
Sport Nieuws 2018  3 
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 2107 werd ik op het WK in Rotterdam 2e. 

Seizoens opening in Hannover 8 April 

Een mooie 4e plaats op de handbike marathon van Hannover. Op zaterdag avond 7 april kom ik aan 
en slaap die nacht in mijn knal oranje bus, voor de start op zondag om 08,40.  Heerlijk,  alles bij de 
hand, elektrisch koken, koffie zet apparaatje en een koelkast, keurig ingebouwd door Meubelfabriek 
FMO,  mijn dank daarvoor,   Hoewel vierde natuurlijk gewoon een rot plek is ben ik toch wel 
tevreden.  Ik heb veel kop werk gedaan tijdens de race en zag deze wedstrijd voornamelijk als test 
voor mijn Uurrecord. Heel blijven en in de kopgroep blijven was het doel. En dat is gelukt. 

Uurrecord handbiken op de baan 

Ik denk dat media technisch gezien deze poging beter gezien en of gehoord is dan mijn zilveren 
medaille in Rio. De Telegraaf het Noord Hollands Dagblad en NH Media (Radio en TV) hebben er veel 
aandacht aanbesteed.  Vooraf heeft Marcel Stroet een filmpje van mijn opgenomen met de 
aankondiging van mijn poging. Vanaf toen was er geen weg meer terug.  Dit was ik überhaupt niet 
van plan, want op zijn west Fries gezegd, wat ie in zijn kop heeft, heeft ie niet in zijn kont.  De 
voorbereiding qua training was goed, het materiaal was goed, de mindset was goed, de luchtdruk en 
temperatuur waren goed, eigenlijk kon er niks mis gaan. En toen, na 7 rondes liep de ketting eraf.  

WTF  en nu.  Mijn trainer bleef rustig, 
waardoor ik opnieuw de focus kon 
vinden voor een herstart. Na precies 
een uur bleek ik het bestaande record 
van 40821 meter verpulvert te 
hebben met mijn afstand van 42165 
meter.  Trots als een pauw, vermoeid, 
maar vooral niet zo kapot als mijn 
poging van vorig jaar ben ik voorlopig 
de snelste handbiker in een 
Velodrome.  

Aankomende tijd  

De Trein is in beweging en stopt voorlopig elke week op een andere 
plaats.  Ik was dit weekend tot dinsdag in Sittard voor een pittige 
trainingsstage, want volgende week race ik een World Cup handbiken in 
Oostende.  Aansluitend vlieg ik door naar Yokohama (Japan) voor de 
eerste grote Triathlon wedstrijd van dit seizoen. Het weekend erna met 
Pinksteren race ik weer een handbike 2 daagse in Keulen  en het weekend 
erop is er een handbike Marathon in Utrecht. De maand mei is dan 
voorbij, maar de trein rijd in Juni wederom elke week weer naar een 
andere stad. Gelukkig is er ook nog wel wat tijd voor mijn gezin en 
andere kleine leuke dingen zoals op en waterscooter buffelen op de Maas.   
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