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Beerschot V.A. – RSC Anderlecht in 1/16e finales Croky Cup 

 
Brussel, 26 augustus 2019 -  Nog 32 ploegen maken kans om de Croky Cup te winnen. Deze middag werd 

geloot voor de 1/16e finales van de Croky Cup. 15 clubs uit de Jupiler Pro League en Royale Union St.-Gilloise 

werden daarin gekoppeld aan de clubs die de eerste rondes wisten te overleven. Zo mag verliezend finalist 

KAA Gent het opnemen tegen Eendracht Aalst en trekt RSC Anderlecht naar Beerschot V.A.. 

 
 

5 clubs uit de Proximus League, 3 clubs uit eerste amateur en 8 tweede amateur-clubs gingen vanmiddag de 

trommel in om hun tegenstander uit de Jupiler Pro League te weten te komen. Franc Borains kende als eerste 

zijn tegenstander. Het mag vice-kampioen Club Brugge KV ontvangen. 

De amateurclubs mogen – als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen – per definitie in eigen huis spelen. « We 

hebben de voorwaarden om een match thuis te mogen spelen niet verstrengd. Ook in functie van een tv-

uitzending kan de thuisspelende ploeg niet meer veranderd worden.”, aldus Pierre François, CEO van de Pro 

League. Zo kan Rupel Boom Sporting Charleroi thuis ontvangen en kijkt ook Seraing KV Kortrijk in eigen huis in 

de ogen.  

Met Eendracht Aalst – KAA Gent staat in deze ronde een derby op het programma. En er werd ook een “paars-

wit” duel uitgeloot. RSC Anderlecht speelt tegen Beerschot op Het Kiel. Michael Verscheuren, sportief manager 

van RSC Anderlecht, vindt het een zware loting: “We hebben één van de zwaarste tegenstanders geloot. Het 

wordt een moeilijke wedstrijd op verplaatsing. Ik verwacht een sfeervolle wedstrijd tussen twee ploegen met 

ambitie.” 

De 1/16e finales van de Croky Cup worden afgewerkt op 24, 25 en 26 september. De definitieve wedstrijddata 

worden – na overleg met de tv-rechtenhouders - op 2 september aangekondigd. 

 

 

 

 

 

 

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


 

  

De volledige loting van de 1/16e finales van de Croky Cup: 

Francs Borains – Club Brugge KV 

Cappellen FC – KAS Eupen 

Beerschot V.A. – RSC Anderlecht 

Cercle Brugge KSV – US. Rebecquoise 

Royal Antwerp – Sporting Lokeren 

Zulte Waregem – KFC Duffel 

Rupel Boom – Sporting Charleroi 

Royale Union St.-Gilloise – CS Verlaine 

Standard de Liège – Lommel SK 

FC Seraing – KV Kortrijk 

STVV – Oud-Heverlee Leuven 

KSK Ronse – KRC Genk 

Eendracht Aalst – KAA Gent 

FC Mandel United – KV Oostende 

Dessel Sport – Royal Excel Mouscron 

Waasland-Beveren – KVC Westerlo 
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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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