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Dit is de nieuwsbrief van de Rijndam Racers. Op donderdag 13 juni 2013 deed een team van zes handbikers
mee aan de HandbikeBattle (www.handbikebattle.nl ). Ze gingen de uitdaging aan om de Kaunertalergletscherstrasse in Oostenrijk te beklimmen op hun fiets die wordt voortbewogen door armkracht. Daarbij
streden zij tegen teams uit andere revalidatiecentra in Nederland. Meedoen was belangrijker dan winnen,
maar de verovering van de trofee tijdens deze eerste HandbikeBattle was de kers op de taart.

Het team
Het team Rijndam Racers 2013 bestaat naast handbikers ook
uit buddy's. Dit zijn de duo's:
• Dick van Leeuwen, buddy Mariella Aarden
• Erik Vermeulen, buddy Martin Smeulers
• Mischa Hielkema, buddy Nelie Sikkema
• Pim van Hekken, buddy Paul ter Horst
• Toon Patzer, buddy Geert-Willem Koenen
• Vincent Harte, buddy Marc Evers
Verdere begeleiding: Jan Kamberg (projectleider), Rogier
Broeksteeg (organisatie HandbikeBattle), Remco
Timmermans (arts), Tebbe Sluis (arts), Karin Postma (testen),
Janny van Bergeijk (accommodatie), Annemarie Boekee
(verpleegkundige), Linda de Joode (communicatie) en
Jolanda Polhuijs (communicatie).

Rijndam Racers winnen HandbikeBattle 2013
Saamhorigheid, kracht, doorzettingsvermogen, verdriet,
blijdschap, adrenaline, euforie, pret. Alle ingrediënten waren
aanwezig voor een onvergetelijke week in het Kaunertal.
Teams van acht revalidatiecentra met een dwarslaesieafdeling
deden mee aan de HandbikeBattle 2013. Iedereen arriveerde
op zondag 9 juni in hotel Weisseespitze, een schitterend
onderkomen dat volledig is aangepast voor rolstoelgebruikers.
Van maandag t/m woensdag werd er geacclimatiseerd, waren
er workshops en verkenden handbikers en hun begeleiders het
De renners bij de start
parcours.
Donderdag 13 juni was de grote dag: de HandbikeBattle. Om
09.15 uur klonk het startschot, afgevuurd door de
burgemeester van het Kaunertal met zijn jachtgeweer, en
begonnen 50 handbikers aan een loodzware tocht van 20 km
lang met een te overbruggen 1.000 hoogtemeters.
Bij die finish was het een drukte van belang. Een stevige beat,
een enthousiaste speaker, veel joelende en klappende
supporters en aanmoedigingen van buddy’s hielpen de
deelnemers naar de eindstreep. Alle handbikers haalden de
finish! Iedereen met een persoonlijk doel. Voor de één ging het
om de snelste tijd, voor de ander was het bereiken van de
Aanmoedingen bij de finish
Ochsenalm op zich al een hele overwinning.
Meer informatie: www.rijndamracers.nl of www.handbikebattle.nl
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Eenmaal over de streep was er de ontlading met daarna
natuurlijk uitbundige felicitaties.
De saamhorigheid bij de teams zelf, maar ook tussen de teams
onderling was opvallend.

Blij met de trofee

Bij een battle hoort een prijs en op vrijdagavond werd die
bekend gemaakt. Superblij waren de Rijndam Racers met het
winnen van de wisseltrofee van de eerste HandbikeBattle.
Maar er waren nog meer prijzen: Mischa Hielkema werd eerste
in de categorie H2. In de categorie H3 veroverde Erik
Vermeulen de tweede prijs. En de tweede plaats in het
algemeen klassement mannen was voor Mischa. Als klap op de
vuurpijl won Toon Patzer de prijs, beschikbaar gesteld door
hotel Weisseespitze: vijf overnachtingen voor twee personen.
Dat werd gevierd en het feest duurde tot in de vroege uurtjes.

Fantastische ontknoping van uniek evenement !
Wat bezielt zes mensen om met een handbike een berg in
Oostenrijk te beklimmen? Wat bezielt deze mensen om hier
een jaar lang voor te trainen, door weer en wind? Wat
bezielt een team medewerkers van een revalidatiecentrum
om daar vrijwillig bij te kunnen zijn? Wat bezielt deze
mensen om ook te trainen om diezelfde berg mee op te
kunnen fietsen?
Ik denk dat het letterlijk en figuurlijk bereiken van de top een
perfect doel is voor de handbikers die aan de HandbikeBattle
meedoen.
Het meemaken van het behalen van dit doel is een unieke
ervaring voor ons als begeleidingsteam en het is fantastisch
om te zien dat revalideren niet stopt bij het afsluiten van
DBC 3215 in Ecaris.
Het evenement is leerzaam doordat de samenstelling van
ons team handbikers zo divers is; van twee mensen die
amper een jaar geleden nog marathons liepen en dit soort
tochten op de racefiets maakten tot Mischa die al jaren deel
uitmaakt van de internationale handbiketop.
Ervaringen op allerlei gebied worden gedeeld; trainingsinformatie, materiaal, voeding, maar ook praktische zaken:
hoe kom jij nou in dat bad op je hotelkamer?
De groep medewerkers die hier getuige van is, raakt
ontzettend geïnspireerd door wat ze zien en die ervaring
nemen ze mee naar de vijf verschillende RVE’s waar ze deel
van uit maken.
Kortom, ik ben heel trots op wat we als Rijndam Racers
hebben laten zien en ben vol enthousiasme begonnen aan
de voorbereidingen voor de HandbikeBatlle van 2014 !

Team en sponsors

Jan Kamberg

Jan Kamberg, projectleider

Erik Vermeulen: HandbikeBattle brengt méér
Training schema's, koolhydraten, eiwitten, hartslagmeter, gps,
noem het maar op en het hoorde bij m'n dagelijkse leven.
Allemaal om weer m'n beste tijd op de marathon of een
andere hardloop wedstrijd te verbeteren. Nu, een jaar en een
dwarslaesie later, is het niet veel anders. Het enige werkelijke
verschil is dat ik nu banden slijt in plaats van
hardloopschoenen. Urenlang buiten fietsen, met slecht weer of
's avonds binnen op de tacx (fietstrainer) in verband met de
veiligheid. Lange, lange duurtrainingen, heftige intervallen met
hartslagen ver in ’t rood, of juist de hartslagmeter aan de kant
leggen, de tacx extra zwaar instellen en je armen laten denken
dat je een berg opfietst. Alles om een te gek resultaat neer te
Bij de workshop van Jetze Plat
Meer informatie: www.rijndamracers.nl of www.handbikebattle.nl
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zetten in Oostenrijk.
Heel leuk bedacht allemaal, maar hier had ik me niet op
kunnen voorbereiden. En dan heb ik het niet zozeer over de
Kaunertalergletscherstraße, maar de rest van wat de week me
bracht. Ja, de rit was zwaar, parcours was fantastisch, tof en
uitdagend tegelijk. Maar om de rest van de week te beschrijven
zijn woorden als 'emotie', 'vernieuwend', 'vriendschap', 'leren'
en 'verwerken' onmisbaar.

Net het stuwmeer gepasseerd en daar zijn ze weer:
die haarspeldbochten

De week begon al op de snelweg, dankzij onze Rijndam Racersmagneetplaten op de deuren van de auto waren we goed
herkenbaar voor andere deelnemers en sponsoren op de weg
en bij wegrestaurants. Dit leidde tot leuke taferelen. Zo hebben
we de laatste 200 km samen met een busje van De Hoogstraat
meegereden.
De wedstrijd zelf ging goed, volgens plan, voor zover dat er
was. Mede dankzij de goede voorbereidingen van mijzelf en
mijn teamleden hoefde ik onderweg niet te stoppen en ben ik
in één streep naar de finish gereden. Zoals iedereen had ook ik
een buddy. Martin, een paar jaar ouder dan ik, een fitte,
getrainde man, vader van twee kinderen en het
verantwoordelijkheidsbesef van een vader van twee kinderen.
Goede eigenschappen voor een buddy. Maar ook de jeugdige
humor waarmee we de lol er goed inhielden, echter niet tussen
start en finish. Toen hield hij zich bezig met: water, sportdrank,
energierepen, tips geven over wanneer te schakelen, wat er na
de volgende bocht komt, tegemoet komend verkeer
tegenhouden etcetera. Ik hoefde alleen maar aan de cranks te
draaien en blind vertrouwen op Martin die me bijstond
gedurende de twintig mooiste kilometers die ik ben gaan haten
en waarvan ik ben gaan houden.

Op weg naar de finish

Goed gedaan!

Weg uit de vertrouwde omgeving, jezelf en je fiets
voorbereiden op iets wat veel mensen als ondenkbaar
beschouwen. Voor het eerst sinds die verrotte 26 april 2012 in
een sauna geweest, voor het eerst weer (één keer) staand
gedoucht, voor het eerst ‘You'll never walk alone’ gehoord, dat
Lee Towers vijf minuten voor aanvang van elke marathon van
Rotterdam zingt en daarbij m'n tranen niet heb kunnen
bedwingen. Ik heb er nieuwe vriendschappen gesloten,
vriendschappen met mooie, bijzondere, fantastische, maar
vooral heel gewone mensen. Ik heb het voorrecht gehad een
lezing van Esther C. te mogen bijwonen, en ben geraakt hoe zij
vertelde dat ze op haar elfde in één dag haar gezichtsvermogen
verloor maar ondanks dat in vele manieren uitblinkt, dat een
handicap geen beperking hoeft te zijn en dat ze na al die jaren
met zekerheid niet terug wil naar een 'ziend' leven, omdat ze
zo vertrouwd en één is geworden met haar handicap, dat ze
haar handicap heeft omarmd. Ik heb gepraat met en geleerd
van wereldtoppers als Jetze Plat en Laura de Vaan. In de dagen
voor de wedstrijd, maar ook na de finish. Zo legde Laura een
uur na de finish, toen bij mij de ontlading van de wedstrijd (en
de rest van de week) via m'n ogen naar buiten kwam, haar
hand op m'n schouder. Als topsporter weet zij als geen ander
dat sport en emotie hand in hand gaan. Ik heb m'n
teamgenoten onthaald bij hun finish. Ook allemaal toppers, net
als iedereen die de eindstreep heeft gehaald. Stuk voor stuk
waren dit momenten die ik niet had voorzien, waarop je je niet
kunt voorbereiden, en dat is misschien maar goed ook.

Meer informatie: www.rijndamracers.nl of www.handbikebattle.nl

3

Terug naar die voorbereiding voor degenen die volgend jaar de
HandbikeBattle aangaan: Fiets maar wat je wilt, peiger jezelf af
en train maar totdat je je eten niet meer binnenhoudt maar
onthoud het volgende: Je kunt je slechts op een paar uur van
die week voorbereiden.
Of de week in Oostenrijk alle moeite waard was? Ja. Zou ik het
weer doen? Ja. Raad ik het de volgende generatie
dwarslaesiepatiënten aan? Ja.
Eén tip die ik je dan nog meegeef: neem een extra pak
zakdoekjes mee, je zult ze nodig hebben.
Martin en Erik met de trofees

Bedankt Rijndam, bedankt buddy en bedankt HandbikeBattle,
Deze week pakt niemand me meer af.

Dick van Leeuwen: een enorme positieve boost
Blij verrast was ik, dat ik er dit jaar weer bij mocht zijn. Na
mijn deelname aan Alpe d’Huzes had ik de verwachting dat
het eenmalig zou zijn, omdat er vast wel meer gegadigden
staan te trappelen om zo’n evenement een keer te mogen
meemaken. Maar, zoals gezegd, tot mijn grote verrassing
mocht ik dit jaar weer mee en ik hoefde er deze keer ook
niet over na te denken of ik ‘ja’ zou zeggen.
Vanaf dat moment kom je in een soort molen terecht, die
een mix is van conditietests, nieuwe mensen leren kennen,
waaronder je eigen buddy, vragenlijsten invullen, je
materiaal in orde maken en niet te vergeten, trainen.
Dat trainen doe je voor het grootste deel zelf, of samen met
je buddy. Mijn buddy Mariëlla heeft in die voorbereidingsfase weinig eer kunnen behalen aan haar rol als steun en
toeverlaat, maar dat heeft ze meer dan goed kunnen maken.
Eerst op een zonnige trainingsdag op de Posbank en
vervolgens tijdens het trainingsweekend in De Ardennen. In
De Ardennen konden we al vast een beetje - en af en toe
heel behoorlijk- snuffelen aan de Belgische ‘colletjes’.
Met de positieve herinnering aan Alpe d’Huzes in het
geheugen waren de verwachtingen voor deelname aan de
HandbikeBattle uiteraard hooggespannen. Tegelijkertijd had
ik mijn bedenkingen over de entourage tijdens de klim. Alpe
d’Huzes is wat dat betreft fenomenaal en om daar in de
buurt te komen leek een onmogelijke opgave. Anderzijds zou
dit een handbikers only happening worden, dus geen bijrol,
maar de hoofdact! Een echte wedstrijd.
De eerste positieve verrassing in Oostenrijk bleek al meteen
de huisvesting te zijn. Een appartementencomplex met alles
erop en eraan. Wellness, zwembad en een immense kelder
voor de handbikes met een werkplaats van en door Double
Performance.
De volgende verrassing was het avondprogramma. Elke
avond feest! En niet alleen na afloop van de battle.
Voor wat betreft de entourage buiten het evenement zelf,
werd Alpe d’Huzes dus zeker geëvenaard om niet te zeggen
ruim overtroffen.
Hetzelfde bleek het geval te zijn voor de battle.
De dag van de battle had qua weer niet beter getimed
kunnen worden. Een staalblauwe lucht waar de bergen zo
scherp tegen afstaken, dat het leek of ze erop geplakt waren.

Klaar voor de start

Rijndamse Heidi

Toen de berg.
Ik was die ochtend niet fit. Een irritant koutje, dat me al een
Meer informatie: www.rijndamracers.nl of www.handbikebattle.nl
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paar weken dwarszat speelde behoorlijk op. Op weg naar de
start dacht ik dat ik het wel zou kunnen vergeten om boven
te komen. Maar toen ik eenmaal aan het rijden was voelde ik
me een stuk beter en wist ik dat ik het zou gaan halen, al
moest ik kruipen.
Ik had overigens van meet af aan niet de illusie dat ik in een
team met Micha, Erik, Vincent en Pim als favorieten ook
maar enige kans zou maken om bij de eerste vier te
eindigen, al was het maar omdat ik toch niet fit was. Dat
haalde de druk er wel een beetje af en verhoogde
tegelijkertijd de genietfactor, omdat de beleving van de
omgeving veel intenser werd. Niettemin was het gewoon
een ‘hell of a job’ om boven te komen.
En het zou nog een stuk zwaarder zijn geweest zonder de
goeie zorgen van mijn buddy Mariëlla. De laatste meters
werden trouwens nog extra dragelijk gemaakt door onze
Rijndamse Heidi, die onze mannelijk zwakte wist te
cultiveren tot een laatste krachtsinspanning en ons zo op
typisch vrouwelijke wijze naar de finish sleurde.
En iedereen kwam boven. Ook onze Toon, die daarmee
volgens mij zichzelf het meest heeft verbaasd.
Boven was het één groot feest, waardoor je al gauw alle
ontberingen was vergeten. Vooral ook omdat het gerucht
toen al ging dat de Rijndam Racers de battle op hun naam
konden schrijven. Tijdens de feestavond die daarop volgde
werd met de prijsuitreiking het gerucht bevestigd. Het was
nog lang onrustig in het Kaunertal.
Evenals voor de Alpe d’Huzes hebben het evenement en de
weg ernaartoe een enorme positieve boost gegeven. Het
motiveerde me om vooral fysiek actief te zijn en te blijven.
En het smaakt naar meer.
Ik heb voor mezelf op een rijtje gezet, dat wanneer ik fit zou
zijn en nog intensiever zou trainen én de nodige stops qua
aantal en tijdsduur tot een minimum zou beperken, er een
uur van mijn tijd af moet kunnen. Dan zou ik in de buurt
kunnen komen van de vier champs die de battle voor
Rijndam hebben gewonnen.
Mocht het ervan komen, dan ligt daar mijn ultieme uitdaging
voor volgend jaar.

Dick is er bijna

Felicitaties van Nelie

Of ik het nog een keer zou doen? Als ik volgend jaar weer
gevraagd word, dan is mijn antwoord natuurlijk een
onvoorwaardelijk ‘ja’. Ik ben me er echter van bewust, dat
wanneer het nieuws over onze belevenissen verspreid
wordt, er voldoende gegadigden zullen zijn om minstens
twee teams samen te stellen. We wachten het af.
Tot mijn stomme verbazing is de organisatie erin geslaagd
om een evenement uit de grond te stampen, dat qua
professionaliteit nauwelijks onderdoet voor Alpe d’Huzes.
Het was dan ook alles behalve over the top dat Rogier zich
als een echte Chef de Mission, gedurende het evenement,
liet rondrijden in een cabriolet.
Ik heb een boel lol gehad om onze Heidi, die als een soort
katalysator -het mannelijk deel van- de deelnemers wist te
motiveren in de laatste meters.
En last but certainly not least mijn buddy, die mijn steun en
toeverlaat was in de aanloop naar en vooral tijdens het
evenement. Bedankt Mariëlla.
Meer informatie: www.rijndamracers.nl of www.handbikebattle.nl
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Vincent Harte: trots op iedereen die over finish
reed
Toen ik in november werd gevraagd om deel te nemen aan de
handbikebattle kon ik nog niet vermoeden wat voor grootse
ervaring het zou worden. Ik wilde het er een beetje bij doen
naast een vol wedstrijdprogramma, maar gaandeweg werd het
steeds groter en mooier.

De laatste lootjes tot aan de finish

Ik heb me nooit zorgen gemaakt over de afloop. Het was een
kwestie van met een slaperig hoofd onderaan die berg gaan
staan en dan zien of het in 2, 3 of 4 uur zou gaan lukken. Het
zou misschien emotioneel kunnen worden, misschien zelfs wel
even huilen achter de finish, maar veel ingewikkelder zou het
niet worden.
Ik was in Oostenrijk echter vrij snel weer in mijn oude routine
terug van voorbereiden, parcours verkennen, schema's maken,
plannen, vroeg naar bed gaan, goed eten en veel slapen zoals
ik dat met mijn racefiets zo vaak had gedaan. Ik liet zo weinig
mogelijk aan het toeval over om zo optimaal mogelijk te
presteren. Voor alle dagelijkse zaken die toch nog mis konden
gaan had ik Annemarie en Marc en voor de motivatie de rest
van de ploeg. Het schijnt dat er 's avonds wilde feesten waren,
maar ik heb er weinig van meegekregen.

Blij met het resultaat

Zelden heb ik een wedstrijd gereden waarin alles zo goed
klopte. Zelfs een opkomende ziekte en verlopen antibiotica
konden de avond ervoor geen roet meer in het eten gooien. De
vorm van de dag was er, de ambiance was goed, de zon scheen
en ik wilde alleen maar zo snel mogelijk boven zijn. Niks
emoties, ik wilde gewoon een goede tijd rijden en die koers
pakken. Geen tranen gezien alleen heel erg trots op de
prestatie. Eigenlijk wel trots op iedereen die over de finish
reed.
Wat achter de finish allemaal gebeurde maakte op vele fronten
een grote indruk op mij. Het was een overweldigende ervaring.
Niet alleen voor de fietsers, maar eigenlijk voor iedereen die
aanwezig was. Begeleiders, concurrenten, meegereisde
supporters en zelfs de plaatselijke politie leek er schik in te
hebben.

En dan de felicitaties

Ik wil niet direct zeggen dat ik een dwarslaesie zou aanraden,
maar als het toch eenmaal zover is, kan je maar beter meteen
in Oostenrijk die berg oprijden. Ik heb genoten en zou het zo
weer doen.
Tot slot mijn grote dank aan de hele geweldige ploeg zonder
welke het nooit was gelukt.

Toon Patzer: whoooo, dit wordt een pittige klim
De eerste keer ging ik in Oostenrijk met de auto de alp op
om de route te verkennen. Het was slecht weer en koud, het
sneeuwde zelfs op de top. Toen had ik zoiets van whoooo,
dit wordt een pittige klim.
Op de dag van de Handbikebattle zelf was het super mooi
weer, soms iets te warm.
Mijn doel was om tot aan het stuwmeer te komen. Hier
stond mijn vrouw Stella me op te wachten. Zij vroeg hoe het
ging. Ik zei: ‘Het gaat wel lekker’, dus ben ik verder gegaan
tot de volgende verzorgingspost. Eenmaal daar had ik zoiets
Meer informatie: www.rijndamracers.nl of www.handbikebattle.nl
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van: ik ben nu zover gekomen, ik ga door tot aan de finish.
Het bereiken van de eindstreep was een hele ontlading,
zowel lichamelijk als emotioneel.
De hele week was voor mij een super ervaring. Ik had het
zeker niet willen missen. Helemaal toen we te horen kregen
dat wij als team eerste waren geworden!

Toon en zijn buddy Geert-Willem

Mischa Hielkema: deze ervaring helpt ze verder
Tijdens de Coloplast trainingsdag op 15 april bij de Posbank in
Rheden gaf ik voor de deelnemers aan de Handbikebattle een
presentatie. Ik deelde met hen mijn ervaringen als topsporter
met een dwarslaesie. Na deze eerste kennismaking vond ik wel
dat ik in Oostenrijk moest laten zien wat ik waard was.

Mischa tijdens de training

Op weg naar de top

Feestje vieren met buddy Nelie

De Handbikebattle was voor mij een mooi moment om te
testen waar ik stond. Ik had een periode van acht maanden
met blaas- en nierproblemen en vervolgens een behandeling in
het ziekenhuis achter de rug en was aan het terugkomen op
mijn oude niveau. Het was nog niet 100%, maar ik voelde me
erg opgelucht dat ik een goede tijd kon neerzetten op de
Kaunertalergletscherstrasse. Ik werd eerste in mijn categorie
(H2). Ook was ik er best trots op, dat ik een minuut eerder
finishte dan mijn geduchte tegenstander, Herber Burggraaf. Ik
kom hem regelmatig bij andere wedstrijden tegen en hij is ècht
goed. Prachtig was ook dat we als team Rijndam Racers de
trofee wonnen.
Maar het allermooist aan die dag was niet mijn eigen rit. Heel
bijzonder vond ik het om boven op de berg al die handbikers te
zien binnenkomen, die nog maar net zijn uitgerevalideerd. Zij
leverden voor het eerst deze prestatie en eenmaal over de
eindstreep kwamen de emoties los. De ervaring van de
HandbikeBattle gaat ze helpen verder te gaan in de
maatschappij. Je komt met je dwarslaesie dagelijks hobbels
tegen en als je deze heel hoge drempel hebt genomen, zie je
de mogelijkheden weer in plaats van de beperkingen.
Voor mij het is nu 17 jaar geleden dat ik in Rijndam
revalideerde en ik weet inmiddels wat er allemaal kan: ik heb
twee dochters, mijn werk en daarnaast kan ik ook nog mijn
passie, de topsport, bedrijven.
De eerste Handbikebattle was trouwens een geweldig
evenement, waarvan de wedstrijd maar een onderdeel was.
Een hele week met je eigen team en de andere teams in een
hotel verblijven, is uniek. Het heeft grote indruk op me
gemaakt. Door de sport kom je gemakkelijk met elkaar in
gesprek over alles wat met handbiken te maken heeft, maar
zeker ook over heel andere onderwerpen. Ik kon bijvoorbeeld
een teamgenoot een goede tip geven om van zijn
blaasproblemen af te komen.
De Handbikebattle was goed georganiseerd door
gepassioneerde mensen. Die passie die zie ik echt en dat is
bijzonder. Je komt het niet veel meer tegen.

Meer informatie: www.rijndamracers.nl of www.handbikebattle.nl
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Ik hoop van harte dat de Handbikebattle blijft bestaan en dat
mensen met een dwarslaesie enthousiast worden en blijven
over deze tak van sport. Wellicht zo enthousiast, dat ze
instromen in de wedstrijdsport.

Pim van Hekken: mooier dan Alpe d’HuZes
De voorbereiding op de handbikebattle was een hele
prettige tijd. Het was mooi om als team naar dit evenement
toe te werken en te trainen. Toen we eindelijk in Oostenrijk
waren aangekomen werd het een week om nooit te
vergeten. Het was allemaal fantastisch georganiseerd en het
hotel was echt geweldig. De dag van de batlle was erg
bijzonder en ik heb het als mooier ervaren dan de Alpe de
Huzes maar dit komt waarschijnlijk doordat je meer op je
plek bent als handbiker.
De battle heeft mij nog meer fitheid en motivatie gegeven in
het handbiken.
Als ik weer gevraagd zou worden voor een nieuwe
handbikebatlle dan zou ik hier zeker aan deelnemen omdat
het een geweldig evenement is.
Wat het meeste indruk op me gemaakt heeft is dat je elkaar
motiveert om grenzen te verleggen en dat je dus steeds
weer iets nieuws leert.

Een goed gesprek met zijn broer bij de start

Kortom het was een mooie week ook mede dankzij een
geweldige organisatie.

Pim en buddy Paul bijna bij de finish

Reünie op 27 juni

Handbikers krijgen de beker

Amper twee weken na terugkomst uit de Oostenrijkse Alpen
zag een deel van het team Rijndam Racers elkaar weer tijdens
de reünie in restaurant Het Zalmhuis in Rotterdam. Marc Evers
had supersnel een flitsend filmpje in elkaar gedraaid met de
mooiste HandbikeBattle-momenten
(http://www.youtube.com/watch?v=3sI3ftZDDPI). Samen met
een compilatie van de mooiste foto’s werd deze movie
getoond op een groot scherm. Verder was er de uitreiking van
de persoonlijke beker aan de winnende handbikers en kreeg
Rogier een herinnering aan de eerste HandbikeBattle.
Vervolgens werden er aan tafel nog uitgebreid herinneringen
opgehaald. Het diner werd gesponsord door Launch! (Human
Capital Management). Hartstikke bedankt!!!

Rogier Broeksteeg

Meer informatie: www.rijndamracers.nl of www.handbikebattle.nl
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Pim in de krant

Filmpje!!!

De mooiste HandbikeBattle-momenten vind je op
http://www.youtube.com/watch?v=3sI3ftZDDPI

Doel behaald: vastframehandbike
Naast het bereiken van de finish op de Ochsenalm tijdens de
HandbikeBattle hadden de Rijndam Racers nog een ander
doel. Ook het inzamelen van voldoende geld voor de
aanschaf van een vastframehandbike voor patiënten die nog
zijn opgenomen in Rijndam revalidatiecentrum is gelukt!
Bewegingsagoog Paul ter Horst en handbiker Mischa
Hielkema gaan samen met leverancier Quickie op zoek naar
een geschikt exemplaar.
Na de zomer kunnen patiënten in Rijndam al in een vroeg
stadium kennismaken met de handbikesport en er hopelijk
veel plezier aan beleven.

Doove Care Groep en Directzorg steunen Rijndam
Racers in Oostenrijk
Twee medewerkers van de Doove Care Groep vervoerden in de
Doove-bus de handbikes en fietsen van Nederland naar
Oostenrijk en weer terug.
Op de wedstrijddag waren ze ook weer paraat. De Oostenrijkse
autoriteiten vonden het niet verantwoord dat de handbikers in
hun fiets met maar één rem zouden afdalen. Dus de Rijndam
Racers waren enorm blij met de bus die alle handbikes weer
netjes bij het hotel afleverde.
De enthousiaste medewerkers van Directzorg

Ook twaalf enthousiaste medewerkers van hoofdsponsor
Directzorg kwamen naar het Kaunertal. Op 13 juni stonden ze
langs het parcours om de handbikers aan te moedigen. Ze
vierden het feestje op de top mee. Directeur André Meeder
had voor iedere handbiker en buddy een medaille en een pet.
De Rijndam Racers waarderen deze betrokkenheid enorm!

De Doove-bus onmisbaar voor het vervoer van de handbikes
Meer informatie: www.rijndamracers.nl of www.handbikebattle.nl
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BEDANKT SPONSORS!!!
Naast hoofdsponsor Directzorg meldden andere bedrijven zich als sponsor. De één leverde een bijdrage in geld, de ander in
middelen. De Rijndam Racers bedanken al deze sponsors voor het mogelijk maken van een fantastische HandbikeBattle
week!!!

Hoofdsponsor

Overige sponsors

Rijndam Racers op Facebook
Wil je op de hoogte blijven van de trainingen, testdagen,
sponsoractiviteiten en andere wetenswaardigheden, ‘like’ ons
dan op www.facebook.com/RijndamRacers.
Daarnaast versturen we regelmatig berichtjes met foto’s
(tweets) via www.twitter.com/RijndamRacers.

Op www.rijndamracers.nl publiceren wij regelmatig nieuwe berichten. Je vindt er verhalen van de
handbikers en verder staat er allerlei informatie over sponsoring van de Rijndam Racers.
Heb je berichten voor deze nieuwsbrief? Stuur ze naar Jolanda Polhuijs: j.polhuijs@rijndam.nl.
Wil je op de verzendlijst of ken je iemand die het leuk vindt de nieuwsbrief te ontvangen? Mail het email adres naar
j.polhuijs@rijndam.nl.

Meer informatie: www.rijndamracers.nl of www.handbikebattle.nl
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