
Scoort Marc Van Ranst ook in virtueel duel tegen Covid-19?
AA Gent organiseert match voor het goede doel
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AA Gent Al maandenlang is Marc Van Ranst een rots in de branding, zondag is de viroloog dat ook in een virtuele
voetbalmatch voor het goede doel. In die wedstrijd, vanaf 18 uur te zien op HLN.be, nemen de coronabestrijders het op tegen
Covid-19. De opbrengst gaat integraal naar Digital For Youth, de vereniging die meewerkt aan de digitalisering van het
onderwijs. Via deze link kan je ‘Blijf-in-uw-kotcoins’ kopen vanaf woensdag 13 uur tot en met zondagavond 23.59 uur.

De wedstrijd is een initiatief van AA Gent en wordt voorafgegaan door een voetbaldebat, dat op HLN Live te volgen is. Gent-
voorzitter Ivan De Witte, viroloog Marc Van Ranst en Marc Degryse, analist van HLN en VTM Nieuws, maken deel uit van
het panel. Moderator is VTM-sportanker Jan Dewijngaert, die ook de wedstrijd op het voetbalgame FIFA van commentaar zal
voorzien. 

Kunnen Van Ranst en co scoren tegen doelman Wu Han? Of dribbelt Erika Vlieghe vlot voorbij Mutant en Taai? Ook onder
anderen Steven Van Gucht en ministers Maggie De Block (Open Vld) en Wouter Beke (CD&V) maken hun opwachting In het
fictieve elftal. De wedstrijd kan door iedereen ‘gesponsord’ worden: vanaf 5 euro steun je ‘Digital For Youth’. Dit vanaf
woensdagmiddag 13 mei (13 uur) tot zondagavond (23.59 uur). De deelnemers maken kans op een reeks unieke prijzen. Met
de opbrengst worden laptops gekocht voor Vlaamse scholen. Bekijk hier hoe jij kan sponsoren.
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