
Impressie 5e editie HandbikeBattle,  

Kaunertal, Tirol, Oostenrijk.  

    

Ergens in juni 2016 plant Mirjam van den Bos 

(bewegingsagoge) het zaadje om met een Revant-team deel 

te nemen aan de 5
e

 editie van de HandbikeBattle
1

 in 

Oostenrijk. 

 

De HandbikeBattle duurt eigenlijk niet één dag, maar een heel jaar. 

 

De Raad van Bestuur en managers enthousiasmeren tot deelname. We beginnen met het 

samenstellen van een begeleidingsteam, het verzinnen van een teamnaam, het laten 

ontwerpen van een teamlogo, een zoektocht naar geschikte en enthousiaste handbikers en 

buddy’s, het benaderen van sponsoren, het regelen van teamkleding, het volgen van clinics, 

het organiseren van een fiets-estafette en een benefietconcert. Daarnaast is het natuurlijk 

trainen, trainen en nog eens trainen. 

 

 

Zondag 18 juni 2017 

Eindelijk is het dan zover: zondag 18 juni 2017! 

Om 4 uur in de ochtend verzamelen de handbikers, de buddy’s, het begeleidingsteam én een 

enthousiaste Martien (wat een verrassing!) zich op de Brabantlaan in Breda. Van daaruit 

vertrekken we met auto’s en busjes naar Haus Renate in het wonderbaarlijk mooie Kaunertal. 

Een ritje op zich, met veel wegwerkzaamheden en hier en daar een file.  

 

Haus Renate blijkt een erg mooi, deels aangepast, appartementencomplex met een 

vriendelijk echtpaar als eigenaar. We beschikken er over 2 appartementen. In het ene 

appartement verblijven onze handbikers, in het andere de begeleiders en één buddy. ’s 

Avonds dineren we in het Weisseespitze Hotel, waar de grootste groep deelnemers van deze 

week verblijft. Het diner daar levert ons iedere keer een heerlijke wandeling op. Voor de 

handbikers een dagelijkse training op zich. In de avond is er een welkomstwoord door de 

HandbikeBattle organisatie. De sfeer zit er gelijk in én het startsein naar een onvergetelijke 

week is gegeven. Jetzt geht’s los! 

 

 

Maandag 19 juni 2017 

Op maandag is er een mogelijkheid tot handbike-check door Double Performance en wordt 

de workshop ‘klimmen en dalen’ gegeven (niet geheel onbelangrijk om deze skills, in 

Kaunertal, onder de knie te hebben). In de middag schrijft het begeleidingsteam per 

handbiker een stukje tekst. Deze stukjes worden bij de finish op D-Day omgeroepen door de 

speaker (natuurlijk voorzien van een Tiroller lederhosen). 

 

Rob, 

De Godfather van team ZeeBra. De ervaring is hem van de bike af te lezen. Met zijn 

loodzware frame knalt hij de berg op. Naast dat hij niet zomaar opgeeft, is hij ook nog een 

grote steun voor zijn mede-handbikers. Hij vertelt maar wat graag over zijn eerdere 

                                                           
1 De start van de Battle is bij de tolpoort van de Kaunertalergletscherstrasse op 3 km van Feichten. De finish is zo’n 20 km 
verderop bij de Ochsenalm op 2150 meter. Een prachtige klim met hier en daar stevige stijgingspercentages. 
Er name dit jaar 12 Nederlandse revalidatiecentra deel. Daarnaast waren er nog 36 individuele deelnemers waaronder 1 
Amerikaan en 1 Duitser. https://handbikebattle.nl/ 
 

https://handbikebattle.nl/


ervaringen en geeft duidelijke adviezen aan alle andere handbikers over voeding, training, 

kleding, verzekering en ga zo maar door!  

Rob, de ZeeBra met een streepje voor. 

  

Denise,  

Doorzetster eerste klas. Ze moet en zal die berg op komen. Elke hobbel of hindernis op haar 

pad zal ze nemen. Er is geen blessure die haar tegen kan houden. Denise heeft veel voor 

team ZeeBra betekend. Sponsorgeld binnen brengen kan zij als de beste. Een benefietconcert 

bij het kleinste café van Breda? Denise regelt het. Levi, trouwe mascotte van de ZeeBra’s. 

Ook zij heeft hier de tijd van haar leven. Denise’s handbikeoutfit; alles is tot in perfectie  

afgestemd op elkaar.  

Denise, het stijlicoon van de ZeeBra´s.  

 

Bart,  

Het racemonster van team ZeeBra knalt het liefst met zeer hoge snelheden over een 

sintelbaan. Van zijn eindsprint wordt menig handbiker bang. Wheelen is voor hem een eitje. 

Deze ZeeBra heeft zelfs meegedaan aan het Wheeler NK. Een berg is voor hem een hele 

nieuwe uitdaging. Dus zal dat vele trainen op de korte afstanden hem ook helpen om 

vliegensvlug die berg op te komen? En wat een bovenlichaam!  

Bart, de stille genieter van de ZeeBra´s. 

  

Wouter,  

De John Travolta van het team. Zijn twirkende billen tijdens menig dans 

feestje, zijn guitige lach bij elk grap, geeft al aan dat hij houdt van 

gezelligheid. Aan wie doet hij je denken als je naar hem kijkt? Precies….. 

George Clooney. Zijn slimme trucjes en scherpe bochten zorgen dat hij 

zijn concurrenten zal verslaan. Dat was bij de eerste training een heel 

ander verhaal. Toen belandde Wouter bijna in de berm. Hij is altijd in 

voor een geintje en nooit bang om af te zien.  

Wouter, onze twirkende Zeebra. 

 

Maarten,  

De Bourgondiër van het team. Liefde gaat door de maag dus zoals het kratje op zijn bike al 

zegt: zet de Hertog Jan maar klaar! Tig krentenbollen? Geen probleem, hij regelt ze. De 

goedzak die hij is, hij zal ervoor zorgen dat het iedereen goed vergaat. Naast dat lekkere 

eten is hij nu ook regelmatig op de bike te vinden en scheurt dan het liefst overal doorheen.   

Altijd in voor een lolletje en een feestje.  

Maarten, onze gabber.  

 

Sinead, 

De Joker van het team. Ze kletst de strepen van je pak. Af en toe zo chaotisch als een 

struisvogel; dan weer naar links, dan weer naar rechts. Met haar enthousiasme weet ze 

iedereen bij elkaar te houden. Sinead, de enige ZeeBra die het lef heeft om zittend op haar 

knieën de berg te gaan overwinnen. Haar achternaam is niet voor niets `Power´. Een bezige 

bij met haar eigen stichting: Rollwithus.   

Sinead, de Benjamin van team ZeeBra. 

 

In de avond worden de medische paspoorten getekend en kan het wielertenue voor D-Day 

worden opgehaald. Er is nog een pubquiz voor de liefhebbers. Uiteraard kan team ZeeBra dit 

niet aan zich voorbij laten gaan. Deze avond eindigt euforisch met een derde plaats! Hiervan 

gaan de meeste credits naar de handbiker: Wouter de Kort.  

 



 

Dinsdag 20 juni 2017 

Op dinsdagochtend helpt een deel van het begeleidingsteam mee om de finish-tenten op te 

bouwen in Ochsenalm. Een heel bijzondere ervaring om samen met veel enthousiaste 

vrijwilligers verschillende tenten op te bouwen in een adembenemend mooie omgeving. Het 

roept bij mij ‘een familiegevoel’ op. Dit gevoel blijkt zich in de rest van de week nog meer te 

versterken. Alhoewel menig koppel het niet voor elkaar krijgt om jaarlijks zonder onvertogen 

woord een tent weg te zetten, op de camping gebeurt dit alles in paix en vree.  

Hoe bijzonder! De handbikers en buddy’s gaan de D-Day route verkennen. 

 

In de avond wandelen we gezamenlijk van het Weisseespitse Hotel naar Haus Renate. Daar 

vloeit de (non-alcoholische) glühwein rijkelijk . Vreemde gewaarwording in de zomer. Voor 

de liefhebbers is er nog een fakkeltocht terug naar het Weisseespitse Hotel. Dit laten de 

meeste van ons aan zich voorbij gaan. We zijn immers al ‘thuis’. 

 

 

Woensdag 21 juni 2017 

Woensdag is een rustdag voor de handbikers. Uitslapen, genieten van de zon én de 

zonnebedden in de mooie tuin. De teamspirit breidt zich uit tot de max. Kortom, een dag 

voor mentale en fysieke (plus materiaal
2

) voorbereiding op D-Day. In de avond is er een 

bijeenkomst waar uitleg wordt gegeven over het hoe en wat, gericht op het regelen van het 

verkeer. Daarna vindt er een laatste peptalk plaats in “het Hollister House” (Weisseespitze 

hotel). Deze wordt ondersteund door een geweldige video waarin verschillende BN’ers de 

deelnemers succes wensen. Hier en daar wordt nog een medische tape aangelegd waarna 

iedereen zich op eigen wijze voorbereidt op dé dag. 

 

 

Donderdag 22 juni 2017: D-Day! 

Dan is daar ineens D-Day, donderdag 22 juni 2017. Dé dag waar we met zijn allen maanden 

naar toe hebben gewerkt en geleefd.  

 

Rond de klok van half 5 begint Haus Renate langzaam tot leven te komen. 

Om 8.15 uur vertrekken de handbikers en buddy’s richting de tolpoort. 

De locals, zowel de mensen als de loslopende runderen, zullen inmiddels 

wel weten wat hen overkomt. Voor ons is dit echter nieuw. 

 

Nadat de handbikers en buddy’s enthousiast zijn uitgezwaaid, vertrekt 

ook de rest (begeleiders en familie) richting bocht 12, dé Revant bocht. 

De één na laatste bocht van het parcours. Daar aangekomen versieren we 

de bocht met spandoeken en zetten we parasols, stoelen en koelboxen weg. Wij zijn er in 

ieder geval klaar voor! 

 

De organisatie deelt tonnen met water en lappen uit, die gebruikt kunnen worden om de  

handbikers en buddy’s te koelen. Het belooft een warme dag te worden. Desondanks draagt 

Pim Abbink (fysiotherapeut) zijn geweldige ZeeBra mascotte-pak. De dames dragen hun 

ZeeBra broek. Terwijl wij genieten van de zon, het uitzicht en de sfeer gaan de eerste 

handbikers van start. 

 

                                                           
2 Handbikes nakijken, fietsspullen klaar leggen, spandoeken maken, boodschappen doen, kratten vullen voor bij de 
verzorgingsposten (met ,naar wat achteraf bleek, meer dan voldoende proviand voor verblijf van een week op de 
Ochsenalm). 
 



Wat ontzettend leuk is, is dat de buddy’s een bordje op hun fiets hebben met hierop de 

naam van de handbiker die zij soigneren. Dit zorgt ervoor dat je in je (over)volle 

enthousiasme de handbiker(s) door bocht 12 heen kan motiveren. Een pittige 

haarspeldbocht, waar de buddy’s vooral naast hun fiets lopen. Even lijkt er sprake te zijn van 

een bloedsnelle stofwolk. Achteraf blijkt dit Mitch Valize te zijn, die de ongelooflijke 

finishtijd van 1:21:29 op zijn naam weet te zetten. 

 

Langzaamaan komen er meer handbikers en buddy’s in zicht. Of je nu wil of niet, het roept 

allerlei emoties op. De verbeten blikken, de schittering van de door transpiratie ontstane 

druppels op de sporterslijven, de drive om koste wat kost de finish te halen. Eén woord gaat 

de hele dag door mijn hoofd: RESPECT.  

 

Als de eerste ZeeBra voorbij komt, gaat een aantal mensen van bocht 12 richting de finish. 

Heel praktisch gezien om daar rolstoelen klaar te zetten maar vooral om het finish moment 

te beleven. Wat daar gebeurt is eigenlijk niet in woorden uit te drukken. Simpelweg omdat 

onze taal te beperkt is. De emoties vliegen rond je oren, tranen van blijdschap, emotionele 

ontlading en tot op je vezels bekende en onbekende emoties. 

De ontlading van emoties en spanningen komen tot een geweldig hoogtepunt als de laatste 

ZeeBra,  over de finishlijn komt. Alle ZeeBra’s hebben de finish gehaald! 

 

 

 

ZeeBra Eindtijd na correctie 

Bart Pijs 2:51:03 

Wouter de Kort 3:07:15 

Rob Gerritsen 3:28:53 

Sinead Power 4:43:59 

Denise Wijnbergh 5:01:31 

Maarten van Dongen 5:08:10 

 

Het blijft nog lang rumoerig op de Ochsenalm. 

 

In de avond dineren we weer bij Hotel Weisseespitse.  

Een welverdiende maaltijd, dit keer. 

Moe maar voldaan gaan daarna de oogjes toe. 

 

 

Vrijdag 23 juni 2017 

Vrijdag staat in het teken van uitrusten. Een deel van de groep  brengt een bezoek aan het 

gletsjerpark, het 2 landen punt: Italië en Oostenrijk. In het top restaurant schrijft een deel 

van de groep onze Rookie bijdrage
3

. In de avond zal immers ook de HandbikeBattle 2017 

Rookie nominatie plaatsvinden.  

 

 

 

 

                                                           
3 Wij dragen team ZeeBra voor. De ZeeBra’s zijn hier voor het eerst mee en hebben de karaktereigenschappen die bij een 

Zeebra horen volledig waargemaakt. Zeebra staat voor zeer sociaal, met groot uithoudingsvermogen en zorg voor elkaar. 
ZeeBra’s zijn levendig en dag (en nacht) actief en hebben ieder een uniek strepenpatroon. Zeebra's hebben niet alleen zorg 
voor hun eigen familie, maar bekommeren zich ook over anderen om die over de streep te krijgen. Iedere Zeebra die mee 
deed, heeft zijn/haar eigen hobbels en bobbels moeten doorstaan. Door hun eigenschap 'krachtig', hebben ze de Top 
weten te bereiken. Letterlijk met bloed, zweet en tranen. 



Verder koopt men souvenirs voor de thuisblijvers. 

In de avond pimpt iedereen zichzelf op voor De Goldparty in Hotel Weisseespitze.  

Voor aanvang eerst een lange en spannende zit: de prijsuitreiking. 

 

Plaats  Gezamenlijke 

eindtijd (snelste 4) 

Teamnaam Revalidatiecentum 

1
e

 10:27:36 Rijndam Racers Rijndam 

2
e

 11:38:56 Maarten masters Sint Maartens kliniek 

3
e

 12:36:04 UMCG Handbike Team UMCG 

4
e

 14:10:40 Capital Handbiketeam Reade 

5
e

 14:11:10 Team ZeeBra Revant 

6
e

 15:09:12 Adelante on Wheels Adelante 

7
e

 15:38:03 Highlanders De Hoogstraat 

8
e

 15:41:37 Roessingh riders Roessingh 

9
e

 15:42:37 Toll-bridge bikers Tolbrug 

10
e

 15:59:33 Libra bikers Libra 

11
e

 16:06:00 Birds on Wheels De Vogellanden 

12
e

 18:55:05 Helioheroes Heiliomare 

 

De  Goldparty is een feest met een Gouden Randje. Een goede DJ en een heerlijke overvolle 

dansvloer. Dit is de kers op de taart van een geweldige en bovenal onbeschrijfelijke mooie 

week. 

 

 

Zaterdag 24 juni 2017 

Zaterdag vertrekken we rond 11 uur richting Breda. Om 24.00 uur komen we aan in de 

Brabantlaan: alle ZeeBra’s zijn weer veilig terug in hun honk! 

 

Dank gaat uit naar onze handbikers en buddy’s: 

Bart Pijs & Corneel van Asten 

Wouter de Kort & Ruud Touw 

Rob Gerritsen &Frans Linders 

Sinead Power & Carien Linders 

Denise Wijnbergh & John Kuijk 

Maarten van Dongen & Jolanda Snoek 

 

Met veel dank aan onze enthousiaste en welwillende collega’s en vrienden,  De Raad van 

Bestuur, Bas den Haan en onze sponsoren: Achilles Sportclub, Arend Auto’s, Decathlon 

Breda, Bar le Petit, Cuneus Netherlands, Eemswerken BV, Holland Marine Lifts, Rederij  Chr. 

Kornet & Zn. BV, Sambaband La Maisquenada, Verhuur en drankservice van Oorschot V.O.F., 

Stichting Vrienden Revant Breda en Zeeland, TierlanTijn Lighting, Noud Horsten Reclame en 

last but not least Revant medisch specialistische revalidatie. 

 

Zonder hun hulp was deze week aan ons allen voorbij gegaan. 

Volgend jaar weer? 

 

Sportieve groet, 

 

Marieke Gelissen 

 

Namens Pim Abbink, Wilbert Snoek en Mirjam van den Bos 

 


