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Crelan AA Drink Team is nieuwe ploeg rond Sven en Sven 

De sportieve toekomst van veldrijders Sven Nys en Sven Vanthourenhout 

ligt vanaf 1 januari bij het Crelan AA Drink Team. Crelan AA Drink Team is 

een ploeg met een dubbele missie: ze zorgt voor de professionele 

omkadering van Sven Nys en Sven Vanthourenhout én ze wil het veldrijden 

nog dichter bij het publiek brengen. 

Sven Nys heeft bij het begin van dit seizoen bewezen dat hij er nog volop wil voor gaan. De start van 

het nieuwe jaar betekent voor hem een droom die uitkomt: rijden in een eigen ploeg, met zijn buddy 

Sven Vanthourenhout, zijn trouwe en duurzame partner Crelan en een perfecte omkadering. De 

nieuwe ploeg krijgt er ook een co-naming partner bij, AA Drink, en doet veel meer dan omkadering 

bieden aan Sven en Sven. 

Crelan AA Drink is het eerste professionele team in België dat de band met de fans en volgers heel 

concreet wil versterken. De liefhebbers kunnen immers gratis aansluiten bij de ploeg en doorheen 

het seizoen tal van voordelen genieten: er lopen permanent wedstrijden met prijzenpakketten van 

de ploeg en de partners, leden krijgen korting op de teamkledij, er worden clinics georganiseerd voor 

kinderen en jongeren die lid zijn. Het volledige team komt één keer per jaar samen op de teamdag: 

een fandag voor fietsers en niet-fietsers waar uiteraard ook Sven Nys en Sven Vanthourenhout 

aanwezig zijn. 

Het Crelan AA Drink team slaat voor Sven Nys de brug naar zijn na-carrière en zal overvloeien in de 

opening van het Sven Nys Cycling Center op de Balenberg in het voorjaar van 2016, de datum waarop 

Sven in principe zijn sportieve carrière afsluit. De band met de fietsers en fietsfans die daar centraal 

zal staan, zal vanaf nu met dit team al worden opgebouwd.  

Crelan had eerder al haar commitment bekend gemaakt om Sven tot het einde van zijn carrière te 

ondersteunen. Luc Versele, CEO Crelan: “Hoewel in het veldrijden de naam soms letterlijk door het 

slijk gehaald wordt, kunnen we ons geen mooiere reclame wensen. Veldrijden is een sport waar 

passie, engagement, professionalisme en sportiviteit de hoofdingrediënten zijn, en dat zijn nu net de 

waarden die onze coöperatieve bank, Crelan, wil uitdragen. Dat we onze nieuwe naam, Crelan, elke 

week opnieuw zien prijken op de trui van de wereldkampioen veldrijden is natuurlijk een prachtige 

reclame.“ 

  



    
 

 

“Toen Sven Nys vorig jaar besloot om nog minimaal twee jaar door te gaan was de bank onmiddellijk 

bereid om verder in dit verhaal mee te gaan”, vervolgt Luc Versele. “Crelan is trots dat ze vandaag 

kan aankondigen dat ze hoofdsponsor is van de nieuwe ploeg rond Sven Nys en Sven 

Vanthourenhout. Op die manier wil de bank het veldrijden nog dichter bij de liefhebbers brengen. 

Crelan is een bank op mensenmaat, een bank die dichtbij haar klanten staat. Dit project sluit daar 

perfect bij aan.” 

Sven Nys ziet het nieuwe project helemaal zitten: “Het is een bijzonder fijn vooruitzicht om met deze 

ploeg aan het laatste luik van mijn sportieve carrière te beginnen. Alles zit hier goed: sterke partners, 

schitterend materiaal, de ideale entourage, een compact team waar we heel sterk kunnen focussen 

en hopelijk ook snel een heleboel andere leden. Dit motiveert me nog meer om tot mijn allerlaatste 

dag op de fiets het onderste uit de kan te halen.” 

Ook Sven Vanthourenhout is in de wolken: “Je moet goed gek zijn om dit niet geweldig te vinden: 

een ploeg die zich zo kan focussen op twee renners, waar steeds alles voor in orde is en die met het 

nieuwste materiaal kunnen rijden. Ik kon het niet beter getroffen hebben.” 

Met AA Drink heeft de ploeg een tweede sterke partner die het veldrijden al kent. Guido Gielen, 

Brand Manager Benelux AA Drink: “Dit team is dè verpersoonlijking van de kernwaarden waar AA 

Drink voor staat. Beide renners zijn absolute topsporters, doen en laten er (nog steeds) alles voor. En 

nog belangrijker: ze bezitten beiden een sterke winnaarsmentaliteit en dito persoonlijkheid die nodig 

zijn in deze sport.” 

Louter sportief verandert er voor beide renners weinig: de ambities blijven dezelfde als voorheen, 

het programma evenzeer (in de zomer zullen de renners een beperkt programma op de weg en 

enkele mountainbikewedstrijden rijden) en ook de omkadering bestaat uit dezelfde mensen als de 

voorbije jaren, onder leiding van sportief manager Jan Verstraeten. 

De grootste nieuwigheid zit in de fietsen: die worden vanaf 1 januari geleverd door Trek. Details over 

de fietskeuze en de voorstelling van de gloednieuwe fietsen, met het commentaar van de renners 

erbij, volgen op 1 januari op de GP Sven Nys in Baal. Matt Shriver van Trek’s Race Shop klinkt alvast 

erg enthousiast: “Toen we een paar jaar geleden resoluut voor cyclocross kozen, wilden we ons 

verbinden aan de grote namen in de sport. Met dit partnership met Sven Nys en Crelan AA Drink 

Team zetten we op dat vlak een zeer grote stap.” 

 

Volg de renners en Crelan AA Drink Team op de voet: 

www.crelanaadrinkteam.be 

fb.com/crelanaadrinkteam 

twitter.com/sven_nys 

twitter.com/svenvth 

  



    
 

Over Crelan  

Crelan is een nieuwe naam onder de Belgische banken. Het is de naam van de nieuwe coöperatieve 

bank die ontstond na de fusie van Landbouwkrediet en Centea op 1 april van dit jaar. Mede dankzij de 

aanwezigheid in het veldrijden kreeg de naambekendheid van Crelan op enkele maanden tijd een 

flinke boost. Veldrijden is een sport waar passie, engagement, professionalisme en sportiviteit de 

hoofdingrediënten zijn, en dat zijn nu net de waarden die de coöperatieve bank, Crelan, wil uitdragen.  

Meer info: www.crelan.be 

 

Over AA Drink 

AA Drink is dé nummer 1 sportdrank van de Benelux. Via een compleet assortiment biedt AA Drink 

professionele en functionele sportdranken die de sporter zowel voor, tijdens als na een fysieke 

sportprestatie ondersteunt. AA Drink wil  daarmee elke sporter van elk niveau het maximale uit 

zichzelf laten halen.  

Meer info: www.aa-drink.com 

 

About Trek 

Trek Bicycle is a global leader in the design and manufacture of bicycles and related products. Trek 

believes the bicycle can be a simple solution to many of the world's most complex problems, and is 

committed to breaking down the barriers that prevent people from using bicycles more often for 

transportation, recreation, and inspiration. 

More on: www.trekbikes.com 
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