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De bank Crelan wordt 

hoofdsponsor van wielerploeg  

Crelan-Vastgoedservice  
 

 

Crelan blijft vaste waarde  

in het wielrennen 
 
 

 

 

Sinds 2000 is Crelan een trouwe partner in het wielrennen: eerst als Belgische 

pro-continentale ploeg op de weg (nog onder de naam Landbouwkrediet), 

sinds 2006 ook in het mountainbiken en vanaf 2008 eveneens in het veld met 

Sven Nys. 

 

Sven Nys heeft aangekondigd dat hij op het einde van het komende 

veldritseizoen definitief stopt als professioneel renner. Het einde van een 

prachtige carrière voor Sven, maar niet het einde van Crelan in de 

wielersport.  

 

Tot eind maart 2016 blijft Crelan de trouwe partner van Sven Nys. Vanaf 1 

januari 2016 wordt de bank Crelan ook hoofdsponsor van de ploeg Crelan-

Vastgoedservice en dit tot eind 2019. Crelan bestendigt dus haar 

aanwezigheid op de weg en in het veld.  

 

 

Een duurzaam engagement 

 

Als coöperatieve bank wil Crelan een duurzaam engagement op zich nemen. 

Langetermijn- en vertrouwensrelaties met de klanten komen op de eerste plaats. 

Maar ook in de projecten die de bank steunt, komen de coöperatieve waarden tot 

uiting: duurzaamheid, vertrouwen, solidariteit. 

 

In die geest heeft Crelan beslist om de nieuwe hoofdsponsor te worden van de ploeg 

Crelan-Vastgoedservice. De bank wil, zoals ze dat in het verleden ook gedaan heeft, 

naast echte toppers, jonge talentvolle renners de kans geven zich te ontplooien. 

Crelan blijft aanwezig in het veld en komt ook terug op de weg met haar nieuwe 

ploeg.  
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De bank Crelan wordt hoofdsponsor van de ploeg  

Crelan-Vastgoedservice 

 

Sinds 2000 is Crelan in het wielerpeloton aanwezig. Vanaf 1 januari 2016 wordt de 

bank hoofdsponsor van de ploeg Crelan-Vastgoedservice.  

 

Luc Versele, CEO van de bank Crelan: “Crelan staat dicht bij haar klanten, net zoals 

het wielrennen dicht bij zijn supporters staat. Wij vinden betrokkenheid belangrijk en 

deze mooie sport maakt het mogelijk om fans en klanten dicht bij de renners te 

brengen. Wij zijn al 16 jaar in het wielrennen aanwezig en hebben nu een 

engagement tot 2019. Als langetermijnrelatie kan dat tellen. De managers van de 

ploeg hebben op heel korte termijn voor een frisse wind in het wielerpeloton en het 

veldrijden gezorgd. We zijn bijzonder verheugd dat we met hen de ploeg nog meer 

uitstraling en toekomstperspectief kunnen geven.” 

 
 
Crelan steunt verder het veldrijden 

 

Als Belgische bank en als trouwe partner van het veldrijden, is Crelan verheugd dat 

jonge, Belgische renners staan te popelen van enthousiasme om ook de komende 

jaren het veldrijden vonken en vuur te bezorgen.  

 

Luc Versele: “Wij zijn al sinds 2008 in het veldrijden aanwezig en we willen de sport 

die ons zo na aan het hart ligt, niet laten vallen na het afscheid van Sven Nys. Wij 

geloven immers dat de jonge renners die vandaag klaar staan in het veld, voor heel 

wat spektakel kunnen zorgen en nog een mooie carrière kunnen uitbouwen, als ze 

hiervoor de nodige steun krijgen. We zijn dan ook trots dat we kunnen aankondigen 

dat we het veldrijden ook in de toekomst verder zullen steunen, met onze ploeg 

Crelan-Vastgoedservice.” 

 

 

Wout Van Aert als kopman in het veld 

 

Natuurlijk zijn we ook verheugd dat we sponsor kunnen worden van de gedoodverfde 

opvolger van Sven Nys, Wout Van Aert.  

 

“Wout heeft vorige winter bewezen dat hij nu al kan wedijveren met de besten. Hij is 

jong, ambitieus en heeft nog een ruime groeimarge. In een gezonde omgeving en 

dito ploeg zal zijn talent alleen nog meer ontbolsteren. We zijn er van overtuigd dat 
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ook hij het veldrijden populair zal blijven houden”, aldus Luc Versele. 

 

 

Crelan blijft de trouwe partner van Sven Nys  

tot eind maart 2016 

 

Sven Nys begint in oktober vol energie aan zijn laatste cross-seizoen. 

 

Luc Versele: “Sven Nys rijdt al 7 jaar in de kleuren van onze bank. Hij heeft ons al 

ontelbare mooie momenten bezorgd en ik ben zeker dat er nog veel piekmomenten 

zullen volgen in het cross-seizoen dat over enkele maanden weer van start gaat. Het 

seizoen 2015-2016 wordt het afscheidsseizoen van Sven en dat wordt zeker heel 

speciaal. Zoals afgesproken blijven wij de duurzame partner van Sven tot hij stopt 

met fietsen. 

Crelan wil Sven steunen om van zijn laatste cross-seizoen het meest memorabele 

van allemaal te maken. We staan achter hem, elke cross opnieuw, en zullen hem 

steunen, de hele winter lang.”  

 
Sven Nys: "Gelukkig blijft Crelan bij het veldrijden betrokken. Ik wens de bank dan 

ook heel veel succes en ik ben blij dat de sport zo'n partner niet verliest." 

 

 
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 = 3.517 medewerkers, 778 kantoren, 1,3 miljoen klanten, 282.280 coöperanten. (cijfers op 
31/12/2014) 
 
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  

 


