
VIERDE NK TEGENWINDFIETSEN TRAPT ZONDAG AF
300 deelnemers de weg op zonder weg te waaien
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Samenvatting Het is zover. We kriehen sturm. Buienradar voorspelt voor aanstaande
zondag minimaal windkracht 7, waarschijnlijk zelfs windkracht 8. Goed
nieuws voor wie niet kan wachten de longen uit het lijf te fietsen
tijdens het vierde NK Tegenwindfietsen. Maximaal 300 deelnemers
wagen zich ook dit jaar op de Zeeuwse Oosterscheldekering om hun
energie te meten met die van de wind. Dit oer-Hollandse evenement
wordt verreden op niets meer dan een gewone fiets met terugtraprem.
Een pure krachtstrijd tussen mens en natuur; 8,5 kilometer tegen
windsnelheden tot wel 74 km/uur. Gaat het goud dit jaar weer naar Pico
de Jager of weet een gloednieuwe deelnemer zich naar de winst te
stoempen?

Details Wijsheid van bijzondere experts

Omdat er niets zo veranderlijk is als het weer, raadpleegt de organisatie van
het NK Tegenwindfietsen alle mogelijke bronnen. Buienradar voorspelt dit
weekend een stormdepressie met veel wind uit de goede richting. Daarnaast
is er dit jaar de Sturmplanner, een inventieve service die de meest
waarschijnlijke data vast blokt in de digitale agenda van tegenwindfietsfanaten.
Aan de basis van deze planner staat de wijsheid van bijzondere experts: de
wetenschap van weerman Oskar, het instinct van helderziende Marit, de
natuurkennis van boer Oscar en het schijnbare toeval van krab Herman. De
grote vraag is natuurlijk: wat zeggen zij over aanstaande zondag? Zet je maar
schrap, want we kriehen sturm!

Persuitnodiging

Graag nodigen we u uit om, met de gierende wind om de oren, verslag te doen
van het vierde 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 is er
vooraf, tijdens en na afloop voldoende gespreksstof te bedenken met
bijvoorbeeld Robrecht Stoekenbroek (bedenker en organisator), winnaars en
verliezers van komende of vorige winnaars.

Wanneer: Zondag 20 september

Waar: Oosterscheldekering, Zeeland

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

Contactpersonen

Edzart Bentinck
exPRtease 
edzart@exprtease.nl 
06-24 74 66 98
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Aanmelden via edzart@exprtease.nl/ +31624746698

Over het NKT

Het NK Tegenwindfietsen gaat pas door bij minimaal windkracht 7 en wordt
ergens tussen nu en het einde van 2016 verreden. Het toneel voor de 200
individuele deelnemers en 25 teams (van vier) 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 NKT mede moeilijk gemaakt door
Eneco HollandseWind® dat al voor het vierde jaar hoofdsponsor is. Zie ook
NKTegenwindfietsen.nl.

Relevante links Facebook-pagina NK
Tegenwindfi...
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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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