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Video - Het Eneco Tegenwindlicht:
baanbrekende innovatie bij lustrum editie NK
Tegenwindfietsen

Zaterdag 8 december was het dan eindelijk zover: de lustrumeditie van het Eneco

NK Tegenwindfietsen op de Oosterscheldekering. Om dit lustrum te vieren, en om

voor eens en voor altijd duidelijk te maken onder welke omstandigheden de

deelnemers strijden tegen de brute wind, heeft Being There het ‘Eneco

Tegenwindlicht’ ontwikkeld.  

 

Zweet, snot en techniek ontmoetten elkaar en zo werd de onzichtbare tegenstander – de

Hollandse wind – een stukje zichtbaarder met behulp van het ‘Eneco Tegenwindlicht’. Het NK

Tegenwindfietsen is moeilijk in beeld te vangen of uit te leggen aan de gemiddelde toeschouwer.

Want hoe zwaar is dat nu echt, stormachtige windsnelheden van 65 km per uur of meer? Dit

hebben we nu voor het eerst zichtbaar gemaakt door middel van een opvallende lichtwand

direct langs het parcours, die met behulp van LED laat zien hoe hard het waait. Op een gedeelte

van het traject meten analoge windsensoren realtime de windsnelheid. Op basis van die

gemeten windsnelheid is er een geanimeerd kleurverloop op de LED-installatie te zien. Hoe

hoger de windsnelheid, des te paarser het licht. Bekijk de video van het Eneco

Tegenwindlicht hier.

 

Het Eneco NK Tegenwindfietsen

Voor het vijfde jaar organiseerde Being There, samen met Sportvibes, het Eneco NK

Tegenwindfietsen. Het was lang wachten op de juiste storm, het NK Tegenwindfietsen vindt

alleen doorgang als er minimaal windkracht 7 voorspeld wordt. 8 december 2018 was het

eindelijk zover. 300 getrainde en ongetrainde windfanaten stoempten zich letterlijk het snot

voor de ogen in de 8,5 km lange strijd tegen windkracht 7 of meer, op een gewone fiets zonder

versnellingen en met terugtraprem.

 

- Einde bericht -

 

⏲

https://youtu.be/W0JtPtEF9Vw


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.

Noot voor de redactie:

De vijfde editie van het Eneco NK Tegenwindfietsen is mede mogelijk gemaakt door:

Sportvibes, exPRtease, Circus Family en Fast Forward Film. Bel voor meer informatie over het

Eneco Tegenwindlicht met Robrecht Stoekenbroek via 020 - 5721 721. 
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