
Wouter Mesker winnaar NK Tegenwindfietsen, team Wind in
de Rug wint ploegentijdrit
189 bekende en onbekende bikkels temmen de helse wind van 2014 op de
Oosterscheldekering
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Details Vandaag vond de tweede editie van het NK Tegenwindfietsen plaats op
de Zeeuwse Oosterscheldekering. De deelnemers moesten een
frisse windkracht 7, pal tegen, trotseren. De heroïsche winnaar van dit
spektakel was niemand minder dan Wouter Mesker met een tijd van
18:06. De student werktuigbouwkunde was hiermee onder andere
winnaar van vorig jaar, Olympisch kampioen Bart Brentjens (10e) en de
Zeeuwse boer Jan te snel af. Nieuw dit jaar was de ploegentijdrit, die
gewonnen werd door team Wind in de Rug met een tijd van 16:30.

Auto’s met aanhangers mochten de Oosterscheldekering niet op en ook
buiten Zeeland liet het noodweer ons land niet ongeroerd. Het weer was zo
guur, dat dit Nederlands Kampioenschap Tegenwindfietsen zomaar de
potentie heeft om eenzelfde legendarisch status als Hel van ’63 te verwerven.

Bart Brentjens, de winnaar van vorig jaar, was de eerste die mocht starten. Op
een fiets zonder versnellingen en met terugtraprem werd maar liefst 8,5
kilometer afgelegd op deze 'Dutch Mountain'. Zo’n 189 dappere helden
zouden zijn voorbeeld volgen en de Oosterscheldekering trotseren.

Onder meer Wereldkampioen roeien Kaj Hendriks en de wielrenners Michael
Zijlaard, Erik Breukink en Jean Paul van Poppel deden mee aan de wedstrijd.
Uiteindelijk wist de werktuigbouwkunde student Wouter Mesker uit
Noordeloos met een tijd van 18 minuten en 06 seconden als snelste
deelnemer over de streep te komen. De tweede plek was voor Wouter van
Lakerveld (18:24). Hans Becking werd derde (18:52).

In het vrouwenklassement wist Nathalie Siemons zich het best te weren tegen
de wind en finishte met een tijd van 22:34. Een tweede plek was er voor
Tineke van den Berg (25:15), nipt derde werd Hanne van den Bielerd (25.16).

Ook is er voor het eerst een ploegentijdrit, waarin teams van vier kop over kop
gaan om als team zo snel mogelijk te waaieren naar de finish. Het mocht een
verassing zijn, want team Wind in de Rug won van het Orange Cycling Team
van onder meer Michael Zijlaard en Erik Breukink met een tijd van 16:30. In
dit team zaten onder meer Kaj Hendriks en Wouter Mesker (eerste plaats
individueel). ORC de Mol (17:19) werd tweede en derde werd Team Interbest
met een tijd van 17:40.

Zeeuws Jeugdsportfonds

Het inschrijfgeld van het NK Tegenwindfietsen komt ten goede aan kinderen
die wel een beetje wind in de rug kunnen gebruiken. Met deze editie is er
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maar liefst XXXXX euro opgehaald voor het Zeeuws Jeugdsportfonds.

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.

-Einde bericht-

Noot voor de redactie

Meer informatie en rechten vrij beeldmateriaal vindt u via de perspagina,
bereikbaar via deze link. Mochten er daarbij nog vragen zijn over het NK
Tegenwindfietsen of u in contact gebracht willen worden met de winnaars of
organisatoren van het NKT, dan kunt u contact opnemen met Aaron Mirck via
aaron@exprtease.nl of 06 34383309.

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. Zij hopen met de introductie van dit
NKT een nieuwe, jaarlijks terugkerende traditie te creëren. En dat móet
kunnen, want hebben we niet allemaal het gevoel dat ’ie altijd van de
verkeerde kant lijkt te waaien als we op de fiets zitten?
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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®.

powered by 

http://pr.co/
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/40287/images/151518-aktegenwind1%20copy-c6bef1-large-1418314484.jpg

