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Samenvatting ‘Wanneer kriehen we sturm?’ Ergens tussen nu en 31 december geeft
de organisatie van het vierde NK Tegenwindfietsen dit officiële
startsein. Voor alle liefhebbers hét moment om zich meteen aan te
melden, want alleen de eerste 200 krijgen het felbegeerde startbewijs.
Wanneer de storm zich precies aandient weet niemand. Om de kans op
deelname voor de almaar groter wordende groep geïnteresseerden zo
groot mogelijk te maken, introduceert de organisatie nu de NK
Tegenwindfietsen Sturmplanner. Deze inventieve service blokt ‘zeer
waarschijnlijke data’ in de digitale agenda op basis van voorspellingen
van bijzondere experts: een weerman, een helderziende, een boer en
een krab. Het NKT wordt mede moeilijk gemaakt door Eneco
HollandseWind®.

Details Wordt het november of december?

Waar de onvoorspelbaarheid dit oer-Hollandse evenement aan de ene kant
uniek maakt, levert het tegelijkertijd hoofdbrekens op. Het grote potentieel aan
deelnemers weet dat het ergens in november of december minimaal
windkracht 7 is, maar pas drie dagen van tevoren is duidelijk wanneer precies.
Zou dit ‘onzekerheidsgat’, op scherp gezet door het beperkte aantal plekken,
kleiner kunnen? Met de Sturmplanner wordt men er in elk geval met
verschillende argumenten en op meerdere momenten op geattendeerd dat het
dag X zomaar raak kan zijn. De voorspellingen worden vanuit verschillend
perspectief toegelicht: het wetenschappelijk inzicht van de weerman, het
instinct van medium Marit, de natuurkennis van boer Oscar en het schijnbare
toeval van krab Herman. Weliswaar met een knipoog, maar in het kader van
een steeds professioneler wordend evenement wel met een serieuze
ondertoon.

Afspraak met de Sturmplanner

De NKT Sturmplanner is te vinden op www.nktegenwindfietsen.nl. De door de
experts afgegeven voorspellingen worden automatisch aangepast op grond
van voortschrijdende inzichten. Op Facebook kunnen ook alle andere 17
miljoen weermannen en -vrouwen hun eigen theorie en meest logische datum
achterlaten. Het uiteindelijke doel van de Sturmplanner? Voorkom dat er net
op de dag van het evenement een afspraak in je agenda staat, laat staan
eentje die er niet meer uitgehaald kan worden!
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Over het NKT

Het NK Tegenwindfietsen gaat pas door bij minimaal windkracht 7 en wordt
ergens tussen nu en het einde van dit jaar verreden. Het toneel is wederom de
8,5 kilometer lange Oosterscheldekering in Zeeland. Het materiaal: een
gewone fiets met terugtraprem. Het NK Tegenwindfietsen wordt
georganiseerd door het Amsterdamse bureau Being There en Sportvibes uit
Delft. Daarnaast wordt het NKT mede moeilijk gemaakt door Eneco
HollandseWind®, al voor het vierde jaar hoofdsponsor.
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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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