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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, 42 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, 

2018 en 2019 werd ik op het WK   2e. 

 

Verandering uitstraling 

 
Over de corona gaan we het niet hebben,  Het weer is te algemeen, maar het milieu blijft een bron van 

inspiratie, en dan voornamelijk een duurzaam milieu. Op de achtergrond ben ik samen met Combacksport, een 

sport marketeer, bezig een nieuwe uitstraling te geven aan mijn sport of eigenlijk aan mij zelf als sporter.  Ik 

fiets honderden kilometers per week over de prachtige wegen van Nederland en het blijft me storen als ik 

zwerfvuil tegen komen.  Moedwillig gedumpt vanuit een auto of per ongeluk losgelaten tijdens het fietsen of 

lopen, nadat de snack verorberd was.  Van de andere kant zie ik veel windmolens verrijzen en al meer daken 

met zonnepanelen. Via social media kanalen merk ik dat bedrijven meer en meer bezig zijn met verduurzamen 

van hun onroerend goed en hun producten. Vooral het recyclen van afgeschreven materialen wordt een hype. 

Zelf timmer ik zo nu en dan een tafel van gebruikt of afval hout.  Echt gaaf om te merken dat alle kleine beetje 

helpen 

 

Combacksport is dus voor mij bezig met een nieuw logo en een nieuw sportfolio waar in mijn uitstraling naast 

sporter ook een groen tintje krijgt. Ik heb afgelopen jaren ervaren hoe moeilijk het is om met ondersteunende 

bedrijven en businesspartners mijn sport op het allerhoogste niveau financieel rond te breien. Met een 

duurzame samenwerking, moet het lukken.  Ik geloof er in dat wij met z'n alle onze planeet nog heel lang 

leefbaar kunnen houden, maar daar zullen we hard aan moeten werken. Als sporter wordt je vaak genoeg 

gezien als een voorbeeld, Kijk zoals hij het doet kan het ook.  Dat is nu ook precies wat ik wil uitstralen. Milieu 

bewust en zoekend naar de beste duurzame oplossingen voor de toekomst. Niet alles kan vandaag, maar 

morgen is er weer een dag om het te proberen. 

 

Nederlands kampioenschappen  

 
Dan toch nog wat over mijn sport.  In september heb ik 3 NK,s in een week geracet.  Ja 

het klopt ik heb daar van tevoren geen aandacht aanbesteed en ook nadien nauwelijks 

behalve via Instagram dat ik 3 x  2 geworden ben.  Helaas voor mij, blijft de heer Plat nog 

een maatje te groot.  Het is wel het vernoemen waard, dat ik 15 sep de tijdrit van 18k 

met gemiddeld 45.5 kilometer per uur op armpower heb gefietst.  Nog nooit heb ik zo 

een hoog gemiddelde gehaald. Op het Tweede NK handbiken 19 sep, de wegrit, reed ik 

voor het eerst weg uit de grote groep en heb op de heer Plat na iedereen op 1 of 

meerdere rondjes kunnen rijden. Zondag 20 sept was het NK Triathlon en ook daar 

stegen wij beide weer boven onszelf uit.  In minder dan 51 minuten heb ik 750 meter 

gezwommen 20 km gefietst en 5 km gewheeld.  

 

Op dit moment zijn we alweer aan het trainen voor aankomend seizoen.  lastig is het soms wel vanwege de 

corona beperkingen, maar gelukkig blijft het zwembad en het sportpaleis (velodrome) open. Afgelopen jaren 

waren jullie welkom op mijn businessborrel maar nu kijk er naar uit om jullie medio jan of febr. mijn 2021 race 

materiaal te laten zien onder het genot van een drankje.   Waarschijnlijk in Alkmaar in het Sportpaleis 
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