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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, 40 jaar, getrouwd, heb 2 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. 

Worldchampionship Ironman hawaii 13 aug 2018. 

 
Op Donderdag avond na een reis van 30 uur van deur tot deur arriveren wij, mijn trainer/coach Bas de bruin en 

ik, op Kona Hawaii, in ons over de top luxe appartement in Waikaloa. Het is dan al donker maar de volgende 

ochtend bemerken we, de rust en ruimte. De tuindeuren gaan open en er komt een behoorlijke warmte op ons 

af. De deuren gaan dus weer dicht en de airco gaat een standje harder. Nog geen 15 meter verder ligt de 

fairway en vele drukke Amerikanen slaan hun balletjes richting de hole.  Wij starten elke ochtend met een goed 

ontbijt gevolgd met wat laatste pitte trainingen voordat ik ga taperen. Tussendoor een uitstapje naar een 

stadje Hilo en een paar dagen later richting de actieve vulkaan.  Helaas beide voldeden niet aan onze 

verwachtingen en al helemaal niet aan het beeld wat de Amerikanen schetsen van hoe,, great awesome, 

fantastic, het er uit had moeten zien. Evengoed een mooi dagje gehad hoor. 

   

Het zwem, fiets en wheel parcours zijn meerder keren verkend. De berekeningen laten zien, dat het moet 

kunnen om hier de snelste tijd ooit neer te zetten van de wheelchair devision. 8:41,47. Op zaterdagochtend om 

07.20 gaat het kanon af en zwemmen we de 3.8 km.  Ik kom op exact mijn verwachte tijd, 59 min, binnen en 

ook de wissel naar het fietsen gaat vlot.  Ik kan goed tempo houden tijdens de 180 km fietsen. Na 5:35 ben ik 

terug. De wissel naar de wheeler gaat wat stroever. Bij het verlaten van de wisselzone merk ik al dat ik wel heel 

veel moeite moet doen om enigszins vooruit te komen. Mijn armen zijn behoorlijk leeg en ook heb ik krampen 

in mijn buik.  ik verlies ontzettend veel tijd en constateer dat dit niet de snelste tijd gaat worden. Ik finish in een 

tijd van 9:19,48. Iets teleurgesteld over de wheeltijd maar kan nu wel de titel dragen dat ik een Ironman ben.   

 

Terug kijkend op het seizoen, ben ik behoorlijk tevreden.  3 verschillende WK deelnames, veel 2 tweede 

plaatsen een paar keer eerste waaronder het Europees kampioenschap triathlon in Tartu en nu hier het WK 

Ironman. En MOST IMPORTANT tijdens mijn verblijf op Hawaii ben ik ook nog eens vader geworden van onze 

derde dochter Esmee.  Tokio is calling maar ik hang mijn handbike een paar weken in de wilgen en ga genieten 

van mijn gezinnetje.   
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