
Zondag 10 juni 2018 

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-en- 
weer geappt tussen begeleiders, buddy´s en bikers.  
 
Rond 14.45 uur arriveerden we bij 
Haus Renate waar we verwelkomt 
werden door een heerlijke zon, in 
een adembenemend landschap en 
een koud glaasje goudgeel sap met 
witte schuimkraag.  
Langzaam druppelden alle bikers 
met hun familieleden binnen en 
genoten van de mooie, 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. 
Dit is het grotere aangepaste hotel waar de meeste teams verblijven en waar de gezamenlijke binnen 
activiteiten 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 voor a.s. dinsdag 
wordt afgeblazen vanwege de 
slechte weersomstandigheden.  
 
Na een heerlijke wandeltocht terug 

naar Haus Renate en onder een mooie donkere lucht verlicht met sterren zochten we allen ons bedje 
op. 
 
 
 



Maandag 11 juni 2018 
 
Het ontbijt was als vanouds overheerlijk.  
Na een semiprofessionele fotoshoot van het team en al ons sponsormateriaal zijn we heerlijk gaan 
lunchen in de tuin van Haus Renate. De lucht was helder blauw en voorzien van een zon.  
 
Rond 13 uur vertrokken we in een karavaan naar 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. 
 
Bij het stuwmeer aangekomen en volledig uitgepakt te zijn horen we, helaas, dat de workshop niet 
doorgaat. Hoger op de berg wordt regen en onweer verwacht, dus een begrijpelijke keus. 
 
Iedereen gaat terug naar de tolpoort en 
verzamelt zich rond niemand minder 
dan tophandbiker Jetze Plat.  
Gisteren vierde hij zijn 27e verjaardag, 
deze topsporter. Na een inleidend 
praatje vertrekken bikers en buddy’s 
onder leiding van Jetze richting het 
wildrooster, een tocht van zo’n 5,5 
kilometer!! 
Ieder op eigen tempo en op zijn of haar 
eigen wijze, wennend aan de hoogte 
die het adembenemende Oostenrijkse 
landschap met zich meebrengt. Wat is 
het hier mooi! Wat is het bijzonder om 
dit samen te mogen aanschouwen. 
 
De eerste supporters (bergkoeien) verwelkomen ons enthousiast, veelal voorzien van een enorme 
bel.  
 

’s Avonds hebben we wederom genoten van een heerlijke 
Oosterse-Oostenrijkse maaltijd.  
 
Daarna volgden om 20.30 uur de individuele gesprekken met de 
medische commissie van dé Battle. Daarnaast krijgen buddy’s 
een signeerde bidon van Jetze en hun wedstrijdtenue uitgereikt.  
 
Vandaag is definitief besloten dat de Battle zijn doorgang vindt 
op donderdag 14 juni 2018. 
 
Na het eten lopen en rollen we in karavaan terug naar Haus 
Renate waar we buiten nog heerlijk genieten van een 
Oostenrijkse avondlucht.  
 
 
 
 
 

 



 
 
Dinsdag 12 juni 2018 
 
Na een heerlijk ontbijt vertrokken 5 van onze 
begeleiders richting de top om daar te helpen 
bij het opbouwen van de finish tenten.  
 
Buddy’s en bikers vertrekken samen met de 
overige begeleiders en familie leden richting het 
wildrooster. Vandaag gaan de bikers en buddy’s 
het parcours verkennen van het wildrooster tot 
het stuwmeer en als kers op de taart langs het 
stuwmeer. 
 
Er wordt kennis gemaakt met het maken van 
serieuze bochten en het ervaren van serieuze 
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 SUCCES RUNS UPHILL, geleend van Willie Davis. 
 
Alle bikers en buddy’s hebben genoten en zich mentaal en fysiek kunnen voorbereiden op de Battle 
dag: de dag waarop zij gaan Battlen.  
 
In de middag wordt er gezellig gezamenlijk geluncht in een zonovergoten tuin. 
 
Helaas bereikt ons het nieuws dat tophandbiker Mischa Hielkema in Zwiterland, buiten zijn schuld 
om, een ongeluk heeft gehad en in het ziekenhuis is beland. De presentatie die Mischa vanuit 
Wellspect vanavond zou geven gaat dus uiteraard niet door. Via deze weg willen wij Mischa enorm 
veel sterkte en een voorspoedige revalidatie periode toewensen.  
 
Na de lunch in de chill-stand, worden onprettig ruikende lijven schoongespoeld en voorzien van ons 
geweldig mooie teamkleding!  
 
Hierna wordt door het overgrote deel van het team vertrokken richting hotel Hotel Weisseespitze 
alwaar Wellspect een vervangend programma aanbiedt: een team foto van bikers en buddy’s 
gemaakt door een professionele fotograaf. 



 
“De afdeling” PR, Communicatie & Sponsoring gaat volop aan 
het werk om sponsoren te voorzien van een teamfoto. 
Daarnaast wordt er druk geschreven aan dit verhaal. We willen 
onze “volgers” uiteraard graag voorzien van onze Oostenrijkse 
avonturen.  
 
In de avond doen we mee aan de Pub quiz georganiseerd door 
Wellspect. We zijn erg blij dat we “Wienekepedia” in ons team 
hebben. Samen met ZeeBra 1.0 Wouter worden veel van onze 
vragen juist beantwoordt wat resulteert in een 1e plaats!! Onze 
eerste overwinning hebben we hiermee in “the pocket”. 
 
Na onze euforie vertrekken we weer lopend en rollend richting 
Haus Renate.  
 
Bedtijd! 
 
 
 
 

 


