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Niels Albert wordt ploegleider VGSGP en ambassadeur Golden Palace.
Veldritkampioen Niels Albert heeft deze namiddag zijn terugkeer naar de wereld van het veldrijden aangekondigd.
Niet als deelnemer, maar als nieuwe ploegleider van het steeds bekender wordende Vastgoedservice – Golden Palace
Team. Hij zal talenten zoals Wout Van Aert, Rob Peeters en Jan Denuwelaere bijstaan om verdere successen te boeken
en wordt ook Golden Palaces nieuwe ambassadeur op het vlak van sportweddenschappen.

Het is nu ongeveer 3 maanden geleden dat Niels Albert zelf het teleurstellende nieuws had aangekondigd dat hij zich
vanwege hartproblemen verplicht zag de wereld van het veldrijden te verlaten. Dit was ongetwijfeld een bittere pil
om te slikken, maar Niels is een echte vechter met een grote liefde voor de sport en het leek dan ook onwaarschijnlijk
dat hij het daar bij zou laten. De vraag was dan ook niet zozeer OF we hem terug zouden zien keren naar het
veldrijden, maar eerder wanneer en in welke vorm.

Deze vragen werden deze namiddag door Niels zelf beantwoord. Hij kondigde namelijk aan de nieuwe ploegleider
van Vastgoedservice – Golden Palace te zullen worden. Er waren, niet verwonderlijk, meerdere partijen
geïnteresseerd in een man met zijn talenten, maar hij maakte vrij vlot de beslissing om in zee te gaan met het
Vastgoedservice van teammanager Geert Vanhoof en Golden Palace, marktleider inzake Belgische speelzalen.

"Ik had een aantal voorstellen op zak, maar ik koos bewust voor het nog relatief jonge, maar lange termijnproject van
Vastgoedservice-Golden Palace", liet Niels weten. "Het wordt een uitdaging en een eer om met jonge talenten zoals
Yannick Peeters, Jens Adams en beloftenwereldkampioen Wout Van Aert samen te werken." Niels Albert liet zelfs
optekenen dat hij zichzelf herkent in een renner zoals Van Aert.
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sportweddenschappen http://www.goldenpalace.be waarvan Niels naast Walter Baseggio ambassadeur wordt, is
heel enthousiast over deze nieuwe samenwerking: "Reeds van bij de start van het team in januari 2014, tevens onze
start als co-naamsponsor, toonde het management van het team zich heel ambitieus in de uitbouw van het team. Met
het aantrekken van Niels Albert zet het team nog een grotere stap naar de absolute top. Hier kunnen onze jonge
toptalenten alleen maar beter van worden."

****

Over Golden Palace :

Golden Palace is met meer dan 30 speelzalen verspreid over België marktleider. Sinds 1 april 2012 heeft de groep ook
een eigen online platform, goldenpalace.be, waar zowel casino, poker als sportweddenschappen worden
aangeboden.

Wat begon als klein familiebedrijf is uitgegroeid tot een onderneming die ondertussen ongeveer 250 medewerkers
tewerkstelt. Deze groei, mogelijk gemaakt door het bouwen van sterke vertrouwensrelaties met zijn spelers, stelt
Golden Palace in staat zich in te zetten voor projecten op het vlak van milieu en liefdadigheid.
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