
Beste leden en niet-leden,

Sinds de start van de operatie ‘Schone Handen’ op 10 oktober 2018, staat ‘het 
voetbal’ meer dan ooit in het oog van de storm... Omkoping, cadeautjes, smeergeld, 
macht, het voetbal davert op zijn vesten. Dit niet alleen bij spelers, makelaars of 
scheidsrechters, maar ook bij de voetbalclubs.
Een ideale gelegenheid om iemand aan het woord te laten die op geregelde tijdstip-
pen beroepshalve dit spel fi leert in de media.

Eden Hazard verdient 14 miljoen per jaar. Spelers zijn eigendom van makelaars die 
hen vooral als een investering zien. Dankzij de fi nanciële inbreng van rijke Russen en 
Arabieren werden Chelsea, Manchester City, PSG en Monaco kunstmatig opgefokt tot topclub.
De Wereldvoetbalbond FIFA hangt aaneen van schurkenstreken, schandalen en intriges. Ethiek is ver zoek in 
het moderne topvoetbal. Supporters moeten betalen, juichen (voor hun team) en zwijgen (over het beleid).

Frank Van Laeken was tot 2004 hoofdredacteur en projectmanager bij de VRT-sportredactie. Eind 2006 
werd hij hoofdredacteur bij PRIME Sport. In de zomer van 2011 waagde hij de overstap naar de voetbal-
wereld, als woordvoerder van Beerschot AC, een avontuur dat minder dan een jaar duurde. Sindsdien is hij 
opnieuw freelance journalist, o.m. op de redactie van de Eén-talkshow ‘Van Gils & Gasten’.

Organisatie: Davidsfonds Oedelem en DF-Beernem-Sint-Joris

Toegangsprijzen:

DF- leden : € 5            Niet-leden: € 8

Wilt u een gereserveerd zitje voor deze bijzondere voordracht? Geen probleem!
U schrijft het juiste bedrag over voor maandag 17 december 2018 

op rekeningnummer BE30 7381 0218 8411 van DF-Beernem-Sint-Joris, 
Burg. Claeysstraat 15 8730 Beernem

Wenst u gewoon de dag zelf te beslissen, dan bent u ook meer dan welkom maar kunnen wij uw ideale 
zitplaats niet vooraf reserveren.

Van harte welkom!!!
      

DONDERDAG 20 december 2018
Tijdstip 20 uur - OC De Kleine Beer, Beernem

HET GELD VAN HET VOETBAL 
door Frank Van Laeken


