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CRELAN-EUPHONY PRO CYCLING TEAM:  
EEN NIEUWE NAAM, EEN NIEUW TIJDPERK 

 
Landbouwkrediet geeft de fakkel door in schoonheid 

 

In de gebouwen van hoofdsponsor Landbouwkrediet werd vandaag de ploeg  
Crelan-Euphony voorgesteld. 

 
Net als de vorige seizoenen staan de renners klaar om een aantal mooie sportieve 
prestaties neer te zetten. En dat doen ze dit jaar in een nieuwe outfit met een nieuwe 
naam: Crelan-Euphony. Crelan is de nieuwe naam voor de bank die op 1 april zal 
ontstaan uit de fusie van Landbouwkrediet en Centea. Crelan zal vanaf april ook 

nadrukkelijker in het straatbeeld verschijnen. 
 
 

25 JAAR EXPERTISE 

Gérard Bulens start zijn 25ste seizoen als manager van een professionele wielerploeg. In deze 
lange periode heeft hij mooie overwinningen gerealiseerd en heeft hij het wielrennen enorm zien 
evolueren. 
 
Gérard Bulens: "Het statuut van de profrenner, de salarissen, de omkadering, de kledij en het 
materiaal zijn enorm geëvolueerd in positieve zin. De media en de nieuwe reglementeringen 
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hadden eveneens hun invloed. En we kunnen niet ontkennen dat het wielrennen de laatste jaren 
ook enkele stormachtige perioden heeft gekend. Toch merk ik dat al deze evoluties onze sport 
niet zo fundamenteel hebben veranderd. Het wielrennen blijft ontegensprekelijk een sport van 
het volk, met talrijke supporters langs het parcours die gratis van het spektakel kunnen genieten. 
En dat moet ook zo blijven. Het wielrennen mag geen gesloten circuit worden dat de integratie 
van de jeugd zou afremmen. Integendeel we moeten blijven investeren in de jeugd want zij 
worden onze kampioenen van de toekomst." 
 
In deze 25 jaar heeft Gérard Bulens 13 jaar samengewerkt met Landbouwkrediet dat zijn laatste 
jaar als hoofdsponsor ingaat. 
Gérard Bulens: "Ik dank Landbouwkrediet voor het lange engagement dat de bank in onze ploeg 
heeft genomen. Deze financiële steun maakte het voor ons mogelijk om onze ploeg uit te 
bouwen en de jeugd een kans te geven om door te groeien in het professionele milieu." 
 
 

EEN TEVREDEN SPONSOR 

 
Luc Versele, CEO van Landbouwkrediet, binnenkort Crelan, kijkt op zijn beurt tevreden terug 
op de samenwerking. 
 
Luc Versele: “Dertien jaar lang heeft Landbouwkrediet er voor geijverd beloftevolle Belgische 
jongeren te laten proeven van en door te laten groeien in de professionele wielrennerij. Zij 
konden hiervoor rekenen op een professionele omkadering met toppers zoals Tom Steels, Ludo 
Dierckxsens, Bert De Waele en Frédéric Amorison. De samenwerking met Gérard Bulens verliep 
in volle transparantie, professioneel, met wederzijds respect en bijzonder vriendschappelijk. De 
naambekendheid van de bank steeg mede door de wielersponsoring en in het bijzonder sinds de 
komst van Sven Nys tot meer dan 80%." 
 
Hoewel het de bedoeling was om al vroeger te stoppen, besliste de bank vorig jaar om ook voor 
het seizoen 2013 nog als hoofdsponsor op te treden. 
Luc Versele: "Als coöperatieve bank vinden we dat we een maatschappelijke rol te vervullen 
hebben en dus hebben we enkele jaren geleden al te kennen gegeven dat we pas het wielrennen 
zouden verlaten als er een financiële en sociale oplossing was voor deze ploeg en voor haar 
renners. Dat is in 2012 met de komst van Euphony gelukt. 2013 is ons laatste jaar als 
hoofdsponsor. We willen in schoonheid eindigen, we hebben een team met stuk voor stuk 
gemotiveerde renners die dit jaar opnieuw voor mooie resultaten zullen zorgen. De nieuwe 
hoofdsponsor zal dan ook de fakkel tevreden kunnen overnemen." 
 
Dit betekent niet dat de bank volledig verdwijnt uit de wielersport. Met wereldkampioen Sven 
Nys blijft Crelan in het veldrijden aanwezig. 
 
Luc Versele: "We willen zeker in het veldrijden aanwezig zijn tot Sven Nys zijn actieve carrière 
afsluit." 
 
 

NIEUWE SPONSORS 

 
De nieuwe sponsors voor de wegploeg kwamen er met de komst van Euphony en Touring in 
2012. 
Frank Van de Wege, CEO Euphony: "Net zoals in het voetbal met KRC Genk heeft Euphony in 
het wielrennen een team gekozen dat Belgisch verankerd is, met een ervaren management, dat 25 
jaar bestaat en internationale erkenning en waardering geniet. Euphony deelt dezelfde filosofie als 
Gérard Bulens: de ambitie is enerzijds winnen, anderzijds bijdragen tot de opleiding van jong 
talent, alsook iedere wedstrijd aanpakken met een positieve agressiviteit waardoor de trui en het 
merk in beeld komen en er over het team wordt gepraat. Na een eerste observatiejaar heeft 
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Euphony de echte intentie om actief aanwezig te zijn in de wielersport en mede op die manier 
haar producten als telefonie, elektriciteit en verwarming beter te doen kennen." 
 

GEZONDE AMBITIES 

In 2012 haalde de ploeg 13 zeges en ook voor het nieuwe seizoen heeft Gérard Bulens gezonde 
ambities. De ploeg breidt opnieuw uit met 5 nieuwe renners: Maxime Vantomme, Christophe 
Prémont, Klaas Sys, Stijn Steels en Pieter Van Erck.  
Gérard Bulens: “Onze belangrijkste doelstelling is opnieuw in de kijker te lopen in de klassiekers 
waaraan we deelnemen. De visibiliteit voor onze ploeg in deze wedstrijden waarin we vanuit een 
underdog-positie starten, vind ik erg belangrijk. Ik verwacht ook van onze meer ervaren renners 
zoals Frédéric Amorison en Koen Barbé dat ze in de finale van enkele wedstrijden mee strijden 
voor de overwinning. Deze rol zie ik ook weggelegd voor onze nieuwe aanwinst Maxime 
Vantomme die de overstap van Katusha maakt. Buiten de klassiekers wil ik dat alle renners hun 
best doen om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. De progressie die renners zoals Baptiste 
Planckaert en Sébastien Delfosse vorig jaar hebben getoond, moet zich ook in het nieuwe seizoen 
verder kunnen zetten." 
De ploegleiding schenkt veel aandacht aan een goede opleiding van de jongere renners met 
aandacht voor ethiek, sportiviteit en fair play. 
"In dat kader hebben we ons aangesloten bij de MPCC (Mouvement pour un cyclisme crédible) 
waarbij we deze waarden willen uitdragen met ons team", besluit Gérard Bulens. 
 
 
 

 
 

 
Perscontact Crelan-Euphony Cycling Team: 
 
Gino Gylain, Commerciële directie, Tel.: + 32 (0) 475 48 37 06 
Gérard Bulens, General Manager, Tel.:+ 32 (0) 2 475 93 23 20 
ggylain@gmail.com 
 
Perscontact Groep Landbouwkrediet 
 
Isabelle D’haeninck, Directeur Institutionele en Interne Communicatie, Groep Landbouwkrediet 
Tel.: + 32 (0) 2 558 72 75 
Leo De Roeck, Senior communicatieadviseur, Tel.: + 32 (0) 3 247 15 85 
press@crelan.be 
 
 


