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TALENT Cycling is een professioneel geleidde wielerploeg 
die zich richt op de ontwikkeling van jonge talentvolle wiel-
rensters. Het doel van de ploeg is om deze jonge rensters 
te helpen zich te ontwikkelen tot professionele wielren-
sters die op het hoogste niveau kunnen meedraaien. De 
jeugdopleiding van TALENT Cycling wordt beschouwd als 
één van de beste ter wereld binnen het vrouwenwielren
nen.

De opleiding van TALENT Cycling begint al op jonge leeftijd. 
De ploeg richt zich voornamelijk op rensters tussen de 16 en 23 
jaar oud. Op deze leeftijd zijn de rensters nog volop in ontwik-
keling en kan er nog veel worden geleerd. De rensters worden 
opgeleid op verschillende gebieden, zoals techniek, tactiek, 
voeding, mentale weerbaarheid en fysieke conditie.

TALENT Cycling heeft een uitgebreid programma om de ren-
sters te ondersteunen in hun ontwikkeling. Zo hebben de ren-
sters toegang tot professionele begeleiding op het gebied van 
voeding en fysieke training. Ook worden ze begeleid op het 
gebied van mentale weerbaarheid. Dit is een belangrijk 
onderdeel van de opleiding, omdat wielrennen een sport is 
waarin mentale kracht een grote rol speelt.
Een ander belangrijk onderdeel van de opleiding is het rijden 
van wedstrijden. De rensters van TALENT Cycling krijgen de 
mogelijkheid om aan verschillende wedstrijden deel te nemen. 
Op deze manier kunnen ze ervaring opdoen en zich meten met 
andere talentvolle rensters. Ook krijgen ze de kans om zich te 
laten zien aan scouts van professionele wielerploegen.

DeDe opleiding van TALENT Cycling heeft inmiddels zijn vruchten 
afgeworpen. Verschillende rensters die bij TALENT Cycling zijn 
opgeleid, hebben de stap gemaakt naar professionele wieler-
ploegen. Zo hebben onder andere de Nederlandse Lorena 
Wiebes en Demi Vollering hun carrière bij TALENT Cycling 
gestart. Beide rensters behoren nu tot de top van het vrouwen-
wielrennen en hebben belangrijke wedstrijden gewonnen en 
deelgenomen aan de Olympische Spelen en/of het wereld-
kampioenschap.

Een van de unieke aspecten van de opleiding van TALENT Cycling is de 
persoonlijke, menselijke en empathische aanpak. Deze aanpak wordt door 
de ploeg zelf omschreven als "cycling done differently" en is een van de 
belangrijkste unique selling points (USP's) van de ploeg.

TTALENT Cycling hecht veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling van 
de rensters en zet daarom in op een menselijke en empathische aanpak. Er 
wordt veel tijd en aandacht besteed aan de individuele begeleiding van de 
rensters. Er wordt niet alleen gekeken naar hun prestaties als wielrenster, 
maar ook naar hun persoonlijke ontwikkeling. Zo worden de rensters 
gestimuleerd om naast het wielrennen ook andere interesses te ontwik-
kelen en wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan hun studie.

De trainers en begeleiders van TALENT Cycling hebben een open en 
toegankelijke houding naar de rensters toe. Er is ruimte voor persoonlijke 
gesprekken en de rensters worden gestimuleerd om hun gevoelens en 
gedachten te delen. Deze persoonlijke benadering zorgt ervoor dat de 
rensters zich gehoord en gesteund voelen. Dit draagt bij aan hun mentale 
weerbaarheid en maakt dat ze zich op hun gemak voelen binnen de ploeg.

DezeDeze aanpak is kenmerkend voor TALENT Cycling en is een belangrijk 
onderdeel van de filosofie van de ploeg. De ploeg gelooft dat een positieve 
en ondersteunende omgeving bijdraagt aan de ontwikkeling van de 
rensters en dat dit uiteindelijk leidt tot betere prestaties op de fiets. Deze 
aanpak wordt dan ook wel omschreven als "the human way to the world 
top".

AlAl met al is de jeugdopleiding van TALENT Cycling een voorbeeld voor 
andere wielerploegen. De persoonlijke, menselijke en empathische aanpak 
is een belangrijk onderdeel van de opleiding van TALENT Cycling. Het 
draagt bij aan de ontwikkeling van de rensters op zowel persoonlijk als 
sportief gebied en is een van de belangrijkste unique selling points van de 
ploeg. Door de focus te leggen op de ontwikkeling van jonge talentvolle 
rensters en ze op verschillende gebieden te begeleiden, hebben ze een 
succesvollesuccesvolle opleiding opgezet. Het maakt TALENT Cycling uniek in de wiel-
erwereld en draagt bij aan hun succes als opleidingsploeg. Dit is terug te 
zien in de prestaties van de rensters die bij TALENT Cycling zijn opgeleid 
en nu aan de top van het vrouwenwielrennen staan.

“Het maakt TALENT Cycling 
uniek in de wielerwereld”
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