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Koos Moerenhout en Adriaan Helmantel
nieuwe coaches wegwielrennen
Papendal, 23 november – De KNWU heeft Koos Moerenhout aangetrokken als

nieuwe bondscoach bij de elite mannen en Adriaan Helmantel als nieuwe

talentcoach voor de U23 categorie.

Voormalig beroepsrenner Koos Moerenhout volgt Thorwald Veneberg op als bondscoach elite

mannen en gaat deze functie part-time invullen. Moerenhout gaat de functie van bondscoach

combineren met zijn huidige functie als ploegleider bij het Amerikaanse Hagens Berman Axeon

Cycling Team. Adriaan Helmantel, nu nog actief als trainer van Team Sunweb, volgt Peter

Zijerveld op als talentcoach van de U23 categorie.

Dubbelfunctie Adriaan Helmantel

Helmantel gaat ter ondersteuning van de bondscoaches Koos Moerenhout en Loes Gunnewijk

ook de elite mannen en vrouwen coachen tijdens de tijdritten op de mondiale

wegkampioenschappen. Naast zijn functie in het wegwielrennen wordt hij ook performance

coach van de duurrenners op de baan om hen optimaal te ondersteunen in trainingen en

periodiseringen richting de kampioenschappen.
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OVER KNWU

Talentontwikkeling

Peter Zijerveld gaat zich het komende jaar specifiek richten op het coachen van de junior

mannen en talentontwikkeling van de jeugd. Talentontwikkeling is een speerpunt in zijn

functie, waarbij Zijerveld met trainers en coaches van de wielerverenigingen intensiever gaat

samenwerken om het opleidingsklimaat van wielertalent nog beter te maken.

“Wij zijn blij dat met het aantrekken van Koos en Adriaan, er twee
professionals komen die veel kennis en ervaring meebrengen van de
wielersport. Met hen aan boord verwacht ik dat er een volgende stap gezet
kan worden in de prestaties van de renners.”
— Thorwald Veneberg

“Als renner genoot ik van de sfeer rondom de WK’s en ik wil die beleving
graag meenemen in mijn rol als bondscoach. Uiteraard is het mijn doel om de
huidige lichting renners bij te staan in de jacht op succes.”
— Koos Moerenhout

“Na 6 hele mooie jaren bij Team Sunweb kijk ik er naar uit om terug te keren
bij de KNWU. Met de opgedane kennis en ervaring verwacht ik een belangrijke
bijdrage te kunnen leveren in de ontwikkeling van jong talent en ook op het
hoogste niveau. De diversiteit van mijn functie, waarbij er zowel een focus is
op de baan als op de weg, spreekt me erg aan.”
— Adriaan Helmantel
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De afdeling Communicatie voorziet media van informatie en behandelt verzoeken voor interviews, opnames en
beeldmateriaal. De afdeling Communicatie is bereikbaar via telefoonnummer 085 070 1917 of per e-mail via
pers@knwu.nl.

KNWU
De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) is opgericht op 26 januari 1928. De KNWU is de
overkoepelende sportbond van én voor de wielersport in Nederland. Het doel van de bond is om geheel sportief
wielerminnend Nederland adequaat te ondersteunen. De KNWU telt ruim 32.000 leden per 1 april 2016. Onder
auspiciën van de KNWU worden er jaarlijks honderden wielerwedstrijden en diverse evenementen voor
prestatieve fietsers georganiseerd.
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