
NK tegenwindfietsen: Johnny Hoogerland aanstaande zondag
eerste starter
Regen en Windkracht 8 tegen op een gewone fiets met terugtraprem

Info Vrouwenpolder | Gepubliceerd op: 18 november 2016

Samenvatting De Zeeuwse wielerheld Johnny Hoogerland zal zondag als eerste een
richttijd neerzetten op het vierde NK Tegenwindfietsen. De Nederlands
Kampioen op de weg 2013 zal dit doen op een gewone fiets met
terugtraprem, 8,5 km tegen windkracht 8 in; voor hem een totaal nieuwe
competitie-ervaring. De Yersekenaar en aanvaller pur sang hoopt
uiteraard dat de andere 199 deelnemers aan deze individuele tijdrit zich
zondag stuk zullen bijten op zijn tijd: “Afgelopen 11 oktober heb ik mijn
laatste wielerkoers gereden op de weg, op de racefiets die mij zo vaak
goedgezind was. Straks, op een stalen ros met terugtraprem moet ik
het opnemen tegen postbodes, fiets-forenzen en Zeeuwse
ervaringsdeskundigen die mij zomaar de baas kunnen zijn. Gelukkig is
het weer in mijn voordeel; regen en wind waren tijdens mijn
profcarrière doorgaans goedgezind en ik begrijp dat het niet alleen
windkracht 8 gaat waaien, maar dat het met de regen extra guur wordt.
Ik kijk er ontzettend naar uit.”.

Details Graag nodigen we u uit om, met de gierende wind om de oren, verslag te doen
van het vierde NK Tegenwindfietsen.

Wanneer: Zondag 20 september

Waar: Oosterscheldekering, Zeeland

Hoe laat: 12.00 uur - 16.00 uur (onder voorbehoud)

Persaanmelding via edzart@exprtease.nl/ +31624746698

Contactpersonen

Edzart Bentinck
exPRtease 
edzart@exprtease.nl 
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Afbeeldingen

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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