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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 2107 werd ik op het WK in Rotterdam 2e. 

De trein raast door van België naar Japan 

Ik heb inmiddels de eerste haltes gehad van mijn wedstrijdseizoen. En die zijn zeker niet zonder 
succes verlopen.  Wetend dat ik in specifiek in het handbiken in de top 10 van de wereld mee kan 
draaien verbaasd het me keer op keer dat het niveau elk jaar nog verder stijgt. Had ik in mijn 
enthousiasme gehoopt op een top 6  tijdens het Worldcup tijdrijden in Oostende, word ik op een 
paar seconde na 7e.  Op zich helemaal niet slecht, maar de eerste 6 krijgen een directe plaatsing 
op het WK in Italië in augustus en ik nu dus NOG niet. Er zijn meer kansen en mogelijkheden.  Op de 
wegwedstrijd werd ik 9e. Waar ik vorig jaar in de laatste sprint nog dik verloor kom ik nu aardig 
mee.  Deze vooruitgang  geeft hoop voor de volgende handbike wedstijd in Keulen. 

Yokohama 

Na mijn Finish in Oostende heb ik werkelijk mijn boeltje 
met 45 minuten in gepakt, en rij om 20.00 uur terug naar 
NL. De volgende middag, zondag 6 mei vertrek ik naar 
Yokohama Japan voor een belangrijke triathlon wedstrijd.  
Met een comfortabele vlucht van 10.45 uur en een transfer 
van 4 uur komen we Maandags aan in het hotel. Een aantal 
dag Jetlag herstel met wat lichte trainingen starten we 
zaterdags smorgens de wedstrijd. Ik eindig met een 2 plek 
op het podium.  Mijn collega Jetze word eerste en is echt 
ongenaakbaar.  Hij heeft veruit de snelste zwem en fiets 
tijd maar op het hardloop onderdeel (lees Wheelen) ben ik 
al enige tijd sneller dan hem.   

Cologne classic.   

Ja echt waar, elke week een andere stad.  In Keulen rij ik tijdens de 
pinkster een tijdrit  (20 km) en wegwedstrijd (41.8 km).  Op het licht 
glooiende parcours van de tijdrit rij ik met ruim 40 km gemiddeld en 
zet de 2e tijd. Een dagje herstel en sideseeing op de Zondag om 
vervolgens Maandag 2e pinkster er weer vollebak tegenaan te gaan. 19 

rondes van iets 
meer dan 2 km, 
weinig wind en een nagenoeg vlak parcours.  De 
start is om 13.00. Een uurtje later finish als 2e in 
een sterke eindsprint. Nog even een antie doping 
controle en dan naar huis.  Al met al een goed 
weekend gehad. Nu een weekje stevig door 
trainen voor de handbike Marathon in Utrecht   
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