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WERELDKAMPIOEN!  
 

 
Zaterdag werd Sven Nys in het Amerikaanse Louisville voor de tweede maal wereldkampioen 
cyclocross bij de profs. Vanochtend landde Sven in Zaventem en stond hij tijdens een 
persconferentie de verzamelde pers te woord.  
 
 
Luc Versele, CEO van Crelan, zag Sven vanop de eerste rij wereldkampioen worden.  "Het was 
een schitterende wedstrijd zaterdag in Louisville. Het moment dat Sven als wereldkampioen over 
de lijn reed, is onvergetelijk.  Uiteraard zijn we als sponsor enorm fier op Sven. Hij is de ideale 
ambassadeur voor onze bank. De naambekendheid van de bank steeg mede door de 
wielersponsoring en in het bijzonder sinds de komst van Sven Nys tot meer dan 80%. Als mens 
en als atleet draagt hij de waarden uit die wij als bank belangrijk vinden: professionaliteit, 
gedrevenheid, transparantie en het is een warme persoonlijkheid."   
 
Sven heeft één van de mooiste weken uit zijn carrière achter de rug. "De sfeer in het Belgische 
kamp en in mijn directe entourage was schitterend. Ik weet wel dat ik zelf heb moeten rijden, 
maar een goede omkadering is zeer belangrijk; die titel is zeker ook voor hen." 
 
Dat hij net in de Verenigde Staten voor de tweede keer wereldkampioen is geworden, stemt Sven 
gelukkig. "Het was het ideale moment om daar een WK te organiseren. Het veldrijden leeft daar 
enorm, het is er een echte doesport. De toeschouwers zijn in het algemeen heel wat jonger dan 
bij ons en ze rijden vaak zelf cross. Dit was zeer belangrijk met het oog op de verdere 
internationalisering van het veldrijden", aldus Sven. 
 
Nu wil de kersverse wereldkampioen even genieten van zijn trui. “Mijn zoon en vrouw terugzien, 
dat was een heel intens moment. Met hen deel je een heel jaar alle emoties, die wil je graag zo snel 
mogelijk terug bij je hebben. Wonder boven wonder voel ik me nog redelijk fris, na een 
nachtvlucht met weinig slaap. Maar misschien komt de klop straks als ik thuis ben. Ik heb via 
internet al gevolgd wat er zich in België momenteel afspeelt, maar ik wist niet precies wat ik 
moest verwachten. Ik zie wel wat er nog gebeurt en laat alles op me afkomen", verklaarde de 
tweevoudige wereldkampioen.  
 
Veel tijd voor rust zal er niet zijn. Woensdag 6 februari komt Sven Nys aan de start van de 
Parkcross van Maldegem. Zaterdag 9 februari is het opnieuw alle hens aan dek in Lille voor de 
voorlaatste manche van de bpost bank trofee en op zondag volgt er nog de Superprestige-
manche in Hoogstraten. 
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EEN TROTSE SPONSOR                                                  
 
Landbouwkrediet is nu 5 jaar hoofdsponsor van Sven Nys. Een samenwerking die perfect 
verloopt en al tot heel wat mooie resultaten heeft geleid. 
 
"Samen met Sven hebben we al heel wat mooie momenten beleefd.  Zo won Sven al driemaal de 
Belgische titel en heel wat klassementen tijdens onze samenwerking. Maar nu vierden we voor de 
eerste maal samen de wereldtitel en dat dan nog in Amerika. Sven is niet langer alleen de keizer 
van Vlaanderen, België of Europa, maar nu ook van Amerika. Men vergelijkt hem hier in de USA 
al met de legendarische Michael Jordan”, aldus Luc Versele. 
 

FUSIE LANDBOUWKREDIET EN CENTEA                      
 
De overwinning van Sven komt ook op het ideale moment voor het fusieproject van 
Landbouwkrediet en Centea. Op 1 april smelten beide banken samen tot Crelan. 
Luc Versele:  "De naam Crelan staat nu al op de wieleroutfit van Sven. Vanaf april zal hij ook 
nadrukkelijker in het straatbeeld verschijnen op onze bankkantoren. En vanaf morgen staat 
Crelan ook in het veld op de trui van de wereldkampioen. Wat kan je als sponsor nog meer 
wensen?" 
 

 
 

Over de Groep Landbouwkrediet 

De Groep Landbouwkrediet is nu samengesteld uit vijf entiteiten: de coöperatieve bank Landbouwkrediet en haar vier 
dochters, Landbouwkrediet Verzekeringen, de nichebank Europabank, de onlinebank Keytrade Bank en Centea. 
Op 1 april 2013 fusioneren Landbouwkrediet en Centea tot Crelan. 
 
Landbouwkrediet is een solide bank die een ruim aanbod aan bancaire en verzekeringsproducten en -diensten aanbiedt. 
 
De Groep Landbouwkrediet kan rekenen op de inzet van twee sterke aandeelhouders, de Belgische coöperatieve 
Kassen, Lanbokas en Agricaisse (50%), en het Franse Crédit Agricole (50%), met de Regionale Kassen Crédit Agricole 
Nord de France en Crédit Agricole Nord Est en Crédit Agricole SA, die Landbouwkrediet steunen in de realisatie van 
zijn ambities. 
 
Groep Landbouwkrediet = 3.848 medewerkers, 937 agentschappen, 1.210.581 klanten, 245.186 coöperatoren. 
 
www.landbouwkrediet.be 
www.centea.be 
www.europabank.be 
www.keytradebank.com 
 
 
Perscontact: 
Isabelle D’haeninck, Directeur Institutionele en Interne Communicatie, Groep Landbouwkrediet 
Tel. + 32 (0) 2 558 72 75, GSM: +32 (0) 473 62 62 42,  Mail:  i.dhaeninck@crelan.be 
 
Leo De Roeck, Senior Communicatieadviseur, Tel. + 32 (0) 3 247 15 85, Gsm + 32 (0) 499 96 52 81, 
Mail : leo.de.roeck@crelan.be 
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