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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. 

WK handbike Maniago italie 2/5 08 2018 

De tijdrit 
Waar een wil is, is een weg. En met die instelling ben ik vorig seizoen geëindigd met het plan om 
me te kwalificeren voor het WK Handbike.  Er waren 2 momenten dit seizoen wanneer dat mogelijk 
was. Afgelopen mei, op de wereldbeker wedstrijd in Oostende en vorige maand op de wereldbeker 
wedstrijd in Emmen. In Oostende heb me in de kijker gewerkt bij de Knwu, maar met een paar 
seconde de kwalificatie gemist op de tijdrit waar ik 7 werd en 6 had moeten worden. In Emmen is 
het ruimschoots gelukt. Hier werd ik 2e  op de tijdrit en 1e  op de wegrit. En dan nu, een maand 
later mijn Eerste WK handbike.  
Italië trekt mij wel als land. In ieder geval de omgeving van Maniago en Iseo. Met het vliegtuig naar 
Venetië gevlogen en dan een uurtje met de bus naar het hotel in Maniago. Ons materiaal werd met 
busjes vanuit Nederland gereden.  Een paar dagen het parcours verkennen en dan de grote dag van 
de tijdrit.  Op donderdag 2  aug om 15.49 start ik aan een ritje van 13.7 km. 5 minuten voor ik start 
slaat het weer volledig om, van benauwd warm, droog  en 
windstil weer, naar veel wind, onweer en slagregens. De 
wegen worden spekglad. Op een afdaling waar ik ver boven 
de 50 km-h haal zie ik zo weinig dat ik wel moet remmen.  
Scherp links een brug op en dan een volgend klimmetje. 
Daarna is het alleen nog maar naar beneden. Via het oortje 
hoor ik vanuit de volg auto hoe ik mijn perfecte lijn moet 
rijden over het slingerende asfalt door het dorp. Bij een 
rotonde zie ik 2 deelnemers achterste voren staan. Met 
gedoseerd remmen blijf ik goed op de weg en verlies geen 
tijd.  Ik eindig met de 4e  tijd net naast het podium.     
Happy    Ooooo yes i’m Happy 

De roadrace 
2 dagen later is de Roadrace. 5 rondjes over het tijdrit parcours (68 km) met 23 deelnemers. Vanaf 
de start gaat het heel hard. En wel zo hard dat de eerste ronde ruim 1 minuut sneller is dan mijn 
tijdrit tijd. Oke de omtandigheden waren ook veel beter. Er ontstaat een kopgroepje van 2 man met 
daar achter een groep van 7 waar ik in zit. Deze groep dunt in de 4e  ronde uit naar 5 man. In de 

laatste ronde losse nog 2 mannen en strijden we met 3 man 
voor plek   3   4   en 5. In de laatst bocht op de klinkers 100 
meter voor de streep loopt mijn ketting er af en deze slaat vast 
in de derailleur. KKKKK.  Ik verlies een podium kans en wordt 
ook nog gepasseerd door de 2 man die we gelost hadden. Ik 
moet genoegen nemen met de 7e plaats.   Happy over de race 
en de indeling ervan, het resultaat is minder. Toch kijk ik met 
opgeheven hoofd als triatleet terug op het WK handbike. Ik sta 
3e  op de world ranking.  Maar voor volgend jaar is er nog een 
hoop werk aan de winkel. 
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