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Leo Van der Elst en Tom Boon worden nieuwe gezichten Golden
Palace.
Met trots kondigt Golden Palace, Belgisch leider op de markt van speelzalen en aanbieder van online casino games &
sportweddenschappen via goldenpalace.be, de komst van twee nieuwe ambassadeurs aan: ex-Rode Duivel Leo Van
der Elst en nationale hockeyheld Tom Boon.

Samen met huidig ambassadeur Walter Baseggio zullen Van der Elst en Boon Golden Palace vertegenwoordigen op
de vele evenementen die de groep organiseert. Het trio zal onder meer aanwezig zijn op de fandagen van STVV &
RAFC, twee clubs die Golden Palace sponsort, en op de vele liefdadigheidsevenementen die doorgaan in de
speelzalen. Voor de online spelers op goldenpalace.be is het vooral uitkijken naar de professionele sportpronostieken
van het sportieve drietal. De spelers zullen de wekelijkse tips gebaseerd op hun uitgebreide sportkennis vast met veel
interesse lezen voor ze een weddenschap plaatsen.

Met Leo Van der Elst heeft Golden Palace na Walter Baseggio een tweede ex-Rode Duivel in huis. De immer
sympathieke oud-profvoetballer was jarenlang een van de sterkhouders bij onder andere Club Brugge en stond 13
keer in het nationale elftal. Zijn beslissende penaltygoal op het WK 1986 tegen Spanje, waarmee hij België de halve
finale in trapte, staat nog steeds in het collectieve geheugen gegrift. Meer recent maakt Van der Elst naam als graag
geziene studiogast voor sportcommentaren. Ook zijn passage als coach in het RTBF-programma “Les Héros De La
Gazon” bleef niet onopgemerkt.

Als fervent bezoeker van nationale en internationale voetbalmatchen in binnen- en buitenland, bezit Leo een ware
schat aan voetbalkennis. Hij kijkt er alvast naar uit om deze indrukwekkende kennis te delen met de spelers van
goldenpalace.be. “Ik ken Golden Palace al langer. Dat de groep zich meer en meer richt op voetbalsponsoring, kan ik
alleen maar toejuichen. Ik ben dan ook blij vanaf nu deel uit te maken van hun team!”, laat Van der Elst optekenen.

Hockey heeft de laatste jaren een spectaculaire vlucht qua populariteit genomen, en dat is voor een flink stuk te
danken aan Tom Boon. De Brusselaar is als aanvaller van Royal Racing Club de Bruxelles en het nationale elftal Red
Lions een enorme troef voor het Belgische hockey. Met Boon in de spits haalde Racing Brussel van 2010 tot 2013 vier
jaar op rij de landstitel zaalhockey binnen. Op het EK 2013 in Boom was hij een van de auteurs van de
indrukwekkende tweede plaats. Zijn selecties voor de Olympische Spelen in 2012 (waar de Red Lions knap vijfde
eindigden) en nu opnieuw in 2016, bevestigen zijn sportieve topprestaties.

De sportieve gedrevenheid en winnaarsmentaliteit van Boon zijn een inspiratie voor Golden Palace. Een
samenwerking ligt dan ook voor de hand, gezien het gelijkaardige enthousiasme waarmee Golden Palace haar nieuwe
uitdagingen aangaat. Ook voor Boon is Golden Palace een logische keuze. “Ik hou van de opwinding van het spel en
de honger naar de overwinning! Dat komt ook goed van pas bij online sportwedden: de wil om te winnen. Ik kan mij
geen betere manier bedenken om andere sporten even intensief te beleven als hockey. Vanzelfsprekend is
goldenpalace.be mijn eerste keuze om die weddenschap te plaatsen: het is de meest betrouwbare en veilige website
die ik ken!”, klinkt het enthousiast.

Golden Palace is uiteraard opgetogen deze toppers van internationaal kaliber, die hun strepen in hun sport meer dan
verdienen, in haar kamp te mogen verwelkomen en zo verder uit te groeien tot een vaste waarde in de sportwereld.

****

Over Golden Palace :

Golden Palace is met bijna 40 speelzalen verspreid over België marktleider. Sinds 1 april 2012 heeft de groep ook een
eigen online platform, goldenpalace.be, waar zowel sportweddenschappen, casino en poker worden aangeboden. De
groep is uitgegroeid van familiebedrijf tot onderneming met meer dan 300 werknemers. Deze groei, mogelijk gemaakt
door het bouwen van sterke vertrouwensrelaties met zowel spelers en de wethouders, stelt Golden Palace in staat zich
in te zetten voor projecten op het vlak van milieu en liefdadigheid.
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