
 

  

PERSBERICHT 
 

YOUNITED PRO LEAGUE OP RECORDKOERS 

 
Brussel, 24 december 2019 -  Het startschot voor de jaarlijkse Kerstactie van de Pro League is gegeven. 
Afgelopen weekend werd de Proximus League tot Younited Pro League omgedoopt. Tijdens de kerstperiode 
kunnen de supporters van alle Pro League clubs-bieden op de shirts van hun favoriete spelers en andere 
unieke ervaringen. De opbrengst van de veiling gaat integraal naar Younited Belgium, de sociale partner van 
de Pro League. Vandaag werd al de kaap van 70.000 euro bereikt.  
 
Tijdens de kerstperiode veilt de Pro League de shirts van al haar spelers en andere unieke items ten voordele 
van haar sociale partner Younited Belgium. De organisatie - die vroeger de naam Belgian Homeless Cup droeg 
- maakt gebruik van voetbal om de meest kwetsbaren in de samenleving opnieuw deel te maken van de lokale 
gemeenschap. 
 
Op dag 4 van onze veiling werd al het bedrag van 70.000 euro bijeengehaald. Het populairste shirt is op dit 
moment het shirt van de Pro League Profvoetballer het Jaar, Hans Vanaken (Club Brugge). Op zijn shirt werd al 
750 euro geboden. In zijn kielzog volgt ploegmaat Simon Mignolet. Zijn shirt is op dit moment 749 euro waard. 
De top 5 kleurt naast blauw-zwart ook nog paars- en rood-wit, dankzij Vincent Kompany (RSC Anderlecht), 
Didier Lamkel Zé (Antwerp FC) en Marko Kana (RSC Anderlecht). Verder vinden we in de top 10 ook nog Sander 
Berge (KRC Genk) en Jonathan David (KAA Gent) terug. 
 
De shirts zullen komende kerstspeeldag (26 & 27 december) worden gedragen door de Jupiler Pro League-
spelers. De Jupiler Pro League zal dan ook de naam Younited Pro League dragen, net als de Proximus League 
afgelopen speeldag. Het populairste shirt uit de Proximus League is momenteel dat van Raphael Holzhauser 
(Beerschot VA), gevolgd door topschutter Thomas Henry (OH Leuven) en Mike Vanhamel (Beerschot VA).  
 
Naast de shirts kan ook op verschillende andere items geboden worden, zoals VIP-tickets voor het Pro League 
Gala en het shirt van Rode Duivel en ex-Standard de Liège-speler Axel Witsel. Peter Vandenbempt, Filip Joos, 
Frank Raes, Wesley Sonck en Arnar Vidarsson kondigden gisteren hun bijdrage aan de Kerstactie aan tijdens 
Extra Time. Een wedstrijd volgen in het spoor van radiocommentator Peter Vandenbempt of een wedstrijd golf 
met Wesley Sonck zijn gegeerde ervaringen. Deze ochtend ging de dag met Peter Vandenbempt zelfs al over 
de kaap van 1250 euro. 
 
De veiling voor de shirts uit de Proximus League loopt af op 27 december om 21 uur. 
 
Bieden op het favoriete shirt van je speler uit de Jupiler Pro League en de unieke specials kan nog tot maandag 
30 december, 21 uur, via deze link!  
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Een overzicht van de populairste truitjes:  
Hans Vanaken (Club Brugge)    750  
Simon Mignolet (Club Brugge)    749  
Vincent Kompany (RSC Anderlecht)   725  
Didier Lamkel Zé (Royal Antwerp FC)   675  
Marco Kana (RSC Anderlecht)    625  
Jeremy Doku (RSC Anderlecht)    600  
Hendrik van Crombrugge (RSC Anderlecht)  539 
Dieumerci Mbokani (Royal Antwerp FC)  525  
Sander Berge (KRC Genk)    500 
Jonathan David (KAA Gent)    400  
 

 
 
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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