
Sport Nieuws 2018  6 
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. 

Abonnement op de 2 plaats 

De laatste wedstrijden lijkt een 2e plaats het hoogst haalbare  en dat is eigenlijk ook wel zo. Dat 
komt echter zeker niet doordat ik mijn best niet doe maar gedeeltelijk door mijn wedstrijd agenda.  
Waar mijn collega Jetze en ik vorig jaar de wedstrijden nog behoorlijk verdeeld hadden, komen de 
wedstrijden voor beide dit jaar meer uit op de zelfde.  Hij is nog steeds sterker met zwemmen en 
met handbiken.  Ik kom dichterbij maar het heeft nog wat tijd nodig.  Ik fiets nu ongeveer zo hard 
als hij vorig jaar. En daar zit voorlopig ook nog de meeste rek in om dichterbij te komen.  Maar de 
tussenstand is dus nog dat ik op klim marathon van de Nedereindseberg te Utrecht 27 mei 2e werd 
met 40 km gemiddeld.  Ook op het 010 NK Sprint triathlon te Zevenhuizen, 2 Juni, werd ik 2e en een 
dagje later op de Duisburg Marathon werd ik 3e  met wederom ruim 40 km gemiddeld.  Hoge 
snelheden dus en dat moet nog een beetje harder kunnen tzt. 

De volgende haltes  

En wat brengt de nabije toekomst voor moois.  Aankomend weekend thuis, heerlijk. Een triathlon 
training voor deelnemers van de Rabobank aan de triathlon van Nieuw Niedorp. Wat 
voorlichtingsprojecten over hoe te leven en sporten met een beperking op schooltjes in Haarlem en 
Amsterdam. En vooral de voorbereiding op de Ironman in Luxemburg  17 juni.  Alleen met de 
overwinning van deze halve triathlon  1.9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21.1 km wheelen kan ik 
een slot voor het WK Ironman op Hawaii KOPEN.  (1000 dollar).  Ja dik gedrukt kopen, voor niks 
gaat de zon op. Vorig jaar reed ik nog een voorwiel van mijn racerolstoel naar de Filistijnen, 
hopelijk dit jaar een finish en zonder pech en het liefst onder de 4 uur. Ik stel wel wat eisen aan 
mezelf.  

Businesspartners 

Om aan, en in de top mee te doen heb ik jullie als team van businesspartners hard nodig. Ik kan dan 
ook met trots zeggen dat afgelopen maanden er nog 3 bedrijven toegevoegd zijn aan ons team.   
Fysio in de Praktijk   Heerhugowaard www.welkomindepraktijk.nl 
Beerepoot BV   Spanbroek www.beerepoot.nl 
NatuSport     Best i.s.m. D.I.O de Natuurdrogist Meulenbroek uit Obdam 
www.natuurdrogist-obdam.nl 

Hoofd sponsor: Rabobank West-Friesland 
Business Partners.  Kees Koopman Transport/logistiek,   Autospuiterij Nico Mooij,  Veekro 

Bedrijfswagens, 
FA C & A Vriend Bloementeelt Spierdijk, Klaver Bloembollen B.V. Zandwerven, FA A.N. Ruijter Melkveehouderij 
Spanbroek, Verwol, Koenis BV Diervoeders, Sailfish, Meubelfabriek FMO, Hartman Werkt, Loonbedrijf FA Jos Boots, 
Fietsvoordeelshop.nl, Enorm Groot,   SW Vastgoedverbetering, Zwembad de Waterhoorn, Appel Beton Opmeer BV, 
Administratiekantoor A. Sinnige V.O.F, Klaver Giant Groep, Forte Sportswear. Beerepoot BV, Fysio in de Praktijk, 
Natusport,

http://www.welkomindepraktijk.nl
http://www.beerepoot.nl
http://www.natuurdrogist-obdam.nl

