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Samenvatting Vandaag vond de derde editie van het NK Tegenwindfietsen plaats op
de Zeeuwse Oosterscheldekering. De deelnemers moesten ook dit jaar
een frisse windkracht 7, pal tegen, trotseren. De heroïsche winnaar van
dit spektakel is Pico de Jager met een tijd van 19:15 min. De sales
manager, een geboren Zeeuw maar nu woonachtig in Amsterdam, was
hiermee onder andere winnaar van vorig jaar, Wouter Mesker (nu 2e) op
de valreep te snel af. Mathilde Matthijsse won het damesklassement;
het ploegenklassement werd gewonnen door het team ‘Wind in de rug’,
waarvan Jan de Jager, broer van de winnaar van het individuele
klassement, deel uit maakt. 
Deze editie was zwaarder en spannender dan die van vorig jaar. De
wind stond pal tegen, wat resulteerde in tijden die ongeveer een minuut
langzamer waren dan vorig jaar. Wouter had startnummer 1 en stond
van begin tot bijna eind fier aan kop, totdat hij op de valreep werd
ingehaald door Pico met startnummer 191.

Details Op een fiets zonder versnellingen en met terugtraprem werd maar liefst 8,5
kilometer afgelegd op deze 'Dutch Mountain'. 200 Hollandse bikkels
trotseerden de Oosterscheldekering ‘in hun uppie’, 80 mensen deden mee
aan de ploegentijdrit.

Uiteindelijk wist de Sales manager Pico de Jager uit Amsterdam, met
Zeeuwse roots, met een tijd van 19 minuten en 15 seconden als snelste
deelnemer over de streep te komen. De tweede plek was voor
werktuigbouwkundige Wouter Mesker (19:31). Erik van Lakerveld werd derde.

In het vrouwenklassement wist Mathilde Matthijsse zich het best te weren
tegen de wind en finishte met een tijd van 21:23. Een tweede plek was er voor
winnares van vorig jaar Irene Tesink (22:52), derde werd Laura Hak (23.40).

De organisatie verwacht dat het een nieuwe traditie wordt. De komende jaren
zullen tal van windfanaten, zoals postbodes, moeders met volle fietstassen en
jongens op weg naar voetbaltraining, heimelijk trainen voor dat ene moment:
het NK Tegenwindfietsen.

Mede moeilijk gemaakt door Eneco Hollandse Wind

Het NK Tegenwindfietsen wordt georganiseerd door reclamebureau Being
There en organisator Shivers. Daarnaast wordt het NKT mede moeilijk
gemaakt door Hollandse Wind, dankzij hoofdsponsor Eneco.
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Over Nederlands Kampioenschap Tegenwindfietsen

De roergangers achter het eerste NKT zijn zelf gepassioneerde liefhebbers
van alles wat oer-Hollands is en waren in het verleden onder andere
bedenkers van de Unox Nieuwjaarsduik. Het NKT is mede moeilijk gemaakt
door Hollandse Wind, met als passende hoofdsponsor Eneco
HollandseWind®. Gazelle is partner van het evenement en organiseert de
fietsen voor de deelnemers.
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