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Ergens tussen nu en begin 2018 geeft de organisatie van het Eneco NK Tegenwindfietsen voor de

vijfde keer het officiële startsein. Zodra het ‘We kriehen sturm!’ klinkt, worden de eerste 200

aanmeldingen beloond met het felbegeerde startbewijs. Beelden van de vier eerdere edities geven

de heroïek van de strijd tegen de wind weer: wegvliegende petjes, verbeten koppen en momenten

waarop letterlijk het snot voor de ogen wordt gefietst. Allemaal bewijs van de enorme wind-tegen-

kracht op de Oosterscheldekering – vorig jaar werd zelfs windkracht 11 gemeten. Ter ere van de

vijfde editie wordt nu ook technologie in de strijd gegooid om de onzichtbare tegenstander iets

zichtbaarder te maken. Zo staat het lustrum garant voor de maximale tegenwind-bewustwording.

Met deze video geeft de organisatie een voorproefje van de oer-Hollandse strijd tegen de wind en
een sneak preview van digitale tegenwind. In de beelden wordt het karakter van de aankomende
vijfde editie teasend samengevat: snot, zweet en tegenwind. Dit jaar ontmoeten zweet, snot en
techniek elkaar voor het eerst en wordt de onzichtbare krachtpatser - de Hollandse wind - een stukje
zichtbaarder met behulp van het ‘Eneco Tegenwindlicht’. Dat is een opvallende lichtwand direct langs
het parcours, van maar liefst 100 meter lengte. Dankzij verschillende kleuren licht zie je hoe hard het
waait.

Gezocht: Groningers, twintigers en vrouwelijke stoempers

In het kader van het NK Tegenwindfietsen wordt op een gewone, oerdegelijke fiets met terugtraprem
en zonder versnellingen, 8,5 kilometer afgelegd op de Oosterscheldekering. 200 Hollandse bikkels
trotseren de 'Dutch Mountain' in hun uppie, 80 mensen doen mee aan de ploegentijdrit. Als het aan
de organisatie ligt, doet iedere Nederlander – van postbode tot huismoeder en van wielerfanaat tot
stadsfietser – in elk geval één keer in zijn leven mee aan deze oer-Hollandse krachtmeting. Van de
1.120 deelnemers tot dusver, kwamen de meesten uit Zeeland en het nabijgelegen Zuid-Holland en
Noord-Brabant. Drentenaren en Friezen lieten zich ook niet onbetuigd, maar Limburgers laten het
met slechts 2% van alle deelnemers nog wat afweten; wellicht is het parcours hun te vlak?

Opvallende tegenwindfiets-feitjes

https://youtu.be/-4vlwUY8rfs


De edities worden ieder jaar zwaarder; de gemiddelde finishtijd was in 2016 bijna 25% langzamer
dan in 2015 en maar liefst 32% langzamer t.o.v. 2014. Dat belooft wat voor de lustrumeditie!
Op de deelnemerslijsten staan tot dusver nog geen Groningers.
Vrouwen blijven nog wat achter – gemiddeld 89% van de tegenwindfietsers is man.
Ervaring telt! Misschien voelen twintigers zich nog niet rijp, want 77% is ouder dan 30.
De oudste deelnemer was 71 jaar.
De Zeeuwse kanshebber Jan de jager – ook bekend van Boer zoekt vrouw – deed als enige alle vier
edities mee. Zijn hoogste notering was een tweede plek in 2013. Zijn broer Pico won in 2015
Winnaars zijn er in alle soorten en maten: tot dusver gingen een werktuigbouwkundige, een
Olympisch Kampioen Mountainbike, een salesmanager en een promovendus Scheikunde er met de
gouden plak vandoor.
De elementen waren de organisatie in 2016 goed gezind: er woedde een Zuidwesterstorm. Even
werd zelfs overwogen de route in te korten, maar protesterende deelnemers staken daar een stokje
voor.

Over het NKT

De roergangers achter het NKT zijn zelf gepassioneerde liefhebbers van alles wat oer-Hollands is en
waren in het verleden onder andere bedenkers van de Unox Nieuwjaarsduik. De organisatie koestert
het imago van het evenement dat het midden houdt tussen een Nieuwjaarsduik en een
Elfstedentocht. Het NKT wordt mede moeilijk gemaakt door Eneco HollandseWind®, en heeft
daarmee een zeer passende hoofdsponsor.

Preview lustrumeditie NK Tegenwindfietsen
https://youtu.be/-4vlwUY8rfs
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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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