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  Brussel, 2 juli 2020 

 

 

De Jupiler Pro League komt naar alle Orange klanten, 

zowel convergent als mobiel en dat voor 5 jaar 

 
Orange Belgium en Eleven Sports hebben een overeenkomst ondertekend over de 

distributie van de 3 nieuwe Eleven Sports zenders die gewijd zijn aan de wedstrijden en 

competities van de Pro League, waaronder de Jupiler Pro League. Orange Belgium is de 

eerste operator die een distributieovereenkomst tekent om de Jupiler Pro League ter 

beschikking te stellen van zijn klanten en dat voor 5 jaar. 

 

 Orange Love Trio klanten zullen zich kunnen abonneren op een premium 

voetbalbundel met daarin de Jupiler Pro League. De 3 reeds beschikbare Eleven 

Sports zenders die de internationale competitie coveren, blijven gratis in het 

standaard digitale TV-pakket van Orange.  

 Orange Love Duo en mobiele klanten zullen zich kunnen abonneren op Eleven 

Sports maandpassen (OTT) om online naar Belgisch voetbal te kijken.  

 

De 3 extra zenders die de wedstrijden en competities van de Pro League brengen, zullen bij 

de start van het voetbalseizoen '20-'21 in augustus beschikbaar zijn. 

 

De eerste operator die de Jupiler Pro League aan een democratische prijs aanbiedt 

 

Historisch gezien werd voetbal door de grote operatoren uitgezonden, verstopt achter dure 

formules. Als ‘bold challenger’ op de telecom-markt heeft Orange Belgium het bestaande 

duopolie in de convergente en content-tv-markt doorbroken en telt het intussen meer dan 

280.000 Love-klanten, dat wil zeggen de volledige marktgroei. 

 

Voortbouwend op dit succes, tilt Orange Belgium zijn ambities naar een hoger niveau en zal 

het de toegang tot de wedstrijden van de Pro League op televisie (en andere schermen) 

democratiseren: 

 

 Op 3 nieuwe Eleven Sports zenders kunnen de echte sportliefhebbers genieten van 

verschillende live voetbalwedstrijden van de Jupiler Pro League en andere Pro 

League-competities. Tot nu toe konden Orange Love Trio-klanten beroemde 

Belgische spelers reeds zien schitteren in verschillende internationale competities 

zoals La Liga, de Serie A of de Bundesliga 1 via de bestaande Eleven Sports 

zenders, die al gratis in HD beschikbaar zijn. Nu kunnen ze hen ook live zien spelen 

in de eigen Belgische Eerste Klasse als ze de Premium Sports Option nemen. Die 

bevat alles wat op de nieuwe kanalen beschikbaar zal zijn, inclusief alle matchen in 

1A en 1B, de Supercup, de Women Super League en esports. 

 Orange Love Duo en mobiele klanten kunnen zich, rechtstreeks bij Eleven Sports, 

abonneren op maandpassen om het Belgisch voetbal op hun mobiele schermen te 



kunnen volgen. 

 

Als ‘bold challenger’ zal Orange Belgium ze beschikbaar maken aan een voordelige prijs, 

zonder dat de klant zal moeten betalen voor extra content in grote bundels. De details van 

het aanbod zullen binnenkort worden gecommuniceerd. 

 

Christophe Dujardin, Chief Consumer Officer van Orange Belgium, legt uit: "We zijn heel 

verheugd dat we het Belgische voetbal naar de schermen (TV en/of mobiel) van onze 

klanten kunnen brengen. Ze genieten nu al gratis van de 3 Eleven Sports kanalen en we 

voegen dus lokale voetcompetities toe in een nieuw premium sportaanbod, wat de logische 

evolutie is om onze klanten nog meer waarde te bieden. Dit nieuwe premium sportpakket 

vervolledigt het Orange TV-aanbod dat al een hele reeks thematische zenders bevatte, en 

maakt van Orange Love Trio de beste oplossing, ook voor gepassioneerde voetbalfans die 

de Belgische competitie volgen en die daarvoor vast zaten bij een andere operator. Bij 

Orange betaal je enkel voor wat je nodig hebt. Onze klanten zullen geen dure sportbundel 

moeten nemen om van de Jupiler Pro League te kunnen genieten." 

 

"Sinds de lancering van hun TV-product hebben Eleven Sports en Orange Belgium samen 

een sterk partnerschap opgebouwd. En we slaan een nieuwe weg in met de Pro League 

wedstrijden", zegt Guillaume Collard, Managing Director, ELEVEN SPORTS Belgium & 

Luxemburg. "En daar zijn we natuurlijk erg enthousiast over, want het blijft onze ambitie om 

onze exclusieve sporten bij zoveel mogelijk fans op de markt te brengen". 

 

Klanten die geïnteresseerd zijn in dit nieuwe premium sportpakket kunnen hun 

contactgegevens online achterlaten. Orange Belgium zal vervolgens contact opnemen 

zodra de optie beschikbaar is. 

 
Over ELEVEN SPORTS: 
 

ELEVEN SPORTS biedt sportieve actie van absolute topklasse. Eleven zendt voetbal van de absolute topliga's uit, maar ook basketbal, het 

American football en vechtsport. Voetbalfans genieten van nationale competities zoals Pro League, LaLiga, Serie A, Bundesliga, FA Cup, 
League Cup en MLS, terwijl hockeyfans de Euro Hockey League kunnen volgen. U kunt ook kijken naar de beste nationale voetbalteams in 

de UEFA Nations League, de EURO 2021 Qualifiers en de 2022 FIFA World Cup Qualifiers. Fans van Amerikaanse sporten kunnen 

genieten van de NBA en de NFL, maar ook van de UFC. 
Eleven Sports is de enige sportaanbieder in België en Luxemburg die beschikbaar is in alle huishoudens. 

Abonnees kunnen de drie Eleven Sportszenders in België en Luxemburg online in het Nederlands en Frans bekijken op 

www.elevensports.be en www.elevensports.lu.  
Download de app via Google Play in de App Store. 

Blijf op de hoogte van het laatste sportnieuws op onze social media kanalen: 

  
Like ons op Facebook: Eleven Sports 

Net als wij op Instagram: elevensportsbe 

Volg ons op Twitter: @ElfSportsBEn 
Volg ons op LinkedIn: Elf Sporten België 

 

Perscontact: Jan Mosselmans 
Telefoon: +32 475 43 44 19 - E-mail: jan.mosselmans@elevensportsnetwork.com 

 

Over Orange Belgium 

Orange Belgium is een toonaangevende telecommunicatieoperator op de Belgische markt (met meer dan 3 miljoen klanten) en 

in Luxemburg, via haar dochteronderneming Orange Communications Luxembourg. 

Als convergente speler bieden we mobiele telecommunicatiediensten, alsook internet en tv aan particulieren; en innovatieve 

mobiele en vaste diensten aan bedrijven. Ons ultraperformante mobiele netwerk beschikt over de 2G, 3G, 4G en 4G+ 

technologie, waar we voortdurend in blijven investeren.  

Orange Belgium is een filiaal van de Orange-groep, een van de meest toonaangevende operatoren in Europa en Afrika voor 

mobiele telefonie en internetdiensten en een van de wereldleiders in het leveren van telecommunicatiediensten aan bedrijven. 

Orange Belgium staat genoteerd op de Beurs van Brussel (OBEL). 
 

Meer informatie op: corporate.orange.be, www.orange.be of volg ons op Twitter: @pressOrangeBe. 
 

Perscontact 

Annelore Marynissen – annelore.marynissen@orange.com  - +32 479 016 058 

Younes Al Bouchouari – younes.albouchouari@orange.com - +32 477 69 87 73 

press@orange.be  
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