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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, 41 jaar, getrouwd, heb 3 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. 

 

Tokio is Calling 
 

2019 is het begin van het kwalificatie jaar naar Tokio 2020. Van 28 juni 2019 tot medio eind juni 2020 tellen de 

wedstrijden die ik doe, niet alleen mee voor de jaar-ranking maar ook voor een losse Tokio-ranking.  

Op 28 juni start ik in Montréal. Ik heb me voorgenomen om in het seizoen waar ik me niet alleen voor de 

Triathlon wil kwalificeren maar ook voor het handbiken, niet teveel andere wedstrijden te doen.  Uitzondering 

daarin, is de Olympische afstand Ironman 5150 in Hoorn op 7 juli.  Hoewel er niks aan prijzen te winnen is voor 

mij wil ik proberen overall de snelste tijd  te halen.    ZOOO is dat:   om maar ff met de deur in huis te vallen 

 

Done 
 

 Mijn vernieuwde website is af.    Zeker de moeite waard om even te kijken.  www.geertschipper.nl,  

 Er is een nieuw businesspartner, Naast de Rabobank is nu ook Schouten Techniek hoofd sponsor 

 Ik heb een aantal rolstoel clinics gegeven op 

scholen en hierover stond er een mooi 

artikel in de krant van dinsdag 29 januari.  

 Mijn busje heb ik voorzien van een Ironman 

tapijt. 

 Ik ben een weekje op wintersport geweest 

met mijn gezin en daar o.a een paar dagen 

zit-skiles gegeven. 

 Ik heb een presentatie gedaan bij de Rotary 

WestFriesland-de Eenhoorn. 

 Uiteraard de gebruikelijke trainingen op de 

handbike en wheeler in het zwembad en het krachthonk. 

 Verder staat er een nieuwe racerolstoel in mijn schuur voor aankomend seizoen die ik zelf heb 

opgebouwd 

 And last, but not least; thuis gaat het ook goed met onze drie meiden. 

 

Uurrecord Jetze 
 

Mijn concurrent en collega Jetze heeft het plan, om op woensdag 13 maart om 15.00 mijn uurrecord te 

verbeteren. Een  paar grote verschillen tussen mijn poging en de zijne. Hij heeft pro mannen ingeschakeld voor 

de beste aerodynamica en windtunnel testen.  Ik reed met een standaard fiets zonder versnelling. Hij heeft een 

compleet mono-speed frame laten bouwen alleen voor dit ene uur. Zo stil als ik het wilde op en om de baan, zo 

wil hij het niet.  Hard gejuich, super veel media en liefst een bomvol Sportpaleis. Een feest gaat het zeker 

worden en uiteraard ben ik aanwezig en hoop dat hij ook harder gaat dan mij.  Zijn doel is 44kmh   ik reed 

42.165kmh.  
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