
Rick van Breda sterkste in rit 8 NeCap-
Schelphorstcompetitie 

Wieringerwerf.  13-4-2013 De achte rit in de strijd om de NeCap-
Schelphorstcompetitie werd gedomineerd door elite- en belofterenners. De 
uiteindelijk kopgroep van zes renners bestond volledig uit renners die in deze 
categorien uitkomen. Het leverde een knalharde wedstrijd op. Niet alleen lag de 
snelheid nog hoger dan normaal, ook de koers over bijna 70 kilometer en de 
hogere temperatuur deden haar werk.
De koers ging naar voormalig Meertour-winnaar Rick van Breda. Hij was de 
sterkste van die kopgroep van zes, waarvan verder Sander Koomen, Adne van 
Engelen, Tino Haakman Barry van Langen en Ramses Bekkenk deel uit maakten. 

Vanuit het vertrek schoot de koers direct in gang en achterin het peloton ‘ stond 
de deur open’. Er gebeurde iets wat nooit op de Schelphorst te zien is, aan de 
achterkant moesten veel renners lossen. Halverwege de koers waren het Patrick 
Hoefakker en Ramses Bekkenk die lang voor het kleine pelotonnetje uitreden. 
Uiteindelijk bleken hun inspanningen voor niets en werden ze gepakt.
Vervolgens ging met nog zo’n 12 ronden op het bord, het eerder genoemde 
sextet lopen. In een magistrale sprint was Rick van Breda het sterkste en 
versloeg hij Sander Koomen en Tino Haakman.
Achter de zes reden nog twee duo’s de top tien binnen. Achtervolgens 
klassementsleider Mike Tesselaar en John van de Water en daar achter Raymond 
Bakker en de sterk rijdende Patrick Hoefakker kwamen nog voor het peloton 
binnen.

Kenmerkend voor de harde wedstrijd was, dat er maar negentien renners de 
eindstreep haalden. Iets wat nog nooit eerder is voorgekomen in de lange 
geschiedenis van de NeCap-Schelphorstcompetitie.

De Salton Sportswear leiderstrui in de strijd om de NeCap-Schelphorstbokaal 
blijft in handen van Mike Tesselaar van de wielerploeg Klein-Keppel.

Wedstrijd 9 over 45 ronden (67.5 km) in de strijd om de NeCap-
Schelphorstcompetitie is volgende week zaterdag 20 april. Aanvang 17.30 uur.

Uitslag rit 8:

1. Rick van Breda Den Helder
2. Sander Koomen Alkmaar
3. Tino Haakman Enkhuizen
4. Ramses Bekkenk Zuid Scharwoude
5. Adne van Engelen ‘t Zand
6. Barry van Langen Hoorn
7. Mike Tesselaar Heerhugowaard
8. John van de Water Anna Paulowna
9. Raymond Bakker Den Helder
10.Patrick Hoefakker Middenmeer
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