
Merkwaardig aan dit verhaal is dat niet de prestatie van de 
rensters maar de begeleiding voorop staat. Het team is in 2020 
opgestart met Hannelore Devos als mental coach. 

Hannelore, Hoe ben je in dit verhaal terecht gekomen? Wat 
trok je aan om hieraan deel te nemen en je voor dit jonge 
damesteam in te zetten?

Hannelore: Ik heb een achtergrond als bedrijfspsychologe en heb 
eigenlijk niet veel kennis van wielrennen. Ik heb veel ervaring met 
het trainen van bedrijfsleiders en managers in het gebruiken van 
hun mindset om zo hun doelen te bereiken. Toen Davy De Ceuster 
mij vroeg om een damesteam in het wielrennen te coachen, zag ik 
het vooral als een uitdaging.

Doordat ik veel weet van het mentale aspect, kan ik mij tijdens de 
mentale trainingen met de rensters volledig focussen op het 
proces. De coach kan zich bezighouden met het technische 
aspect. Dit is volgens mij een ideale combinatie en zo wordt 
iedereen ingezet op zijn sterkte om uiteindelijk mooie resultaten 
te verkrijgen binnen het team.

Wat is het belang van het mentaal welzijn binnen de sport?

Hannelore: Emoties en gedachten hebben een invloed op onze 
prestaties. Je kan een sporter leren om deze te controleren door 
bepaalde mentale technieken in te zetten in de wedstrijd. 

Wanneer je de technieken onder de knie hebt, heb je een invloed 
op jouw motivatie, zelfvertrouwen en concentratie. Je kan met 
andere woorden leren je aandacht te richten op datgene wat er 
toe doet en zo je prestaties verbeteren, alsook je plezier in de 
sport vergroten. 

We zitten samen met Hannelore Devos van Moove Forward, Dirk Verbeeck van Bonache
en 2 rensters over het fantastische initiatief: Vondelmolen-De Ceuster-Bonache Cycling
team, een professioneel veldritteam, exclusief voor dames.

“Zo wordt iedereen ingezet 
op zijn sterkte om 
uiteindelijk mooie 
resultaten te verkrijgen 
binnen het team.”

Platte tekst toevoegen

 Vondelmolen-De Ceuster-Bonache Cycling team - vlnr. Julie Brouwers, Kiona Dhont, Ellen Van Loy, Lies'l Schevenels, Suzanne Verhoeven, Mirthe Van den Brande - Bron Foto: Brecht Thaens
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Daarnaast vind ik het ook belangrijk om in te zetten op 
stimulerend coachgedrag. De invloed van de coach op de 
sporter is immers ook groot. De coach kan op zijn/haar beurt 
wonderen verrichten als het gaat om de mentale instelling 
van de sporter. De coach kan een invloed hebben op de druk 
die de sporter ervaart, op de manier waarop deze omgaat 
met tegenslagen, op de spanning, op de motivatie, ed. 

Ik vind het dus niet enkel belangrijk om in te zetten op de 
sporter zelf, maar ook op de coach om zo beiden handvaten 
aan te reiken om beter om te gaan met de druk en zo de 
prestaties te verbeteren en het plezier te behouden. 

“De Coach kan een 
invloed hebben op de 
druk die de sporter 
ervaart”
Het team heeft Ellen Van Loy aangetrokken als renster, 
technische coach en mentor van het jonge damesteam. Ellen 
is professioneel veldrijdster sinds 2009 en heeft ondertussen 
al minstens 10 zegens op haar naam. De kers op de taart 
kwam in 2021 toen ze zich tot nationaal kampioene kroonde 
bij de rensters die uitkomen voor clubteams.

Ellen, wat sprak jou aan om als coach mee deel uit te 
maken van dit verhaal?

Ellen: In eerste instantie werd ik aangetrokken als renster, 
maar al snel kwam de vraag om inderdaad als coach te 
fungeren na mijn actieve carrière. Dit klonk voor mij 
uiteraard als een hele leuke uitdaging die misschien nog wel 
jaren zou kunnen duren. Eerlijk gezegd had ik altijd in mijn 
achterhoofd om iets te kunnen en mogen betekenen in de 
wielerwereld nadat ik de fiets ‘aan de haak’ had gehangen. 
Dus tot op de dag van vandaag ben ik blij en fier deel te 
mogen uitmaken van iets dat nog jaren een mooie 
samenwerking zou kunnen worden.

Vanaf oktober 2021 heeft Dirk Verbeeck zijn schouders 
onder het project gezet door middel van sponsoring en
persoonlijke & menselijke begeleiding.

Dirk, wat heeft jouw enthousiasme aangewakkerd om 
dit team mee te sponsoren?

Dirk: Tijdens één van onze strategiemeetings met Hannelore 
vertelde zij over haar nieuwe uitdaging. Coaching van een 
wielerteam (en dit terwijl ze niets afweet van wielrennen, laat 
staan veldrijden 😊).

Daar ik reeds van kindsbeen een groot wielerfan ben, was 
mijn interesse snel aangewakkerd. Daar ik persoonlijk ook 
erg geloof dat ook in de sport de juiste mentale begeleiding 
tot betere prestaties leidt, ging ik graag in op het voorstel om 
aan tafel te gaan zitten met de toenmalige sponsors.

“Daar ik reeds van 
kindsbeen een groot 
wielerfan ben, was mijn 
interesse snel 
aangewakkerd.”

Hannelore Devos, mental coach - Bron foto: Hannelore Devos

Ellen Van Loy, CX renster & coach - Bron foto: Brecht Thaens
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Door aan de slag te gaan met hen en hen een aantal mentale 
technieken aan te leren, merkte je al snel dat ze met meer 
focus aan de start stonden, maar ook dat ze op moeilijke 
momenten tijdens de wedstrijd zich sneller kunnen 
herpakken en denken in oplossingen.

Daarnaast kwam er bij hen ook meer het besef rond wat zij 
als renster willen bereiken en durven ze nu meer zeggen wat 
ze hiervoor nodig hebben van zichzelf maar ook van de 
mensen rond hen zoals hun ouders en partner. Zo kunnen ze 
meer aangeven wat ze willen dat anderen zeggen tegen hen 
aan het begin van een wedstrijd of zelfs tijdens een 
wedstrijd. Maar ook de coach kan nu gerichter te werk gaan 
tijdens de trainingen. 

De bevestiging dat ook Ellen het team kwam versterken om 
de jongeren te coachen haalde mij al snel over de streep om 
mee in dit unieke verhaal te stappen: een damesteam in het 
veldrijden dat alleen bestaat uit Belgische rensters en waar 
coaching voorop staat, sportieve coaching door Ellen en 
mentale coaching door Hannelore.

Dirk Verbeeck staat aan de leiding van het Antwerps bedrijf, 
Bonache, actief in Projectsourcing, talentuitwisseling op 
projectbasis. 

Hun getalenteerde mensen delen ze graag met de klant, 
zolang als nodig. Goed werkgeverschap, dit is hun 
stokpaardje, de klanten ontzorgen en zorgen voor hun 
mensen. Ze voorzien de juiste fit tussen bedrijf en talent en 
de schakel in dit hele verhaal is betrokkenheid. 

Dirk, wat is de link tussen het sportieve verhaal en 
Bonache?

Dirk: Het idee van betrokkenheid dat we kennen binnen
Bonache voelde ik ook bij de eerste gesprekken. Op dit 
moment hebben we niet het team dat kan concurreren met 
het sterke Nederlandse blok, maar ik ben ervan overtuigd dat 
we met de huidige rensters nog kunnen groeien en dat we 
ook in het wielrennen door onze specifieke aanpak een 
positief buitenbeentje kunnen zijn.

Hannelore, Ellen en Dirk, enkele vragen voor jullie 
samen; Wat zijn de resultaten binnen het team, gelinkt 
aan de inspanningen die jullie samen leveren op vlak 
van mentale coaching en persoonlijke begeleiding? Na 
het eerste jaar, zien jullie al een evolutie bij de 
rensters en het totale team? Hoe zien jullie dit nog 
groeien?

Hannelore: De allereerste keer dat ik de ploeg ontmoette, 
was er weinig zelfvertrouwen aanwezig. 

“Ik onthoud na dit 
eerste jaar vooral een 
hele open en spontane 
teamgeest”
Ellen: Ik kom na 7 jaar over uit 1 van de ‘grotere’ ploegen, 
best nog wel wat professioneler, maar vaak ook veel koeler. 
Ik onthoud na dit eerste jaar vooral een hele open en 
spontane teamgeest. Iedereen voelt zich goed in het team en 
de resultaten zijn wat mij betreft voor iedereen positief. 
Uiteraard zijn er dagen dat niks werkt, maar in het geheel 
denk ik dat iedereen stappen voorwaarts heeft gezet.

De ploeg hangt heel sterk aan elkaar, ook de begeleiders 
rondom; van ouders, tot liefjes en sponsors, het was en is 
altijd een heel uitgelaten maar ontspannen sfeer.

Het werken met Hannelore heeft mij ook veel bijgebracht. 
Sowieso op vlak van omgaan met anderen, aanspreken en 
sturen, maar ook persoonlijk bracht zij mij handvaten bij hoe 
om te gaan in bepaalde situaties. Eerlijk, dat lukt je niet van 
vandaag op morgen, maar ik neem deze handvaten wel altijd 
mee en tracht er alsnog stukjes van te gebruiken. 

Het feit dat wij ook ten alle tijden hulp kunnen inroepen, stelt 
zowel mij als het gehele team zeer gerust.

"Mentale weerbaarheid is 
werken"
Mentale weerbaarheid is werken, alle dagen terug en het is 
een zeer onderschat deel voor een atleet die zijn beste 
prestatie wil neerzetten. Ons, misschien iets kleiner, ploegje 
zet hier wel 100% op in en dat is, lijkt mij, vrij uniek in deze 
harde wereld.

Dirk Verbeeck, bestuurder Bonache - Bron foto: Stephanie Fraikin
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Dirk: Het meest opvallende van ons team is de 
samenhorigheid. Samen met de ouders en partners van de 
rensters vormen wij elke wedstrijd een gezellig team. 

Wij zijn ook één van de weinige teams waar de sponsors zo 
betrokken zijn. Wekelijks is wel één of meerdere sponsor 
aanwezig op de wedstrijden.

De meest opvallende prestatie komt waarschijnlijk van Laura. 
Zij is in het team gestapt op 1 januari en een week later 
stond ze als 3de op het podium van het BK.

Als kleine Belgische ploeg haalden wij 4 van de 9 medailles 
op dit BK 😊.

Ellen rijdt nu nog elk weekend mee. Op termijn (als ze zelf 
beslist haar fiets -figuurlijk- aan de haak te hangen) kan zij 
zich 100% concentreren op het coachen van de jeugd.

Verder willen wij nog uitkijken naar jong talent om ons team 
te versterken én onze aanpak verder professionaliseren 
zonder onze belangrijkste waarden uit het oog te verliezen.

“Als kleine Belgische 
ploeg haalden wij 4 van 
de 9 medailles op dit BK”

Fietsen is mijn passie dus na 3 dagen heb ik mezelf voor 
de spiegel geplaatst en tegen mezelf gezegd: “Ofwel ga je 
ervoor en ofwel stop je”. Ik heb gekozen om mezelf terug 
naar boven te knokken en toen kwam Hannelore een 
aantal dagen later voor de eerste keer op mijn pad. De klik 
was er meteen en stilletjes aan haalde ze me elke week
verder en verder uit de put waarin ik terecht gekomen 
was. 

We zochten oplossingen om niet hele dagen in de zetel te 
liggen en na te nadenken waarbij we uiteindelijk terecht 
kwamen bij puzzelen. De persoonlijke begeleiding van 
Hannelore en het puzzelen hebben mijn zware, sombere 
gedachten weggenomen en rustig aan gingen mijn 
prestaties terug wat in stijgende lijn. 

Als kers op de taart haalde ik een 3de plaats op het 
nationaal kampioenschap. Ik had dit nooit meer verwacht 
omwille van het verloop van mijn seizoen. De mentale 
coaching en persoonlijke begeleiding hebben hier voor mij 
een hele grote bijdrage in geleverd, zonder had dit wellicht 
niet gelukt.

Laura Verdonschot rijdt sinds 2013. Haar doorbraak kwam in 
het seizoen 2016-2027 toen ze op het Belgisch 
kampioenschap tweede werd bij de elite en daarmee ook de 
Belgische titel bij de Beloften tot 23 jaar verlengde. 
Sinds januari 2022 rijdt ze voor het damesteam 
Vondelmolen-De Ceuster-Bonache.

Laura, hoe heb jij deze begeleiding binnen het team 
ervaren en welk effect heeft dit op jouw prestaties?

Laura: Voor mij is Hannelore heel belangrijk geweest, ze is 
net op het juiste moment mijn pad gekruist anders had ik nu 
misschien geen topsporter meer geweest. Ik zat diep in de 
put, schaamde mij en voelde me geen profrenner meer, het 
leek mij op dat moment beter te stoppen. 

Na de rit in Zonhoven bereikte ik het diepste punt waarbij ik 
3 dagen lang gedacht heb hoe ik aan iedereen ging vertellen 
dat ik zou stoppen. 

“Als kers op de taart 
haalde ik een 3de plaats 
op het nationaal 
kampioenschap.”

Laura Verdonschot, CX renster - Bron foto: Brecht Thaens
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Laura en Ellen, wat zijn jullie ambities nog op vlak van 
persoonlijke ontwikkeling en sportieve prestaties 
binnen het team?

Ellen: Ik kijk na dit seizoen uit naar een 2e zomer samen 
wedstrijden rijden op de weg. Verder hoop ik ook op een 
leuke stage en her en der wat groepsactiviteiten.

Persoonlijk hoop ik mezelf nog wat sterker in mijn schoenen 
te zetten. Als ik eenmaal renner af ben en de functie van 
coach ga opnemen, zal ik nog kritischer moeten worden. 
Goed aftasten, wikken en wegen maar eerlijk en concreet 
zijn. Ik denk goed te weten wat dames soms nodig hebben, 
het overdragen zal een ander paar mouwen zijn. Maar daarin 
berust ik op mijn ervaring en wijsheid.

Laura: Ik wil terug rustig groeien naar het niveau waar ik toe 
behoor en dat is richting de top 10. 
In mijn eigen interpretatie moet hier ergens mijn plaats zijn, 
zeker op de omlopen waar ik goed tot mijn recht kom. Ook 
streef ik naar goede kampioenschappen met als hoogtepunt 
het Belgisch kampioenschap. 

“Door persoonlijke 
begeleiding, coaching en 
actieve ondersteuning 
hopen wij het team, 
zowel privé als 
professioneel, naar een 
hoger niveau te kunnen 
brengen.”
Dirk: Bonache is trots op het hele team en de persoonlijke 
prestaties van de dames. Door persoonlijke begeleiding, 
coaching en actieve ondersteuning hopen wij het team, 
zowel privé als professioneel, naar een hoger niveau te 
kunnen brengen. 

Wij kijken alvast uit naar het volgend seizoen, maar eerst 
nog enkele wegritten, stages en teambuildings alvorens we
er weer tegenaan gaan.

vlnr. Ellen Van Loy, Mirthe Van den Brande, Kiona Dhont, Julie Brouwers, Suzanne Verhoeven, Lies'l Schevenels, Laura Verdonschot - Bron foto: Brecht Thaens
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