
Mitch Valize 
brak vroeger 
protheses, 

nu breekt hij 

records
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Sport

Wereldkampioen én paralympisch goud, 
zowel op de weg als op tijdrijden. Vier 
gouden plakken in totaal; alleen al 
in 2021. En als het aan hemzelf ligt, 
haalt Mitch Valize (26) op de Spelen 
van 2032 in Brisbane nog steeds 
gouden medailles. “Ik weet dat ik 
nog veel meer uit mijzelf kan halen, 
ik ben er nog lang niet”, vertelt de 
Heerlense topsporter tijdens een 
rondje op de fiets.
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itch en ik spreken af bij de Bernardushoeve in 
Voerendaal. Met de afgesproken parkeerplaats 
in zicht staat de 26-jarige al bellend bovenop 
de handbike te wachten. Al gauw blijkt dat hij 
een collega advies geeft over het verpakken en 
verschepen van handbikes. De bikes moeten 
per vliegtuig vervoerd worden voor een 
wedstrijd in het buitenland. Aan het gewicht 
zal het niet liggen; met zo’n tien kilo is de 
volledig carbon handbike bijna even zwaar 
als een aluminium renfiets. 

De wegkapitein heeft een route voorbereid van 
zo’n vijfentwintig kilometer. Mitch: “Gister heb ik 
er 210 gefietst, samen met oud-wielrenner Rob 
Harmeling voor de Maartens Foundation. Onder 
andere naar Eindhoven en terug”. Vandaag gaan 
we van Mingersborg naar Simpelveld, via de 
Miljoenenlijn naar Baneheide, bovenlangs naar de 
top van de Kruisberg om vervolgens richting Eys af 
te dalen. Van Eys fietsen we naar Wittem, onderlangs 
de Gulpenerberg naar Gulpen en dan door naar 
Wijlre. Daar gaan we de Fromberg omhoog en via 
Ubachsberg weer terug naar de Bernardushoeve. 

Gouden combinatie
Het handbikeverhaal van Valize begint eigenlijk pas 
zo’n vijf jaar geleden. Tijdens de revalidatie van zijn 
voetamputatie krijgt hij de kans om in Oostenrijk mee 
te doen met de handbikebattle. De handbike en Mitch 
blijken een gouden combinatie; het lukte de jonge 
Heerlenaar twintig kilometer met duizend hoogte-
meters in één uur en twintig minuten te voltooien. 
Puur op armkracht en zonder veel ervaring slaagde 
hij er in om de een na snelste tijd ooit neer te zetten. 
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Een dag later krijgt hij bericht van de 
bondscoach: “Proficiat! Wil je meedoen 
aan de wereldbekerwedstrijd?”. De rest 
is geschiedenis. Vijf jaar later wordt 
Valize op twee onderdelen wereld- én 
paralympisch kampioen. 

Valize is geboren met een afwijking 
aan zijn linkerbeen. Er hing wel een 
voet, maar het bekken, het bovenbeen 
en het onderbeen zijn kleiner aan die 
kant. Al op vroege leeftijd kreeg hij een 
prothese, waar hij overigens perfect 
mee kon lopen en voetballen. “Het was 
vroeger wel zo dat ik regelmatig naar 
de instrumentenmaker moest om mijn 
prothese weer te laten maken. Dan 
brak hij weer tijdens een pot voetbal 
of tijdens het spelen.” Tijdens zijn 
studie Gezondheidswetenschappen en 
Bewegingswetenschappen belemmert 
zijn voet de prothese steeds meer. Na 
veel gesprekken met de fysiotherapeut 
en een medisch team valt de keuze 
om de voet operatief te verwijderen. 
“Tijdens de revalidatie bij Adelante werd 
me aangeraden om fit te blijven op de 
handbike. Maar na de handbikebattle 
in de Alpen lag die ambitie opeens veel 
hoger.”

De weg naar goud
Maar de weg naar de wereldtop is 
heus niet zo rozengeur en maneschijn 
als hiervoor beschreven. Rond 2018 
verruilt Valize de Heerlense binnenstad 
met die van Arnhem om zich fulltime op 
het handbiken te storten. Hij gaat aan 
de slag in Papendal, de thuisbasis van 
NOC*NSF. Trainen gebeurt daar bijna 
dagelijks. ’s Ochtends eerst aankleden 
en klaarmaken om vervolgens een dikke 
vier uur te gaan fietsen en trainen. 
Tegenover ieder gesport uur staat één 
uur rust, dus de rest van de werkdag 
staat in het teken van spierherstel. 
’s Avonds is het gebalanceerd eten, 
maar “gezien wielrennen veel energie 
verbruikt, mag een grote friet met een 
flinke klodder mayo gelukkig ook wel 
eens”. Naast het vele kilometers vreten, 
staat er ook nog twee keer krachttrai-
ning per week op de planning. 

“Het zou echt prachtig zijn 
als Jumbo-Visma besluit 
om een paralympisch 
team op te zetten”
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De Spelen
“Het voelt zo onwerkelijk”, is de eerste reactie van 
Mitch op de vraag hoe het voelt om de twee grootste 
medailles in de sportwereld te bemachtigen. “Vooral 
de Paralympische Spelen. Dat was tot in de puntjes 
perfect geregeld.” Zijn ouders konden er vanwege de 
Covid-19-maatregelen helaas niet bij zijn. Zij hebben 
het hele spektakel vanuit thuis gevolgd, terwijl het 
wel de bedoeling was dat zij naar Tokyo zouden gaan. 
“Maar achteraf is het misschien niet erg. De volgende 
Spelen zijn in Parijs. Mijn moeder heeft vliegangst, 
naar Frankrijk kunnen ze met de auto.” De wedstrijd 
in Tokyo was de eerste koers waar vader en moeder 
Valize niet bij waren.

“We zeggen wel eens dat de Olympische Spelen de 
generale repetitie is en de Paralympische Spelen 
de grote show is. Alle zaken die fout liepen bij de 
Olympische, zijn verbeterd bij de Paralympische. 
Zo zijn er ook nauwelijks coronabesmettingen 

geweest op de Paralympics. Je merkt 
dat het op de Spelen echt om sporten 
draait.” Maar ondanks de hoeveelheid 
medailles de parasporters ook winnen, 
echt veel aandacht in de media is er niet. 
Aan de Olympische Zomerspelen deden 
afgelopen jaar 273 Nederlandse atleten 
mee. Zij wonnen in totaal 36 medailles. 
De Paralympische sporters waren in 
totaal met 73 Nederlanders en wonnen 
59 medailles. Het nieuws werd vooral 
gedomineerd door de reguliere Spelen. 

Gebrek aan paralympische teams
En dat is krom, vindt Mitch. “Het zou 
mooi zijn als we niet worden buiten-
gesloten en als volwaardig topsporter 
worden gezien.” Een van de voorbeelden 
die Valize noemt, is dat hij nog steeds zijn 
eigen wielerkleding en handbike moet 
betalen. Ondanks zijn maandelijkse loon 
vanuit de bond, moet hij ook zijn eigen 
sponsoren bij elkaar zoeken. “Gelukkig 
helpt mijn vader mij daar bij, hij is daar 
assertiever in. Een oplossing zou zijn dat 
wij ook opgenomen worden in teams als 
Jumbo-Visma. Paralympische teams bij 
dat soort ploegen zijn er nu niet. Alleen 
als je voor je land uitkomt, zoals TeamNL. 
Het zou echt prachtig zijn als Jumbo-
Visma besluit om een paralympisch team 
op te zetten. Dan kan er ook veel meer 
kennis en kunde gedeeld worden.” Naast 
het gewin van bestaande parasporters is 
het ontzettend belangrijk om aandacht 
te geven aan de paralympische sporten. 
“We kunnen mensen met een handicap 
inspireren om het sporten ook op te 
pakken.” 

Eén ding is zeker. Tijdens het gesprek 
was er geen enkele twijfel tussen 
doorgaan of stoppen als topsporter nu 
hij wereldkampioen én paralympisch 
kampioen is. “In 2024 gaan we naar 
Parijs en vier jaar later naar Los Angeles. 
En ik vernam onlangs dat in 2032 de 
Spelen in Brisbane zijn.” Of moeder 
Valize tegen die tijd haar vliegangst over-
wonnen heeft? Daar mogen we op hopen. 
“In de tussentijd ga ik alles uit mijzelf 
halen om aan de top te blijven.” n

“Ondanks de hoeveelheid 
medailles de parasporters ook 
winnen, echt veel aandacht 
in de media is er niet”


