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Succesvolle fandag luidt nieuw seizoen Crelan AA Drink Team in
De allereerste fandag van Crelan AA Drink Team in Neerpelt was een overweldigend succes. Met ruim
4400 waren ze, de fans van het team die hun idolen wilden ontmoeten en maar wat graag ingingen
op de traktatie van hoofdsponsor Crelan: gratis naar de eerste grote cross van het jaar.
Uiteraard kwamen de duizenden fans voor de koers, maar ze kregen ook tijdens de flink gevulde
namiddag ruimschoots de kans hun idolen te ontmoeten of er op het eind van de avond een
handtekening van te bemachtigen. En net voor de cross waren ze massaal getuige van de
ploegpresentatie. Zo konden ze rechtstreeks van hun idolen vernemen hoe zij naar het nieuwe
seizoen toegeleefd hebben en wat hun ambities zijn.
In tegenstelling tot elders hier geen gegoochel met aantal overwinningen of truien. Het devies bij
Crelan AA Drink Team luidt: ons zoals altijd zo goed mogelijk voorbereiden, zo hard mogelijk koersen
en zien waar we uitkomen. De ervaring van de voorbije jaren leert dat dat heel vaak heel ver is...
Sven Nys: “Pas op, je mikt uiteraard elk jaar wel op een paar speciallekes. Het is een stille droom van
mij om een tiende Belgische titel te pakken en daarmee Roland Liboton te evenaren. Enkele weken
later wil ik het Zdenek Stybar in eigen huis graag heel moeilijk maken op het WK. Zoals in
Hoogerheide, maar ik wil de rollen graag omkeren.”
“Ik heb er een goed oog op dat ik eindelijk nog eens een zorgeloos seizoen kan rijden”, zegt Sven
Vanthourenhout zelfverzekerd na enkele moeilijkere seizoenen. “De langzame verbetering die ik eind
vorig seizoen voelde heeft zich tijdens de zomer doorgezet. Ik ben momenteel van mijn rug- en
andere perikelen verlost en wil dan ook erg graag weer aanpikken bij de (sub-)top.”
“De voorbereiding is in elk geval vlekkeloos verlopen”, vult coach Paul Van Den Bosch aan. “Vanuit
het standpunt van de coach zijn de voortekenen zeer gunstig: een perfecte trainingszomer met hele
goede testen als gevolg en prima eerste crossen.”

Een tevreden sponsor
Crelan start intussen het zevende seizoen als sponsor van Sven Nys en Sven Vanthourenhout. Luc
Versele, CEO van Crelan, is erg tevreden: "Met de bank blikken we intussen terug op zes schitterende
jaren in het veldrijden, jaren met mooie resultaten en vele titels. Sven Nys en Sven Vanthourenhout
zijn de perfecte ambassadeurs voor onze bank. Dag in, dag uit leven ze voor hun sport: professioneel,
gepassioneerd en gedreven. Maar bovenal zijn ze heel open en toegankelijk.”
“Als bank willen we net op dezelfde manier werken. Dag in, dag uit er zijn voor onze klanten,
gepassioneerd, professioneel, menselijk en dichtbij. Het veldrijden en de sport in het algemeen
liggen ons trouwens na aan het hart. Sport verenigt mensen, het heeft te maken met fair play, met
gezondheid ook. Daarom zijn we naast het veldrijden ook al 3 jaar premium partner van de familie
Borlée. Dit jaar hebben we ons engagement in de sport nog uitgebreid en onze samenwerking met
de Belgische Atletiekbond verstevigd. We zijn sinds juni ook hoofdsponsor van de Belgian Tornados
en shirtsponsor van de Belgische atletiekploeg."
Trek Boone 5
Het team rijdt ook dit seizoen op de Trek Boone 5, de crossfiets die speciaal voor Sven en Sven
ontwikkeld werd en in januari al werd gepresenteerd. Voor dit seizoen heeft het exemplaar van Sven
Nys een aangepast kleurtje gekregen, assorti aan zijn tricolore trui: een zwart kader met geel-rode
accentjes.
24.500 leden
Crelan AA Drink Team mag met maar twee toprenners misschien de kleinste ploeg lijken, het is in
feite de grootste wielerploeg ter wereld met intussen 24.500 aangesloten leden. Het is het eerste
professionele team in België dat de fans en volgers zo nauw bij het team betrokken heeft. Al wie wil
kan ook dit seizoen gratis aansluiten bij de ploeg via de site van het team. Het hele seizoen lang
genieten leden tal van voordelen: prijzenpakketten, kortingen, gratis workshops en de fandag.
Stichting tegen kanker
Sven Nys is sinds afgelopen lente ambassadeur van Stichting tegen Kanker. "Sven is oprecht, eerlijk
en zijn gezonde leefstijl past perfect bij Stichting tegen Kanker. Bovendien is Sven bekend en
populair. Hij staat dicht bij de mensen en zijn enthousiasme en gedrevenheid werken aanstekelijk.
Kortom, hij is een ideale Ambassadeur”, klinkt het bij de Stichting tegen Kanker. In de loop van het
seizoen zal dat ambassadeurschap ook zichtbaar worden.
SN collectie
Goed nieuws voor de fans met gevoel voor fashion: er is een compleet nieuwe SN collectie op de
markt. Het concept bestaat al een aantal jaren: onder goedkeurend oog van en meebedacht door
Sven Nys is er een sportieve lijn vrijetijdsartikelen voor een breed publiek gecreëerd: t-shirts,
sweaters, jassen en accessoires. De kledij is te koop in tal van winkels, bij de betere fietshandelaren
en op alle crossen waaraan Sven deelneemt in België & Nederland. Of je kan ze online bekijken en
bestellen via de website svennys.be.

