League trots op zijn.    
 
Het is een echte traditie voor vele generaties voetbalfans. Alle spelers uit de hoogste Belgische 
voetbalcompetities verzamelen in een Panini-album. De komende editie pakt uit met een mooie primeur. Naast 
de spelers uit de Jupiler Pro League en Proximus League zullen ook de stickers van de speelsters van de 6 
damesteams uit de Super League verzameld kunnen worden dit jaar.  
 
Met de toevoeging van de damesploegen uit de Super League, de hoogste Belgische vrouwenvoetbalafdeling, 
willen de Pro League en Panini Belgium het Belgische vrouwenvoetbal verder versterken en promoten.  
 
“Het verzamelen van de Panini-stickers is een traditie die al decennia een unieke plaats kent in het voetbal. Van 
generatie op generatie verzamelen fans de stickers van hun favoriete teams. Maar dit is helemaal geen 
exclusieve traditie van vader op zoon, natuurlijk. Ook meisjes houden van voetbal en het vrouwenvoetbal wint 
steeds meer aan populariteit. Daarom wilden we absoluut onze damesteams in het komende album zien 
verschijnen.”, aldus Pierre François, CEO van de Pro League. 
 
De Pro League wordt op die manier de eerste liga die het vrouwen- en mannenvoetbal samenbrengt in haar 
verzamelalbum: 
 
“Met de toevoeging van de damesteams willen we niet alleen het Belgische vrouwenvoetbal een duwtje in de 
rug geven, we willen ook de fans van het vrouwenvoetbal en de steeds groter wordende groep voetballende 
meisjes de kans geven om hun idolen te verzamelen.”, aldus Thierry de Latre du Bosqueau, directeur van Panini 
Belgium  
 
Het nieuwe Panini-album Football 2020 en de stickers van de Super League-speelsters komen vanaf november 
in omloop. 
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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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