
 
 

Persbericht  
 

Telenet en Club Brugge lanceren ‘Club TV’ 
 

 

Mechelen, 20 juli 2006 – Telenet lanceert in samenwerking met Club 

Brugge een sportprogramma op Prime Sport dat ‘Club TV’ is gedoopt.  De 

eerste uitzending is gepland voor 21 juli , de fandag van Club Brugge.    

 

‘Club TV’ is een intiatief voor, door en met Club Brugge en geeft fans overal in 
Vlaanderen de kans om een blik achter de schermen te werpen van hun favoriete 
voetbalclub.   Telkens op maandag- en vrijdagavond om 19.40 uur kunnen ze 
hiervoor terecht op Prime Sport, hét digitale sportkanaal bij uitstek van Telenet 
Digital TV.   
 
“Naast ons sterk internationaal aanbod van voetbal , is ook lokale content 
belangrijk voor Telenet”  beklemtoont Ronny Verhelst, Senior Vice-President 
Mediapartnerships. “ ‘Club TV’ sluit perfect aan bij de behoefte van supporters om 
dicht bij het reilen en zeilen van hun favoriete sport te staan aan de hand 
van exclusieve interviews, reportages en beelden over hun club.” 
 
Dr. Michel D’Hooghe, voorzitter Club Brugge: “ Club leeft voor en door zijn fans. 
Met de lancering van Club TV komen wij nog dichter bij onze achterban. De 
samenwerking met Telenet Digital TV stelt Club Brugge in staat een nieuwe stap 
voorwaarts te zetten in de realisatie van onze ambities, in Vlaanderen, België en 
daarbuiten.”  

 
Over Telenet  

 
Telenet is de grootste leverancier van breedband kabeldiensten in België. Telenet spitst zich toe op 
het leveren van kabeltelevisie, hogesnelheidsinternet en telefoniediensten aan hoofdzakelijk 
residentiële klanten in Vlaanderen.  Onder de merknaam Telenet Solutions levert het bovendien 
diensten aan bedrijven in België en Luxemburg. 

Telenet lanceerde op 3 september 2005 Telenet Digital TV. Telenet wil als dienstverlener een leidende 
rol spelen op het kruispunt van televisie, internet en telefonie. De ontwikkeling van interactieve 
digitale televisie zorgt er mee voor dat alle consumenten toegang hebben tot dat kruispunt.  Telenet 
ondersteunt hiermee elke klant zodat hij zijn leven en werken op een comfortabele manier kan 
verrijken.  

 
 

Voor meer informatie, contacteer:  

 
Stefan Coenjaerts     Evarist Moonen 
Woordvoerder      Commercieel Manager 
Telenet      Club Brugge K.V. 
Tel : 015/33 50 06     Tel : 050/40 21 31 
GSM : 0499/57 76 47    GSM : 0477/43 59 26 
Stefan.coenjaerts@staff.telenet.be    evarist.moonen@clubbrugge.be 


