
Kees Breure lanceert Patatje Tegenwind bij windkracht 9
Ideale omstandigheden voor toepasselijke inhaker op NK Tegenwindfietsen
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Samenvatting Vandaag rond lunchtijd lanceerde Kees Breure het patatje Tegenwind;
een patatje geserveerd in de handigste frietzak bij windkracht 7, 8 of
zoals vandaag maar liefst windkracht 9. De frietzak heeft een
earodynamische vorm, is net wat groter (dus houdt goed vast), heeft
een grote windkap aan de voorzijde en is gemaakt van dikker materiaal
zodat de friet langer warm blijft. Ideaal voor toeschouwers straks, maar
ook voor fietsers die momenteel aan het trainen zijn voor het NK
Tegenwindfietsen. Dit evenement gaat dit jaar nog zijn derde editie
beleven. 
Eerder dit jaar kwam de Zeeuwse VVV al met de zogenaamde in- en uit
de wind fietsroutes als gevolg van de toenemende populariteit van dit
evenement. Met opnieuw een inhaker krijgt dit oer-Hollandse
evenement steeds meer karakter.

Details Aerodynamische frietzak

De opdruk van de frietzak is afgeleid van een windzak en als je de onderkant
van de zak er af knipt -als je de friet op hebt- dan is deze ook bruikbaar als
windzak. Hij is geïnspireerd op de stormparaplu die een tijd terug opzien
baarde.

Kees Breure, snackbarhouder op de kering over de uitvinding: “Ik zie het event
al 2 jaar aan me voorbij flitsen. Het is niet alleen afzien is voor de deelnemers,
maar ook voor de toeschouwers. En een patatje is dan toch een vorm van
beloning. Net als het patatje in de kantine van vroeger. Niks lekkerder dan
even bijkomen met een patatje na de wedstrijd. Alleen bij windkracht 7 gaan
de normale zakjes al fladderen in de wind en koelt het snel af.”

Steeds professioneler evenement

Voor gedegen advies en slimme tips aan de almaar groeiende groep bikkels
die de wind willen trotseren, zocht de organisatie haar toevlucht tot een
windtunnel en wetenschappers van de Universiteit Twente. Bestaat er zoiets
als aerodynamica op een oerdegelijke herenfiets zonder versnellingen? Is er
een ideale zithouding tijdens die twintig minuten dat je je letterlijk het snot voor
de ogen fietst tegen windkracht 7? Het antwoord blijkt simpel: nauwelijks tot
niet. Zie de windtunneltest op youtube: https://www.youtube.com/watch?
v=esTHm9jO3nE De frietzak is overigens ook in de windtunnel getest.

Contactpersonen

Pola Zijlstra
exPRtease 
pola@exprtease.nl 
06-20 23 45 70

Edzart Bentinck
exPRtease 
edzart@exprtease.nl 
06-24 74 66 98

mailto:edzart@exprtease.nl
mailto:pola@exprtease.nl
https://www.youtube.com/watch?v=esTHm9jO3nE
http://nederlandskampioenschaptegenwindfietsen.pr.co/
http://nederlandskampioenschaptegenwindfietsen.pr.co/115788-kees-breure-lanceert-patatje-tegenwind-bij-windkracht-9


Relevante links Windtunneltest
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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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