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Persbericht 
Jeugdopleiding is en blijft 
absolute prioriteit voor Pro 
League  

Brussel, 18 oktober 2021 –De Pro League is en blijft voorstander van regels die de opleiding 

van jong talent bevorderen en opleidingsclubs belonen. 

 

"De afschaffing van de verplichting om minimaal zes spelers die in België opgeleid werden op 

het wedstrijdblad van de Pro League-competities op te nemen, staat niet op de agenda", 

benadrukt Pierre François, CEO van de Pro League, in reactie op de stappen van R. Antwerp 

FC. 

 

"Elke club mag zijn visie over dit onderwerp uitspreken, maar het is het beleid van de Pro 

League als vereniging om in de toekomst nog meer te beantwoorden aan de verwachtingen 

van publiek en politiek om een toename te realiseren van zowel het aantal contracten dat 

wordt aangeboden aan jonge spelers opgeleid door onze clubs als het percentage 

speelminuten dat deze spelers vergaren. Het is met het oog op het versterken van de 

opleiding en specifiek de postformatie van jonge talenten dat we met de twee 

amateurvleugels de gesprekken zijn aangegaan en tot een akkoord zijn gekomen om onze 

U23-teams te integreren in deze competities.  

 

De kwaliteit van onze jeugdopleiding is de grote uitdaging van ons Belgisch professionele 

voetbal, zowel wat betreft de levensvatbaarheid van ons businessmodel als wat betreft onze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid die we ten volle willen opnemen. Als de beste door 

onze clubs opgeleide spelers geen kans krijgen om in onze competitie te spelen, is het 

onwaarschijnlijk dat de toekomstige generatie Rode Duivels aan de verwachtingen van het 

publiek zal kunnen voldoen", aldus Pierre François. 
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About the Pro League 

De Pro League staat in voor de organisatie van het Belgische profvoetbal. Dit doet zij door kampioenschappen te 

organiseren, hetzij in competitieverband hetzij in bekerverband. 

 
Zij groepeert daarnaast ook de profvoetbalclubs, die vertegenwoordigd zijn in de beheersorganen van de vzw en nv 

Pro League. De Pro League werkt onafhankelijk van deze clubs, maar staat wel ten dienste van hen. 

 
Op nationaal niveau werkt de Pro League nauw samen met de KBVB, op regionaal niveau stemt zij regelmatig af met 

de beide vleugels van het amateurvoetbal: Voetbal Vlaanderen en ACFF. 

 
De Pro League is zich bewust van haar maatschappelijke rol en vertaalt dit naar een beleid Football & Community 

waarmee zij sociale en maatschappelijke impact wil realiseren. 

 
De Pro League streeft er naar een organisatie te zijn waar voetbalbeleving, professionaliteit, innovatie en groei centraal 

staan. Elk initiatief van de Pro League wil de clubs in het bijzonder en het voetbal in het algemeen versterken. 

Onze ambitie is een steeds sterker Belgisch profvoetbal, dichter bij de fans. 
 
 
 
 

http://www.proleague.be/
mailto:info@proleague.be

	About the Pro League

