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Adriaan Helmantel bondscoach
baanduurselectie
Papendal, 6 juni - Adriaan Helmantel is met ingang van heden de nieuwe

bondscoach baan duurselectie. Hiermee krijgt zijn dubbelfunctie in het

wegwielrennen en baanwielrennen een andere invulling.
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OVER KNWU

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 36.000 leden per 1 april 2018. Onder

Helmantel zal zijn rol als performancecoach van de duurrenners op de baan, waarmee hij de

atleten optimaal ondersteunt in trainingen en periodiseringen richting kampioenschappen,

combineren met het bondscoachschap op de baan. Het takenpakket voor het coachen van de

elitemannen- en vrouwen tijdens de tijdritten op mondiale wegkampioenschappen blijft

hetzelfde. Net als de rol van talentcoach voor U23 mannen in het wegwielrennen.

Tim Veldt blijft aan als tactisch coach
Tot en met de Olympische Spelen in Tokyo volgend jaar blijft Tim Veldt betrokken als tactische

coach van de baanduurselectie. Dit betekent dat Veldt tijdens een aantal wereldbekers en de

mondiale kampioenschappen de duurselectie blijft begeleiden naast zijn werk als coach van de

baanploeg van BEAT Cycling Club. Adriaan Helmantel blijft eindverantwoordelijk voor de

duurselectie.

Fulco van Gulik talentcoach sprint en -duur U23 baanselectie
Fulco van Gulik is de nieuwe talentcoach voor de U23 baansprint – en duurselectie. Daarnaast

blijft Van Gulik zijn rol vervullen als assistent van bondscoaches Hugo Haak (sprint) en Adriaan

Helmantel (duur).
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auspiciën van de KNWU worden er jaarlijks honderden wielerwedstrijden en diverse evenementen voor
prestatieve fietsers georganiseerd.
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