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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.

Stilte na de storm, Echt nieeet.
Rust is goed maar daar moet je wel tijd voor hebben. Er zijn voor mij genoeg redenen om rust nog ff uit te
stellen na het WK handbike in Maniago. Een kleine opsomming waar ik mee bezig ben op dit moment, en
daarna wat ik nog wil doen voordat mijn seizoen op Hawaii eindigt dit jaar. Een handbike wedstrijdje in
Duitsland welke ik vorig jaar gewonnen had en dit jaar 2e geworden ben. Ik ben begonnen met een korte
opleiding, Sportmarketing en Media bij Tripledouble in Eindhoven. Oké het is een stukje rijden maar dan ben ik
wel bij de beste sportmarketiers. Ik heb onlangs mee gedaan met de triathlon van Abbekerk. Niet de korte
afstand 1/8 maar een kwart. 1 km zwemmen, 48 km fietsen en 10 km in mijn race rolstoel. Overall de snelste
tijd van alle valide atleten was het doel en die is ruimschoots gehaald. Onder tussen thuis hebben we de baby
kamer opnieuw ingericht, zodat Thalita dat niet alleen hoeft te fixen als ik weg ben. Op het moment dat ik dit
schrijf train ik voor het WK triathlon in Gold Coast Australië waar we de 7 september zijn aangekomen. 15 sep
is ook hier de wedstrijd. Na mijn thuiskomst op 17 sep vlieg ik 27 sep naar Hawaii om daar de tot nu toe
allergrootste sportieve uitdaging aan te gaan van mijn leven. De hele Ironman op Hawaii.

Grand Final World Championship Triathlon Gold Coast 15 09 2018
15 sep vertrek ik voor dag en dauw naar de Venue. Geen koffie, geen
stress maar zeker geen ontspanning, alleen maar focus op 1 ding. Om
exact 07,18 starten we voor 750 meter zwemmen in zee, dan 20 km
handbiken en aansluitend 5 km wheelen. Ik start prima, lig op een solide
2 plekje maar kom uit eindelijk samen met de lokale Australische favoriet
Bill Chaffey als 3e het water uit. In de wisselzone ben ik hem al
gepasseerd. Om verschillende handicaps te compenseren zijn er een
aantal atleten die 3 minuten eerder mogen starten. Langzaamaan haal ik de een na de andere in. In het begin
van mijn derde ronde haal ik het groepje van de laatste drie in. Ik stel hiermee
mijn 2e plek van deze wedstrijd garant. Heel blijven en finishen is dan het
belangrijkst. En dit doe ik. De laatste 5 km in de racerolstoel zijn een makkie. Ik
doe nog mijn best om hiermee mijn gebruikelijke snelste tijd te halen maar op
12 seconde na moet ik mijn Nederlandse concurrent Jetze ook in deze de eer
gunnen. Ik ben happy met dit resultaat en het is tijd voor een biertje, nog een
dagje ontspanning in een
natuur reservaat voor
wat Kangoeroes en
koala’s en dan naar huis
voor warme knuffels van
kids en vrouw.
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