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Komende zaterdag lustrumeditie Eneco NK
Tegenwindfietsen
‘We kriehen sturm’ 

Zet je maar schrap, want we kriehen sturm! Komende zaterdag zullen

300 getrainde en ongetrainde windfanaten zich op de Oosterscheldekering

letterlijk het snot voor de ogen stoempen in de strijd tegen windkracht 7, op een

gewone fiets met terugtraprem. Dit lustrumjaar ontmoeten zweet, snot en

techniek elkaar voor het eerst en wordt de onzichtbare tegenstander - de

Hollandse wind - een stukje zichtbaarder met behulp van het ‘Eneco

Tegenwindlicht’.  Dit is een opvallende 100 meter lange lichtwand direct langs het

parcours, die dankzij verschillende kleuren licht voor het eerst met behulp van

LED laat zien hoe hard het waait. 

 

Oer-Hollands karakter met baanbrekende innovatie

Buienradar voorspelt voor aanstaande zaterdag minimaal windkracht 7. Ter ere van de

lustrumeditie van het oer-Hollandse NK Tegenwindfietsen maakt de organisatie de windkracht

voor het eerst visueel met het Eneco Tegenwindlicht. Op een gedeelte van het traject meten tien

analoge windsensoren realtime de windsnelheid. Op basis van die gemeten windsnelheid is er

een geanimeerd kleurverloop op een LED installatie te zien. Hoe hoger de windsnelheid, des te

paarser het licht. Voor het eerst is er zichtbaar bewijs van de windstoten waar de deelnemers

tegen vechten.

 

Opvallend: de vorige vier edities bleek de winnende tijd telkens langzamer dan het jaar ervoor.

De piek lag vorig jaar soms op windkracht 9. Als deze trend zich voortzet, belooft dit qua afzien

dus wat voor de lustrumeditie.

 

Persuitnodiging

⏲



Graag nodigen we u uit om verslag te doen van het vijfde Eneco NK Tegenwindfietsen. Wilt u

zelf ervaren hoe het is, dan zijn er een beperkt aantal wild cards beschikbaar om mee te

fietsen.  Ook kunt u of uw fotograaf beschut meerijden met een van de volgauto’ s. Daarnaast

zijn er vooraf, tijdens en na afloop onder andere interviewmogelijkheden met:

-      Robrecht Stoekenbroek (bedenker en organisator)

-      Winnaar van de afgelopen editie Teun Sweere

-      de Zeeuwse krachtpatser Jan de Jager - aanwezig bij alle edities en tevens bekend van Boer

zoekt vrouw.

 

Wanneer: zaterdag 8 december 2018

Waar: Oosterscheldekering in Zeeland

Hoe laat: 09.00 uur - 13.00 uur (onder voorbehoud)

Aanmelden via  info@exprtease.nl/ 06-24746698  / 020-5721721

 

Over het Eneco NK Tegenwindfietsen

Dit oer-Hollandse evenement gaat pas door bij minimaal windkracht 7. Toneel voor de 200

individuele deelnemers en 25 vierkoppige teams 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 reclamebureau Being There en

de sportmarketeers van SportVibes uit Delft. Daarnaast wordt het NK Tegenwindfietsen mede

moeilijk gemaakt door Eneco HollandseWind® dat al voor het vijfde jaar hoofdsponsor is. Zie

ook NKTegenwindfietsen.nl, die linkt naar de Facebook pagina waar mensen zich ook kunnen

opgeven. 

http://www.nktegenwindfietsen.nl/
mailto:info@exprtease.nl/
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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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