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Crelan engageert zich opnieuw in de 

cyclocross en sponsort tienvoudig 

Belgisch kampioene Sanne Cant  

 
 

 

De coöperatieve bank Crelan, reeds 20 jaar actief als sponsor in de 

wielersport, heeft met de BVBA Veldritpromotie van Christoph en Philip 

Roodhooft een sponsorovereenkomst gesloten voor het dames eliteteam 

IKO Crelan, rond renster Sanne Cant. Daarnaast investeert de bank ook in 

het opleidingstraject van de jeugdteams (U17 en U19). Hierdoor 

manifesteert Crelan zich opnieuw, na een kort intermezzo, als sponsor in 

het veldrijden. De bank zet op die manier een jarenlange traditie voort als 

trouwe partner van de wielersport. 

 

 

Trouwe partner van de wielersport 
 

De eerste stappen van Crelan als sponsor in het wielrennen, toen nog onder de naam 

Landbouwkrediet, dateren van het jaar 2000. Sindsdien heeft de bank het wielrennen 

jaar na jaar ondersteund. De filosofie was steeds om jong Belgisch talent de kans te 

geven zich te ontplooien door hen in de ploeg te omringen met enkele gevestigde 

waarden. Heel wat bekende namen reden tijdens hun carrière dan ook enkele jaren of 

een langere tijd in de kleuren van Crelan. We denken hierbij onder andere aan Tom 

Steels, Filip Meirhaeghe en Ludo Dierckxsens. 

 

Naast de wegritten en het mountainbiken introduceerde de bank zich ook voor 100% 

in de cyclocross met de komst van Sven Nys in 2008. Sven bleef tot het einde van zijn 

actieve rennersloopbaan, in 2016, bij de ploeg en behaalde in deze periode vele 

overwinningen waaronder 4 Belgische en 1 wereldtitel. In 2015 maakte Crelan ook 

bekend dat ze sponsor werd van Wout van Aert. Ook Wout zorgde voor mooie 

overwinningen waaronder 3 Belgische en 3 wereldtitels. Onder meer door Sven en 

Wout steeg de naambekendheid van de bank dan ook fors. 

 

Toen Wout de overstap maakte naar het Nederlandse Jumbo Visma, besliste Crelan 

om haar engagement ten opzichte van de ploeg voort te zetten tot eind 2018. Op die 
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manier kreeg het ploegmanagement van Veranda’s Willems Crelan en Crelan Charles 

de mogelijkheid om in alle rust en sereniteit een nieuwe toekomst uit te tekenen. 

 

Sindsdien bleef het enkele maanden stil rond Crelan en het wielrennen, maar daar 

komt nu opnieuw verandering in. 

 

Philippe Voisin, CEO van Crelan: “Na het vertrek van Wout hebben we bewust 

een pauze ingevoerd. Het management van de bank heeft de sponsorstrategie 

onder de loep genomen en is van oordeel dat een aanwezigheid in het 

wielrennen nog steeds relevant en interessant is. Crelan ziet sport niet alleen 

als een onderdeel van een gezonde levensstijl, maar ook als een activiteit die 

mensen verbindt. Het veldrijden is de sport bij uitstek waar supporters en 

renners dicht bij elkaar staan en die voor de volle 100% ‘be- en geleefd’ 

wordt. Deze waarden matchen perfect met het DNA van Crelan die een 

persoonlijk financieel advies via lokaal verankerde agenten belangrijk vindt.” 

 

De ploeg rond Sanne Cant heet voortaan  

IKO Crelan 
 

Crelan heeft met Christoph en Philip Roodhooft een overeenkomst gesloten 

waarbij de bank tweede naamsponsor wordt van het dames eliteteam 

cyclocross, met Sanne Cant als kopvrouw. Dit team wordt verder versterkt met 

Loes Sels en Karen Verhestraeten. Tegelijkertijd investeert Crelan opnieuw in de 

opleiding van jeugdig talent. De bank wordt tweede naamsponsor van de jeugdploeg 

bij de heren en eerste naamsponsor bij een nieuw opgerichte jeugdploeg voor de 

dames met de naam Crelan IKO. Kiona Crabbé, Jinse Peeters en Emma Szekely zullen 

deel uitmaken van dit team. Sanne zal haar ervaring ook overbrengen op de jeugdige 

renners en gaat in die zin zelf mee zorgen voor een straffe opvolgster. 

 

Luc Versele, voorzitter van de Raad van Bestuur van Crelan, volgde de 

onderhandelingen vanop de eerste rij. 

 

Luc Versele: “Twee elementen waren van doorslaggevend belang in onze 

beslissing. Met Sanne Cant halen we een onbetwistbare topper in huis, een 

meervoudige Belgische, Europese en wereldkampioene. Zij is op en top 

professioneel met haar sport bezig, heeft een voorbeeldfunctie voor de jeugd 

en zet de damescompetitie in de schijnwerpers. Bovendien is Sanne een atlete 

van bij ons. Ook andere dames en jongeren zullen onze gelederen versterken. 

Hiermee promoten we voluit het dameswielrennen. Daarnaast ondersteunen 

we met deze overeenkomst jong opkomend talent via de jeugdwerking met 

de U17 en U19. Kansen geven aan jonge sporters hebben we altijd al 

belangrijk gevonden en ook nu schenken we daar aandacht aan. Als Belgische 

bank vinden we dat een zeer mooie combinatie waarin we ook willen 
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investeren. De Crelan-kleuren zijn met deze overeenkomst opnieuw in het 

wielrennen vertegenwoordigd en daar zijn we heel blij om.” 

 

Sanne Cant: “Crelan is een bekende naam als sponsor in de wielersport. Ik 

vind het fijn dat de bank samen met IKO mee haar schouders zet onder dit 

project en de ploeg. Met de nieuwe jeugdploeg Crelan IKO geven we ook 

jonge rensters de ondersteuning die ze verdienen en bouwen we actief het 

dameswielrennen mee verder uit. Ik kijk uit naar deze nieuwe 

samenwerking.” 

 

Crelan engageert zich tot eind 2022 in dit project en wil er samen met het 

ploegmanagement, de rensters en renners een mooi parcours van maken. 

 

 
Luc Versele, voorzitter van de Raad van bestuur van Crelan samen met Sanne Cant en Dirk Theuns, CEO 

van IKO. Foto Marc Herremans/Het Nieuwsblad. 

 

 

Over Crelan 
Crelan is een 100% Belgische en coöperatieve bank met CrelanCo als sterke coöperatieve aandeelhouder. 

Crelan engageert zich tot een ander soort van bankieren. Verantwoord, verbonden, persoonlijk en respectvol 

zijn de waarden die we belangrijk vinden en waarvoor we willen staan. Dat doen we met lokaal verankerde 

kantoorhouders en met een ruim aanbod bank- en verzekeringsproducten voor de particulieren, de 

zelfstandigen, de ondernemers en de land- en tuinbouwers. Samen anders bankieren, dat is ons motto. 

www.crelan.be 



 

Page 4 of 4 

 
 
Over de Groep Crelan 
De groep Crelan is samengesteld uit Crelan en haar dochters: Crelan Insurance en de nichebank 

Europabank. 
Groep Crelan = 2.859 medewerkers, 633 kantoren, 275.675 coöperanten, meer dan 900.000 klanten, 
(cijfers op 31/12/2018) 
 
 
Perscontact Crelan: 
 
Ortwin De Vliegher, secretaris-generaal & directeur Corporate Communication,  
Tel.: + 32 (0) 2 558 75 78 of + 32 (0) 475 90 43 08 
 
Leo De Roeck, verantwoordelijke Corporate Communication, Press & Translations 
Tel.: + 32 (0) 3 247 15 85 of + 32 (0) 499 96 52 81 
press@crelan.be 

 

 

 

 


