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Paratriathlon = Triathlon voor mensen met een fysieke beperking.                                                                                            
PTWC =  ParaTriathlon  WheelChair. Wedstrijdafstanden: 750 m 
zwemmen, 20 km handbiken en 5 km in een racerolstoel (wheeler). 

 

Ik ben Geert Schipper, 41 jaar, getrouwd, heb 3 dochters en woon in Spanbroek. Na een vliegtuigongeluk in 2004 ben ik 

rolstoelgebruiker. Sinds 2005 ben ik bijzonder actief met verschillende aangepaste sporten. In 2012 kwam ik via het 

handbiken in aanraking met de triathlon. Dit heeft inmiddels mijn hobby, veranderd naar werk. In augustus 2014 ben ik 

opgenomen als PRO triathlon atleet bij de NTB, en behaalde ik de 3e plaats op het WK 2014 in Edmonton (Canada), een 4e 

plaats op het WK in Chicago (USA) 2015, een 3e op het WK in Rotterdam 2016 en zilver op de Paralympics in Rio. In 2017 en 

2018 werd ik op het WK   2e. 

 

WTS Yokohama Japan 2019 

 

Ben voor de derde keer in Japan. Een bijzondere land. Alles is uitgedacht door andere. Eigen interpretatie 

wordt niet gewaardeerd. Met mijn eigenwijsheid is het na 5 dagen echt wel weer genoeg geweest hier. Maar 

tijdens de race hou ik me precies aan de gestelde regels en met wederom een fantastische inhaal race kruip ik 

van de laatste startplek langzaamaan naar voren. Tijdens de laatste 5 km in mijn racerolstoel haal ik Achenza 

(Ita) in en neem daarmee de leiding over. Ik finish met de snelste zwem, 

fiets en wheel tijd. Ik doe waar ik voor gekomen ben.       Maar er is meer 

dan het winnen van de wedstrijd, Ik wordt uitgenodigd door een school 

juf voor een interview met lokale kids. Dit is echt nog veel leuker dan het 

winnen van de wedstrijd, Vragen beantwoorden van kinderen die geen 

blad voor de mond nemen.  Hoe groot zijn jouw armen, en hoe sterk ben 

jij, wat eet je om zo breed te worden,  kan jij je benen echt niet meer 

bewegen en hoe komt dat.  Doet het pijn!!! Neerstorten met een 

vliegtuig????  Auw, die vraag maakte weer heel wat emotie los, maar ook 

dat is mooi.   Thanks Japan ik heb genoten.. volgend jaar weer. 

 

 

Twee pittige wedstrijden op 1 dag.  

 

Een kleine 2 weken thuis met een stevig trainingsblok, maar ook 

nog vele kleine side events, een presentatie op een schooltje in 

Heerhugowaard, 3 feestjes waar ik echt niet onderuit kon en de 

kampioenendag van Dirk Kuyt. Smorgens op zondag 2 juni start 

ik een handbike marathon in Duisburg. Ik wilde graag het huidige 

parcours record 1.01:35 van Jetze wat scherper zetten. Dat is 

wel gelukt 1.01:18. Maar mijn Belgische concurrent fietste de 

laatste meters net iets harder. 2e dus, met bijna 42 km 

gemiddeld. Toch wel teleurgesteld in het feit dat mijn oosterbuur met de eer strijkt, ondanks dat ik toch echt 

alles op kop reed en het tempo bepaalde.  Op de prijsuitreiking kon ik niet wachten, zie foto, want  Smiddags 

had ik het NK triathlon in de Haarlemmermeer. In helder zwemwater had ik een goede start. Een verrassend 

leuk rondje fietsen en een bochtig loop/wheel rondje bezorgde mij ook hier een 2e plek achter???   
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