Zondag 10 juni 2018
Daar gaan we dan!
Om half 5 vertrok het begeleidingsteam vanuit Revant, alwaar zij om 4 uur verzameld waren.
Zij werden heerlijk voorzien van een bakkie leut door een lieve collega die haar nachtdienst draaide.
Onderweg naar Oostenrijk waren er vooral veel wegwerkzaamheden maar dit mocht de pret niet
drukken. Er vond volop intercollegiaal overleg plaats “en route” en er werd natuurlijk veel heen-enweer geappt tussen begeleiders, buddy´s en bikers.
Rond 14.45 uur arriveerden het
begeleidingsteam bij haus Renate
waar we verwelkomd werden door
een heerlijke zon, in een
adembenemend landschap en een
koud glaasje goudgeel sap met
witte schuimkraag.
Langzaam druppelden alle bikers
met hun familie leden binnen, in de
mooie en zonnige tuin van Haus
Renate.
Na wat gezellig gebabbel ging
iedereen zijn plekje creëren in het
appartement. Door Andreas en Reggi Penz was het appartement van de bikers voorzien van al, de
voor ons, noodzakelijke hulpmiddelen. Wat een service!
Richting het vallen van de avond zijn we met zijn allen naar Hotel Weisseespitze gelopen en gerold.
Hotel Weisseespitze is het grotere aangepaste hotel waar de meeste teams verblijven en waar de
gezamenlijke binnen activiteiten (zoals het avond eten) plaats vinden.
Op het menu stond, het kan ook niet anders: Wienerschnitzel XL.
Na het eten volgden er een
welkomstwoord van de organisatie
van de HandbikeBattle voorzien van
een geweldig mooie video
compilatie van dé Battle in 2017:
emotie-tv. Het was geweldig mooi
om ook 4 van de 6 bikers van Team
ZeeBra 1.0 (2017) te begroeten. Van
de 6 deelnemers van Team ZeeBra
vorig jaar doen er dit jaar 4
individueel mee. De fakkeltocht die
op het programma staat a.s. dinsdag
wordt afgeblazen vanwege de
slechte weersomstandigheden.
Jammer, het weer mag doen wat ze
wil, als het donderdag maar
aangenaam Battle weer is . Na een
heerlijke wandeltocht terug naar
Haus Renate, onder een mooie
donkere lucht verlicht met sterren, zochten we allen ons bedje op.
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Maandag 11 juni 2018
Handbiken maar…
Het ontbijt bij Haus Renate was als vanouds overheerlijk.
Na een semiprofessionele fotoshoot van het team en al het sponsormateriaal zijn we heerlijk gaan
lunchen in de tuin van Haus Renate. De lucht was heerlijk blauw en voorzien van een zon.
Rond 13 uur vertrokken we in een karavaan richting
het stuwmeer. Hier werden we om 14 uur verwacht
voor een workshop “Klimmen en Bochtentechniek”
georganiseerd door Move Forward.
De weg naar het stuwmeer levert de nodige “ie’s” en
“aa’s” op bij het rijden van het parcours wat de
bikers donderdag met hun handbike zullen mogen
overwinnen. Met hun buddy’s uiteraard.
Bij het stuwmeer aangekomen en volledig uitgepakt te zijn hoorden we, helaas, dat de workshop niet
doorging. Hoger op de berg werd regen en onweer verwacht, dus een begrijpelijke keus.
Dus… alles weer in laden en terug rijden richting het stuwmeer…. Maakt wel dat je heel handig wordt
in alles uit en weer inladen.
Iedereen ging terug naar de tolpoort en verzamelden zich rond niemand minder dan tophandbiker
Jetze Plat.
Gisteren vierde hij zijn 27e
verjaardag, deze
topsporter.
Na een inleidend praatje
vertrokken bikers en
buddy’s onder leiding van
Jetze richting het
wildrooster, een tocht van
zo’n 5,5 kilometer!!
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Ieder op eigen tempo en op zijn of haar eigen wijze, wennende aan de hoogte die het
adembenemende Oostenrijkse landschap met zich meebrengt.

Jolanda en Danoesja

Caspar

John en Desiree

Sanne en Laurie
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Kaunertal, wat ben je mooi!
Wat was het bijzonder om dit samen te mogen bewonderen en te beleven!
De eerste supporters verwelkomde ons enthousiast: bergkoeien, veelal voorzien van een enorme bel.
Nadat iedereen zich had opgefrist wandelde en rolde we naar Hotel weisseespitze.
Geweldig dat je dan op de route loslopende koeien tegen
komt. Puur natuur zoals het hoort!
’s Avonds genoten we van een heerlijke OosterseOostenrijkse maaltijd.
Daarna volgde om 20.30 uur de individuele gesprekken
met de medische commissie van dé Battle.

Daarnaast kregen de bikers een gesigneerde bidon van Jetze en hun wedstrijdtenue uitgereikt.
Vandaag werd definitief besloten dat de Battle zijn doorgang vindt op donderdag 14 juni 2018.
Na het eten liepen en rolden we in karavaan terug naar Haus Renate alwaar we buiten heerlijk
genoten van een Oostenrijkse avondlucht.
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Dinsdag 12 juni 2018
Handbiken maar…
Na een heerlijk ontbijt vertrokken 5 van onze begeleiders richting de top om daar te helpen bij het
opbouwen van de finish tenten. Zij hadden het geluk kennis te maken met familie Marmot. Buddy’s
en bikers vertrokken samen met de overige begeleiders en familieleden richting het wildrooster.
Vandaag gingen de bikers en buddy’s het parcours verkennen, van het wildrooster tot het stuwmeer
én als kers op de taart: langs het stuwmeer… Dat laatste stuk is zo moooi!! Er werd kennis gemaakt
met het maken van serieuze bochten en het ervaren van nog serieuzere hellingen. Je hoort sommige
bikers (en buddy’s) bijna denken: “Waar ben ik aan begonnen?” En tja, deze gedachte is meer dan
logisch maar… THE ROAD TO SUCCESS RUNS UPHILL, geleend van Willie Davis.
Alle bikers en buddy’s genoten, hier en daar werd afgezien én zo kon een ieder zich mentaal en fysiek
voorbereiden op dé Battle dag.
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In de middag werd er gezellig gezamenlijk geluncht in een zonovergoten bloementuin.
Helaas bereikte ons het nieuws dat tophandbiker Mischa Hielkema in Zwiterland, buiten zijn schuld
om, een ongeluk had gehad tijdens een wedstrijd en in het ziekenhuis was beland.
De presentatie die MischaHielkema vanuit Wellspect vanavond zou geven ging dus uiteraard niet
door.
Na de lunch gaan we in standje chill, worden onprettig ruikende lijven schoongespoeld en voorzien
van ons geweldig mooie teamkleding met dank aan Wintersbouw, Revant en Cornemusic.
Hierna werd door het overgrote deel van het team vertrokken richting hotel Hotel Weisseespitze
alwaar Wellspect een vervangend programma aanbood: een team foto van bikers en buddy’s
gemaakt door een professionele fotograaf en werden er beterschapswensen geschreven aan Mischa.
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“De afdeling” PR-, communicatie en sponsoring ging volop aan het werk om sponsoren te voorzien
van een teamfoto en verder te werken aan.... (dat blijft nog een verrassing). Daarnaast werd er druk
geschreven aan dit verhaal. Gewoon, omdat onze “volgers” dat verdienen.
In de avond deden we mee aan de Pub quiz georganiseerd door Wellspect. We waren erg blij dat we
“Wienekepedia” in ons team hadden. Samen met ZeeBra 1.0 Wouter werden veel van onze vragen
juist beantwoord wat resulteerde in een 1e plaats!! Een multitool rijker.
Onze eerste overwinning hadden we hiermee in “the pocket”.

Na onze pubquiz-euforie vertrokken we weer lopend en rollend richting Haus Renate.
Het was de hoogste tijd: bedtijd!
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Woensdag 13 juni 2018
Chill- en voorbereidingsdag.
Woensdag stond grotendeels in het teken van "chillen".

Ons mentaal, fysiek en qua materiaal voorbereiden op de grote dag van morgen: Dé Battledag!! Iedereen doet dit op zijn of haar eigen wijze. Een groot deel van de bikers gaat richting
de top van de Kaunertaler Gletscher, de jongste gletscher van Tirol, samen met hun familie.
Gelijk maar een leuk weetje over deze jongste Oostenrijkse gletscher: deze gletscher is door
het Oostenrijkse Space Forum uitgekozen als oefenterrein, omdat deze het meest
overeenkomt met het landschap van Mars. Je zou er dus zo maar een astronaut tegen
kunnen komen.De top bevindt zich op 2750 meter waar eeuwig ijs te vinden is. De diehards
onder het begeleidingsteam en de buddy’s gaan al fietsend richting de top.Het is een
regenachtige dag waarbij we ons troosten met het idee dat wat nu valt, niet morgen kan
vallen.
Bikers en buddy's zorgen ervoor dat ze alle benodigdheden voor morgen klaar hebben
liggen. Gele kratten worden gevuld voor de (verzorgings)posten op het parcours.
Twee van de begeleiders wonen de "informatiebijeenkomst voor de race-dag" bij. Een aantal
begeleiders van Team ZeeBra zal er namelijk voor moeten zorgen dat de verkeersveiligheid
in bocht 12 gewaarborgd is, morgen. Aangezien de pas morgen ook voorzien zal zijn van
auto's, motor rijders, touringbussen, etc. is dit geen overbodige luxe.
In de avond eten we wederom gezamenlijk in het Weisseespitze Hotel. Op het menu staat
natuurlijk een koolhydraatrijke maaltijd: pasta!!
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Na het avond eten wordt er bij twee van de bikers een tijdelijke blaascatheter geplaatst. Je
moet er wat voor over hebben... zo'n Battle. De avond wordt afgesloten met een peptalk
door de organisatie. Die "pep" kunnen we allemaal best gebruiken. Hoe mooi en ontroerend
is het ook om video beelden te zien van Mischa Hielkema die "in de kreukels" vanuit een
Zwitsers ziekenhuis bed zijn welgemeende succes uitspreekt aan alle Battle-deelnemers van
de 6e HandbikeBattle.
Na de avond wandeling terug naar Haus Renate kruipt één ieder zijn nestje in.Een gezonde
spanning bouwt zich op in onze lijven....

Morgen... Morgen is de dag waar we vanaf september naar uitkijken!
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Donderdag 14 juni 2018
B-Day
De dag waar we allemaal al zo lang naar toewerken en bovenal naar toeleven.
Rond de klok van 5 ontwaakt eenieder in Haus Renate. Aankleden, ontbijten en rond de klok
van 8 vertrekken handbikers en buddy's richting het startpunt: de tolpoort. Uiteraard niet
voordat zij de nodige peptalk en knuffels ontvangen hebben van familie en begeleiders die
zich de rest van de dag bij bocht 12: dé Revant bocht, zullen bevinden.
Familie, vrienden en begeleiders vertrekken voor de start van de Battle naar bocht 12.
De bocht wordt ruim voorzien van spandoeken waarbij die van onze sponsoren natuurlijk
niet ontbreken. Zij mogen de hele dag pronken in onze bocht, te weten: Hydro, Winterbouw,
ICTZ, Frezoli Lighting, GS Rijen en uiteraard ook ons aller Revant.
Verder wordt bocht 12 opgevrolijkt door spandoeken van familie en vrienden van Team
ZeeBra 1.0 en ZeeBra 2.0. Familie, vrienden van bikers van Team ZeeBra 1.0 én 2.0 settelen
zich in en bij de bocht: Brabantse gemütlichkeit!

Onze ZeeBra- mascotte!!
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Bocht 12: dé Revant bocht!

Het uitzicht vanaf onze bocht is adembenemend. Blauwe lucht, wolken, zon en besneeuwde
toppen.
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Vanuit het dal worden de op de hoogte gehouden, via de App, over de stand van zaken in
het dal - bij de start. Ongelofelijk snel verschijnt de eerste handbiker in beeld: Mitch Valize,
individuele handbiker, met een finish tijd van 01:16:54.38. De eerste mannelijke biker met
een ongekende tijd!
De eerste vrouwelijke biker en individueel deelneemster van de Battle van 2018 met een
eindtijd van 01:57:35.94 is Chantal Haenen.
Bocht 12 maakt er een feestje van. Pim leukt de bocht weer op in zijn zebra pak waar
menigeen handbiker (én buddy) mee op de foto gaat.
Iedere fiets van de buddy is voorzien van een bordje met de naam van zijn of haar biker
erop. Dit zorgt ervoor dat we de bikers persoonlijk bij hun naam aan kunnen moedigen en
dat doen we uiteraard ook!
Bocht 12, de één na laatste bocht van het parcours, de laatste bemande bocht.
De bocht van de verbeten blikken, de bocht waar een beroep wordt gedaan op de
allerlaatste beetjes kracht en energie, de parels transpiratie die schitteren op de lijven van
bikers en buddy's, hier-en-daar wordt er nog een lachje uitgeperst. Sommige bikers hebben
nog energie voor een korte babbel.

De eerste ZeeBra die voorbij komt is Caspar.
Zijn eindtijd: 03:09:25.21.
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De tweede ZeeBra die even pauzeert in bocht 12 is Sanne.
Categorie H2.
Haar eindtijd: 03:12:23.42.

De derde ZeeBra die langs bocht 12 rijdt Danoesja.
Categorie H2
Haar eindtijd: 03:12:34.68.
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De vierde ZeeBra in bocht 12 is Desiree.
Categorie H3.1
Haar eindtijd: 04:38:52.70.

De vijfde ZeeBra in bocht 12 is Wieneke.
Categorie H3.1
Haar eindtijd: 05:47:43.40.
Het finishmoment, het moment van emotionele ontlading, waterlanders, knuffels,
onbekende en bekende emoties tot op je kleinste vezels.
Het bleef nog lang onrustig op de Ochsenalm.
In de avond dineren we wederom bij Hotel Weisseespitze. Daarna gaan we naar de Heroes
Party in het Hollister House. Hier gaan de beentjes van de vloer, de rolstoelen de lucht in en
wordt volop genoten van de euforie van het slagen van onze missie: Heel team ZeeBra op de
TOP! Deze dag staat voor altijd in ons geheugen gegrift!!!
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Vrijdag 15 juni 2018
De dag na de Battle… Herstel dag.
Na het ontbijt kwam Ingrid Kouwijzer.
Zij is bewegingswetenschapper en houdt zich bezig met een onderzoek.
De Battle heeft tot doel om deelnemers fitter en actiever te maken en uit onderzoek blijkt dat dit
inderdaad het geval is.
De verwachting is dat er ook mentale effecten zijn, zoals een toename in vertrouwen in eigen
capaciteit omdat deelnemers echt een overwinning behalen op zichzelf.
Haar onderzoek is tot nu toe kleinschalig geweest, maar vanaf dit jaar kan zij door subsidies van het
Revalidatiefonds en Stichting Mitialto grootschaliger onderzoek gaan doen. Zij is daarom ook heel blij
dat ze de komende vier jaar het onderzoek mag gaan voortzetten en uitbreiden.
Het is erg belangrijk om alle deelnemers zo goed mogelijk in kaart te brengen zodat we goed grip
krijgen op de effecten van de Battle en de oorzaken van die effecten. Met name het monitoren van
alle trainingen is erg belangrijk!
Zo wordt informatie verkregen over de beste trainingsmethode in de handbike, iets waar nu nog erg
weinig over bekend is.
De resultaten worden teruggekoppeld naar de deelnemende centra en de deelnemers, zodat zij hun
handbike training kunnen optimaliseren.
Het grotere doel is om uiteindelijk een richtlijn te ontwikkelen met daarin informatie over de beste
trainingsmethode in de handbike.
Deze kennis kan dan ook weer in therapie worden ingezet. Zo kunnen we met zijn allen zorgen dat
iedereen het beste uit zichzelf kan halen! En wat is er nou mooier dan dat?
Meer weten? https://www.rug.nl/staff/l.h.v.van.der.woude/projects
Iedereen trok deze dag zijn of haar eigen plan waarbij we als enige op het programma hadden staan
dat we om half 5 elkaar allemaal zouden treffen in Haus Renate.
Waarvoor? Dat wist alleen het begeleidingsteam.
Pim ging verder aan het werk met onze verrassing aan het team. Hier en daar werd het appartement
al wat opgeruimd en werden er tassen gepakt (behalve dan onze gouden outfits).
Wilbert boog zich over het inladen van de fietsen en de handbikes en alle andere Battle-gerelateerde
spullen. Marieke ging in “standje schrijf”.
Els, Sjef, Martien en Mirjam gingen samen naar de top van de Gletscher.
De bikers in hun welverdiende chill stand met of zonder hun familie. Vandaag was het team-motto:
“Niks moet, niksen mag.”
Waarbij we natuurlijk nog veel genoten van “onze overwinning” op de berg.
Uiteraard draait deze Battle om de bikers! Zonder bikers geen team ZeeBra! Toch is en blijft
deelname aan de HandbikeBattle een gevalletje: “Samen kun je alles.” Met zijn allen werk je toe naar
de Battle dag.
Voordat het zo ver is, hebben er al aardig wat Battles plaats gevonden en niet alleen bij de bikers
maar zeker ook bij familie, begeleiders en buddy’s. Een ieder groeit op weg naar de Battle. Bij
allemaal wordt een aanspraak gedaan op het denken in mogelijkheden en vooral niet in beperkingen.
Soms blijkt dat wat onmogelijk leek ineens toch mogelijk was én dat zijn toch de kadootjes in het
leven.
Waar Team ZeeBra vorig jaar bestond uit een team van bikers die allen volledig zelfzorg zelfstandig
waren… dat was dit jaar een heel ander verhaal. Hoe mooi is het, dat het dan ook juist lukt, om de
top te halen mét steun en hulp van familie. In de zorg wordt dit zo mooi “familie participatie”
genoemd, een groot goed!
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Waarbij eenieder van elkaar kan leren en er inzichten over en weer gaan. Het deelnemen aan de
HandbikeBattle is waar het omdraait maar de deelname er aan geeft zo veel meer en zeker niet
alleen aan de bikers.
De bikers die ook na de Battle doorgaan met “battlen”. Drie van de dames hebben het plan om
aangepast te gaan leren skiën, één van de dames start in augustus met werken, één andere dame
gaat haar rijbewijs proberen te halen. Daarnaast natuurlijk doorgaan met handbiken, daar waar het
allemaal mee begon.
Om half 5 de verrassing voor de bikers in de ontbijtzaal van Haus Renate.
Hét filmpje van het team.: https://www.youtube.com/watch?v=2HX_82UWgbc
Daarnaast de lang beloofde champagne, die overigens wel mee naar de top was, gisteren… Soms
vergeet je wel eens wat door alle emoties. Waarbij we de keuze hadden uit de alcohol versie en de
non-alcohol versie. Beide overigens prima om het vochtverlies van menig traantje hier-en-daar weer
aan te vullen.
Mirjam, bewegingsagoge bij Revant Breda en “aanstichtster” tot deelname aan de HandbikeBatlle
met een team vanuit Revant werd extra in het zonnetje gezet. Na twee ZeeBra jaren stapt zij uit het
begeleidingsteam.
Daarna werd er nog veel geknuffeld. Armen en handen lijken de meest belangrijke lichaamsdelen in
zo’n Battle week gerelateerd aan het handbiken maar zeker ook aan het hoge knuffelgehalte.
Verschillende soorten knuffels passeren de revue in zo’n Battle week: de “je kunt het knuffel”, de
“huil maar even knuffel”, de “komt goed knuffel” , de “geef nooit op knuffel” en natuurlijk de “Battle
– You did it knuffel”.
Hierna ging eenieder zich oppimpen voor The Gold Party! Dresscode: goud, uiteraard.
’s Avonds gaat een aantal bikers dineren met hun familie; de overgebleven meute gaat voor het
laatste avondmaal richting HotelWeissseispitze.
De feestelijke en goud getinte avond daarna, start met de prijsuitreiking.
Wat ons betreft is iedereen die meedoet aan de Battle een winnaar. Wat is er immers mooier dan
jezelf overwinnen en jezelf doen verbazen over je fysieke en mentale capaciteiten? Je mogelijkheden
ervaren in plaats van je beperkingen? Lief en leed met elkaar delen en zien hoe anderen met hun
beperkingen en mogelijkheden omgaan? Meedoen aan de Battle is zo veel meer dan alleen de
Battle…
Waren we vorig jaar 5e, dit jaar deelden we de 11e plaats met de HelioHeroes (Heliomare). Thja, er
moet iemand hekkensluiter zijn en hoe fijn is het om deze plaats dan te delen… Gedeelde smart…
Waarbij we via deze weg natuurlijk de RijndamRacers willen feliciteren met hun 1e plaats. Het 2e jaar
op een rij.
Gelukkig bestaat ook hiervoor een gepaste quote: Meedoen is belangrijker dan winnen.
En dat is en….Meegedaan hebben we!
Na de prijsuitreiking de bekende “slagroom óp de kers op de taart”, de Gold Party, ontladen, zomeraprès ski of beter gezegd après-Battle. Menig rolstoel gaat met inzittende de lucht in en enkele
deelnemers bezitten naast handbike-skills ook over rolstoel-discodans-skills. Ook dat blijft
indrukwekkend om te zien.
Waar het ons als begeleiders voor de 2e keer lukt (in navolging op 2017) om een aantal van onze
zittende dansende deelnemers , de ervaring te geven van staand dansen.
Met ondersteuning uiteraard maar dit blijft desalniettemin natuurlijk grandioos!
Wat dat betreft heeft het Kaunertal in zekere zin ook een Lourdes-gehalte in zich.
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Guus Meeuwis zijn nummer ontbreekt uiteraard niet en ja, ook de Oostenrijkse nachten zijn lang…
Foto credits: Rob Glas

Caspar heeft zijn prothese koker goud laten spuiten door zoon Felix.
PS Geen zorgen, een nieuwe koker was toch al in de maak.
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Zaterdag 16 juni 2018
Es gibt eine Zeit des Kommens und eine Zeit des Gehens…
Vroeg uit de Oostenrijkse veren en na een heerlijk ontbijt is het de hoogste tijd om afscheid te
nemen.
Afscheid nemen van Reggi en Andreas van Haus Renate.
Afscheid nemen van de prachtige omgeving.
Afscheid nemen van het vee, wat in een mooie stoet nog net even voorbij kwam kuieren.
Afscheid nemen van andere deelnemers en begeleiding die in hetzelfde pension verbleven.
Bovenal het afscheid nemen van de deelnemers. Dit ging hier-en-daar niet zonder lach en traan.
In tegenstelling tot vorig jaar, waar de ZeeBra’s met de begeleiding mee reden, reden dit jaar de
deelnemers zelf met hun familie, dus hét grote afscheid vond plaats met op de achtergrond “de
enorme pukkel”.
De begeleiding “en route” met bestemming “Brabantlaan 1 – Breda” met dé Revant bus, dé Revant
Seat en een huurbus.
Helaas zorgde de Revant bus voor een eigen Battle. Deze moest onderweg stoppen vanwege een
rechter buitenspiegel die er bijna afviel. Lang leve Duct-tape!!

Alsof dat nog niet voldoende was kreeg ook de accu nog kuren:
een platte batterij. Gelukkig reed de Revant bus op kop dus
konden we dit leed met zijn allen delen. Dit zorgde voor een
ongeplande hereniging van de begeleiding bij “Rastplatz auf den
Hanen” in Frankental.
Geen van onze bolides was voorzien van startkabels en ook “de
Truckers” en overig “parkeerplaats-volk” waren startkabelloos.
De ANWB was inmiddels al gebeld. Het was erg druk dus ging een
deel van de begeleiding toch maar op-en-neer naar het
dichtstbijzijnde tankstation om te investeren in…. Je raadt het al:
startkabels.
Op hetzelfde moment dat de startkabels op “het plaats delict”
arriveerden was daar ook meneer ADAC. Deze had de bus snel
weer aan de praat. We besloten, voor de zekerheid, toch maar
bij elkaar te blijven, bij het vervolgen van onze route.
Helaas moet er dan toch ook eens getankt, geplast en gegeten
worden onderweg. En tja, daar stond dé Revant bus naast de
benzinepomp, wederom niet te starten. Dit keer bij Niederzissen, een “geïnvalideerde” bus.
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Maar: eind goed… al goed. Uiteindelijk veilig en wel met zijn allen op de Brabantlaan gearriveerd
rond de klok van tien. Een Battle-tje op zich met vertrektijd 8 uur.
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