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De handbikebattle in voorbereiding
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“We beginnen vaak al in september met de samenstel-
ling van het team. Onze therapeuten van de afdelingen 
dwarslaesie en amputatie/trauma/orthopedie maken 
een lijstje met revalidanten van wie zij denken dat die 
baat hebben bij deelname aan de Battle en die natuur-
lijk willen en kunnen. We proberen een mix te maken 
van jong en oud, man en vrouw, met meer en minder be-
perking. Het team bestaat maximaal uit 6 deelnemers. 
Iedere deelnemer krijgt een sportmedisch onderzoek, 
waarbij ik o.a. de hart- en longfunctie en de mate van 
belastbaarheid onderzoek met een uitgebreide inspan-

ningstest, want het moet natuurlijk wel verantwoord zijn 
om mee te doen. Naast alle trainingen thuis wordt in het 
najaar gestart met de gezamenlijke trainingen via een 
schema dat bestaat uit een wekelijkse krachttraining 
en een tweewekelijkse handbiketraining. In de winter 
wordt binnen getraind en vanaf maart buiten op onze 
handbikebaan en in het Limburgse heuvelland. Van 
makkelijk naar moeilijke heuveltraining, steeds steiler 
en langer. We sluiten de trainingen af met een generale 
repetitie bij de Ruhrsee in de Eifel.”

Commitment 
Adelante reserveert jaarlijks een bedrag voor deelname 
aan de HandbikeBattle en stelt ruimte beschikbaar voor 
de trainingen. De sportarts, fysiotherapeuten en ergo-
therapeuten verlenen voor een groot deel vrijwillige on-
dersteuning en begeleiding aan het Battleteam. Toetre-
den tot het team is voor de deelnemers niet vrijblijvend. 
Paul: “Wij verwachten van de teamleden natuurlijk deel-
name aan de trainingen maar ze moeten ook zelf op zoek 
naar een buddy: een partner, familielid of vriend(in) die 
meefietst en ondersteunt waar nodig tijdens alle trai-

ningen en de HandbikeBattle zelf. Dat is best bijzonder 
want bij andere teams zie je vaak dat therapeuten als 
begeleiders meegaan. Wij willen graag dat deelnemers 
en hun buddy’s ook ná de Battle samen blijven fietsen. 
Ze moeten ook zelf zorgen voor een handbike en die zijn 
best kostbaar. Vanuit de Wmo is vaak gehele of gedeel-
telijke financiering mogelijk en anders is bijvoorbeeld 
crowdfunding een optie. Daarnaast verlenen alle deel-
nemers aan de HandbikeBattle op vrijwillige basis hun 
medewerking aan wetenschappelijk onderzoek waarbij 

Alweer voor de zesde keer vaardigt Adelante in juni een handbiketeam af naar de HandbikeBattle in 

Oostenrijk. De Battle wordt sinds 2013 georganiseerd en is een sportief evenement voor handbike-

teams van diverse Nederlandse revalidatiecentra en een groeiend aantal individuele handbikers. 

Wat gaat er eigenlijk allemaal aan vooraf voordat de deelnemers de zware klimtijdrit op de Kauner-

taler Gletscherstraße kunnen volbrengen? En wat levert het ze op? We vroegen het Paul Grandjean, 

sportarts bij Adelante in Hoensbroek.

TEKST Anne van der Linden  BEELD Loraine Bodewes

“Daar hebben de deelnemers ook in het
dagelijks leven profijt van.”
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de impact van handbiken op fysiek, mentaal en sociaal 
vlak wordt onderzocht. De resultaten ervan worden in 
binnen- en buitenland gepresenteerd. We zien in ieder 
geval duidelijke verbeteringen in uithoudingsvermogen 
en spierkracht. Daar hebben de deelnemers ook in het 
dagelijks leven profijt van.” 

Wedstrijd
De HandbikeBattle begon in 2013 als wedstrijd tussen 
teams. Maar het gaat om veel meer. Het gaat om het 
bedwingen van die berg, om het verleggen van fysieke 
en mentale grenzen, steeds een stapje verder. Paul: “De 
deelnemers verbazen ons en zichzelf ieder jaar weer: 
je kan vaak meer dan je zelf denkt. Velen van hen zien 

het als een afsluiting van hun revalidatieperiode en zien 
dankzij de Battle wat ze nog wél kunnen. Ze leggen zich-
zelf een uitdaging op. Het is loodzwaar, maar eenmaal 
boven voelt iedereen dat ze iets bijzonders hebben ge-
daan. ‘Er gaat een nieuwe wereld voor mij open’ vertelde 
één van de deelnemers. ‘In een handbike valt mijn be-
perking voor een groot deel weg’ liet een andere deel-
nemer weten. Bij Adelante vinden we sport en bewegen 
en in dit geval handbiken heel belangrijk. Het staat voor 
mobiliteit, het is een buitenactiviteit met snelheid en is 
heel goed te doen samen met valide fietsers. Daarom 
stoppen wij er graag onze tijd en energie erin. Niets 
mooier dan mensen van revalideren op weg te helpen 
naar onafhankelijk sporten.”

Adelante on Wheels biedt mensen met een beperking 
de mogelijkheid om zowel op recreatief- als topsportni-
veau (aangepaste) wielersport te beoefenen. Paraspor-
ters met een grote diversiteit aan fysieke beperkingen 
kunnen deelnemen aan één van de vier disciplines van 
paracycling: tandemrijden, tricycling, cycling en handbi-
ken. We willen deze sporters stimuleren om hun fysieke 
en mentale grenzen te verleggen en een actieve leefstijl 
te volgen. Dit alles onder het motto ‘Haal het beste uit 
jezelf’. Plezier in het sporten is hierbij erg belangrijk, net 
als het ontmoeten van anderen met een beperking.
Leden krijgen door de nauwe samenwerking met 
Adelante ondersteuning van professionals op het ge-
bied van medische begeleiding, training en materiaal-
aanpassing. Kijk voor meer informatie over de vereni-
ging op www.adelanteonwheels.eu.

Naast de HandbikeBattle is ook de Adelante Challenge, 
de afsluitende wedstrijd in de Nederlandse Handbike 
Competitie, een belangrijk jaarlijks terugkerend evene-
ment voor de vereniging. De Adelante Challenge wordt 
dit jaar op 19 augustus georganiseerd op de Geulhem-
merberg.

TEKST Meike van Haperen  BEELD Loraine Bodewes

Adelanteon wheels
Adelante on Wheels is een vereniging voor      

paracycling, ook wel aangepast wielrennen ge-

noemd. De vereniging, een initiatief van Adelan-

te, is voortgekomen uit deelname aan de eerste 

HandbikeBattle in Oostenrijk en bestaat sinds 1 

januari 2017. 


