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Details D’r op en d’r over. Na het succes van de eerste editie van het
Nederlands Kampioenschap Tegenwindfietsen (NKT), is het dit jaar tijd
voor een trapje extra. Niet bij windkracht 5 zoals in 2013, maar vanaf
minimaal windkracht 7 gaan 300 bikkels de wind in om de
Oosterscheldekering te trotseren. Olympisch mountainbikekampioen
Bart Brentjes, winnaar in 2013, zal zijn titel verdedigen en laat al zien
dat hij door wind te zaaien, storm kan oogsten. Het kampioenschap is
vanaf dit jaar geopend voor buitenlandse inschrijvingen en de
ploegentijdrit is toegevoegd aan het programma. In teams van vier
‘waaieren’ liefhebbers van deze discipline op een gewone, Hollandse
fiets met terugtraprem 8,7 km over de Oosterscheldekering. Ze nemen
het onder meer op tegen de teamleiding van eveneens oer-Hollandse
Roompot/Orange Cycling Team van o.a. Michael Boogerd. 

Werd het afgelopen NKT gereden met windkracht 5, de omstandigheden
worden nu nóg guurder; het NKT gaat dit jaar plaatsvinden bij minimaal een 7
op de schaal van Beaufort. Steeds meer (wieler-) profs doen mee, zoals de
teamleiding van het Roompot/Orange Cycling Team: Poppel, Breukink,
Zijlaard en Boogerd. Zij doen mogelijk een serieuze gooi naar het winnen van
de ploegentijdrit. Hun niet-alledaagse tegenstanders: vaderlandse
fietsforenzen, Friese postbodes en Zeeuwse thuisrijders, die toevalligerwijs
elke dag trainen voor het NKT op een gewone fiets en daarom zomaar in het
voordeel kunnen zijn.

Open voor iedereen

Afgelopen jaar deden er 187 fietsers mee aan het NKT, werd er 5.000 euro
opgehaald voor het Jeugdsportfonds en maakte het NKT naam als potentieel
nieuwe Nederlandse traditie. Het NKT is dit jaar gegroeid; er is ruimte voor
300 inschrijvingen, ook voor buitenlandse windliefhebbers. Grijpen de Belgen
de kans om hun vermeende fietssuperioriteit te bewijzen?

Het nieuwe internationale karakter past in elk geval bij de locatie van het NKT;
het Nederlands Kampioenschap Tegenwindfietsen raast langs de Neeltje Jans
waar een paar maanden laten de tweede etappe van de Tour eindigt. Zeeland
wordt steeds meer een die-hard fietsprovincie.

We kriehen sturm

Geïnteresseerden worden via de NKT Facebook pagina op de hoogte
gehouden. De startdatum wordt in samenwerking met een weerexpert
vastgesteld. Drie dagen voor een goeie winderige dag wordt via de pagina
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aangekondigd dat het kampioenschap doorgaat, dan luidt het: ‘We kriehen
sturm’, de Zeeuwse variant op ‘It Giet Oan’. Vanaf dat moment kan men zich
echt inschrijven. De eerste 300 inschrijvingen bemachtigen een startbewijs.
Het inschrijfgeld komt ten goede aan het JeugdsportFonds Zeeland, voor
kinderen die wel een beetje wind in de rug kunnen gebruiken.

Wie wind zaait…

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®.

Aan de andere kant van de wereld kan NKT kampioen Bart Brentjes
nauwelijks wachten op de verdediging van zijn titel. Diep in het oerwoud maakt
hij gebruik van een oeroude wet (Butterfly Effect van Lorenz) om de Zeeuwse
natuur een tandje te helpen. Bekijk hier hoe hij de wind zaait.
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