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EK Atletiek: hier komen de 
Belgian Tornados 

 
De nieuwe naam voor de '4 x 400 meter'-ploeg 
atletiek is 'Belgian Tornados'. 
 
 

Begin juni kondigden de Belgische Koninklijke Atletiekbond, Jacques Borlée 

en Crelan tijdens een persconferentie een duurzame samenwerking aan. 

Crelan wordt hoofdpartner van de Atletiekbond, hoofdpartner van de 

4X400m-ploeg en enige shirtsponsor van de nationale atletiekploeg. 

 

Op hetzelfde moment lanceerden deze drie partners een oproep aan het 

grote publiek met de vraag om suggesties in te dienen voor een klinkende 

naam voor onze 4x400m-aflossingsploeg. 

 

De jury heeft intussen haar keuze gemaakt uit de vele inzendingen. 

 

 

Belgian Tornados, een naam met ambitie 
 

Onze nationale 4x400m-aflossingsploeg staat onder leiding van 

coach Jacques Borlée voor sterke internationale prestaties. Dus 

was het jammer dat deze ploeg nog geen eigen naam had. 

 

Daarom lanceerden de Belgische Atletiekbond, coach Jacques 

Borlée en hoofdpartner Crelan een oproep om suggesties voor 

deze naam in te dienen. Van 3 tot en met 15 juni kon het grote publiek hiervoor 

voorstellen indienen op www.crelan.be. 

 

Er kwam heel wat respons op deze oproep. De jury, bestaande uit 

vertegenwoordigers van de drie partners, heeft dan ook haar keuze gemaakt uit 863 

inzendingen. 

 

En die keuze is gevallen op de naam: 'Belgian Tornados'. 
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Luc Versele, CEO van Crelan en juryvoorzitter: "We hebben vele mooie en originele  

voorstellen ontvangen. Na beraad hebben we gekozen voor 'Belgian Tornados'. Een 

tornado staat voor natuurkracht, energie, versnelling en draait in het rond, net zoals 

de lopers op een piste. Een tornado heeft ook een explosieve kracht en dat laatste is 

natuurlijk belangrijk in de kampioenschappen waar de ploeg wil zegevieren. Deze 

naam staat dan ook mooi symbool voor onze jonge en ambitieuze atleten van de 

4x400m-aflossingsploeg." 

 

Jacques Borlée, coach van de Belgian Tornados: "Het is een positief project dat zowel 

ons verleden als onze ambitie voor de toekomst uitstraalt. Het moet onze ploeg, 

onze federaties en instellingen en onze jongeren inspireren om het steeds beter te 

willen doen. Ik hoop dat de magie ook aanstekelijk werkt bij de jeugd, zodat de 

estafetteloop in alle scholen ingeburgerd raakt." 

 

Over Crelan 

Crelan is een coöperatieve Belgische bank die een beleid van gestage en duurzame groei voert. De bank 
heeft een ruim aanbod bank- en verzekeringsproducten voor de particulieren, de zelfstandigen, de 
ondernemers en de land- en tuinbouwers. De bank voert een gezond beleid, gesteund op de coöperatieve 
waarden: transparantie, duurzaamheid, vertrouwen en engagement. 
 
www.crelan.be 

 

Over de Groep Crelan 

 
De groep Crelan is samengesteld uit Crelan en haar dochters: Crelan Insurance, de nichebank Europabank 
en de onlinebank Keytrade Bank. 
Groep Crelan = 3.658 medewerkers, 831 kantoren, 1,2 miljoen klanten, 256.473 coöperanten. (cijfers op 
31/12/2013) 
 
Perscontact: 

Isabelle D’haeninck, directeur Institutionele en Interne Communicatie, Crelan 
Tel.: + 32 (0) 2 558 72 75 of + 32 (0) 473 62 62 42 
 
Leo De Roeck, sr. communicatie-adviseur, Crelan 
Tel.: + 32 (0) 3 247 15 85 of + 32 (0) 499 96 52 81 
 
 
press@crelan.be  

 

 

Perscontact Belgian Tornados: 

Ludwig De Clercq, LDC-Consulting 
Tel.: +32 (0) 475 65 42 99 
ludwig.de.clercq@telenet.be 


