PARALYMPISCH
MEDAILLEWINNAAR
IN HET ZEILEN LEERT
KITEBOARDEN
Thierry Schmitter valt tijdens een klim op
ijs 60 meter naar beneden en loopt daarbij
een dwarslaesie op. Zijn wereld stort
in. Zeilen, bergbeklimmen, ijsklimmen
en skiën. Het lijkt er niet meer in te
zetten voor Thierry Schmitter. Maar zijn
revalidatie verloopt voorspoedig en hij kan
als paralympisch atleet het zeilen weer
oppakken. In 2004 behaalt hij zelfs een
bronzen medaille tijdens de Paralympische
Zomerspelen in Athene en hij wordt drie
keer wereldkampioen in de 2.4 MR klasse.
Toch zegt hij het zeilen vaarwel. En met
een hele goede reden.
Samen met Bart Bressers, kiteboarder en
fysiotherapeut van het nationale Delta Lloyd zeilteam
begint hij na de Spelen van 2012, waar hij nog eens
brons haalde, met het leren vliegen van een kite.
Daarna wordt het tijd om op zoek te gaan naar een

board waar Thierry zittend op kan varen. Op het
internet vindt hij een prototype van een kiteboard
voor mensen die in een rolstoel zitten. De ontwerper
heeft een surfschool in Frankrijk en hij rijdt er heen.
Zijn eerste idee is om het design over te nemen,
maar het board blijkt niet echt geschikt om vanaf
het strand te launchen. Dan komt hij in Scheveningen
boardontwerper Bram Hoogendijk tegen. Hij is
enthousiast en wil Thierry graag op weg helpen om
een custom kiteboard te maken. Ze beginnen met
het testen van het board in een zwembad. Ze moeten
zeker weten of het board van Thierry niet zal duiken
als de kite hem over het water trekt. Met een touw
wordt Thierry door het zwembad getrokken en na
genoeg drijfvermogen in de neus en ballast in de
staart van het board te hebben toegevoegd kunnen ze
op zee gaan testen.
Omdat het januari is besluiten Bram en Thierry naar
Aruba te vliegen om daar in de warme wateren de
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proef op de som te nemen. Thierry krijgt les van
instructeurs van Aruba Active Vacations en binnen
no-time vliegt hij over het water. Het bevalt zo
goed dat hij enkele maanden later terug gaat om
met een nieuw model board weer aan de gang te
gaan. Hij krijgt zoveel vertrouwen dat hij besluit om
een volgende stap te wagen. De lucht in! Dat blijkt
echter nog een stap te ver en het board breekt op
enkele plekken. Gelukkig kan het board weer snel
gerepareerd worden en zo kan het gebeuren dat we
tijdens de Access testdagen op Scheveningen met
open mond staan te kijken hoe Thierry als een speer
over het water gaat. Voor zijn ongeluk was hij een
windsurfer op Scheveningen, en nu is hij terug op de
surfclub. Met een kite.

Thierry wordt ondersteund door Peter Lynn kites
en Woodycookie boards. Zijn website: www.sitkite.com
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