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‘We kriehen sturm!’: aanstaande zondag Eneco
NK Tegenwindfietsen
Zesde editie met vomit area en riemen-vast-tribune

Buienradar voorspelt voor aanstaande zondag  minimaal windkracht 7 uit het

zuidwesten. Alle seinen op groen dus voor de organisatie van het zesde Eneco NK

Tegenwindfietsen om het signaal ‘We kriehen sturm!’ af te geven. Dit

kampioenschap wordt op een gewone, oerdegelijke fiets met terugtraprem en

zonder versnellingen afgelegd op de Oosterscheldekering. 200 Hollandse bikkels

trotseren de 'Dutch Mountain' in hun uppie, 100 mensen doen mee aan de

ploegentijdrit.
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https://nederlandskampioenschaptegenwindfietsen.pr.co/


 De afgelopen edities laten zien dat deelnemers zich elk jaar beter voorbereiden op

het evenement. De organisatie introduceert een viertal ervaringen waarmee het –

weliswaar met een knipoog - laat zien dat het de 300 deelnemers serieus neemt:

publiek zal zich veilig wanen op de riemen-vast-tribune, terwijl het orkaanorkest

haar best doet boven de fluitende wind uit te komen. Voor de stoempers is er

onderweg een vomit area ingericht en er is een wand met teruggewaaide

voorwerpen, met verrassende items van de afgelopen editie.

 

Persuitnodiging

Graag nodigen we u uit om verslag te doen van het zesde 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)

-      Een van de mannelijke en vrouwelijk winnaars van de afgelopen edities

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

zoekt vrouw.

 

Wanneer: zondag 9 februari 2020

Waar: Oosterscheldekering in Zeeland

Hoe laat: 15.00 uur - 18.00 uur

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

 

Inschrijven

Wegvliegende petjes, verbeten koppen en momenten waarop letterlijk het snot voor de ogen

wordt gefietst: dit zijn toonbeelden van de enorme wind-tegen-kracht op de

Oosterscheldekering tijdens het jaarlijkse Eneco NK Tegenwindfietsen. Heel Nederland kent

het fenomeen inmiddels door dit soort heroïsche beelden en verhalen. Steeds meer mensen

willen het dan ook een keer ervaren en de organisatie wordt het hele jaar door bestookt met

verzoeken tot voorinschrijving en wildcards. Helaas zijn er maar 300 plekken voor de inmiddels

bijna 11.000 potentiële deelnemers die zich op de Facebook pagina hebben aangemeld. Op deze

pagina kan iedereen zich vanaf nú opgeven. Vol = vol. 

 

Over het NKT

mailto:info@exprtease.nl/
https://www.facebook.com/NKtegenwindfietsen/
https://inschrijven.nl/form/2020020900836-nl


Als het aan de organisatie ligt, doet iedere Nederlander in elk geval één keer in zijn leven mee

aan deze oer-Hollandse krachtmeting, waarbij je je als stadsfietser of postbode kunt vergelijken

met (ex)topsporters. 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. 

Hier een downloadable link naar de video naar de aankondiging van de zesde editie.

 

-Einde bericht-

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie en interviewaanvragen:

Edzart Bentinck (organisatie Eneco NK Tegenwindfietsen)

06-24746698 of 020-5721721

https://drive.google.com/drive/folders/1C2R_ba6PODmk9dkjJtVn0J-kkD9PrP5o?usp=sharing
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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.

Nederlands Kampioenschap Tegenwindfietsen
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