
‘We kriehen sturm!’: NK Tegenwindfietsen donderdag van start
Wie fietst titelverdediger Bart Brentjens over twee dagen van zijn troon?
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Details Zojuist is het officiële startsein gegeven: ‘We kriehen sturm!’. De
weerexperts voorspellen komende donderdag 11 december windkracht
7 op de Oosterscheldekering, waarmee de weersverwachting voldoet
aan de minimumeis om de tweede editie van het Nederlands
Kampioenschap Tegenwindfietsen doorgang te laten vinden. 300
deelnemers, waaronder postbodes, moeders, wielerfanaten, Zeeuwen
en stedelingen nemen het onder meer op tegen titelverdediger Bart
Brentjens. Deze editie kent tevens een nieuw onderdeel: de
ploegentijdrit. Hierin wordt de strijd aangegaan met de teamleiding van
de oer-Hollandse Roompot/Orange Cycling Team, van onder meer
Michael Boogerd. Wind- en wielerfanaten schrijven zich vanaf heden in
via de Facebook-pagina  facebook.com/NKTegenwindfietsen.

Het toneel van deze titanenstrijd is de Zeeuwse Oosterscheldekering. De race
komt daarbij langs De Neeltje Jans, waar volgend jaar de tweede etappe van
de Tour de France finisht. Vanaf dit jaar heeft het evenement een ‘open’
karakter; ook de Belgische en Duitse bikkels kunnen meedoen. Weten de
Belgen hun vermeende fietssuperioriteit te bewijzen? Ook is er voor het eerst
een ploegentijdrit, waarin teams van vier kop over kop gaan om als team zo
snel mogelijk te waaieren naar de finish.

Vorig jaar vond het evenement plaats bij windkracht 5 à 6 en was het een
stralende dag. Bij deze editie is het windkracht 7, bewolkt en kouder: met
recht een extra guur NK Tegenwind te noemen. De wind is steviger en dus is
de  Dutch Mountain dit jaar nog steiler.

De eerste 300 inschrijvingen hebben een startbewijs en kunnen een gooi doen
naar de titel ‘Nederlands Kampioen Tegenwindfietsen’.

Deelnemers van het tweede Nederlands Kampioenschap
Tegenwindfietsen

Wereldkampioen mountainbiken Bart Brentjens zal zijn titel verdedigen, maar
ook de nummer twee van vorig jaar, de Zeeuwse bikkel Jan de Jager - die
bekend werd in  Boer zoekt Vrouw - zal zich op de 8,5 kilometer lange tijdrit
stukbijten. Wereldkampioen roeien Kaj Hendriks is eveneens present,
waarmee de top 3 van vorig jaar weer aanwezig is.

Ook de minder bekende wielerfanaten doen mee aan de tweede editie van het
NK Tegenwindfietsen. Zal de oer-Hollandse postbode degene zijn die Bart
Brentjens van de troon stoot of gaat een moeder die elk dag haar kroost heen
en weer fietst met het tweede kampioenschap aan de haal? Het belooft in elk
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geval een spannende editie te worden waarin meerdere kandidaten flink de
wind eronder hebben.

Voor kinderen die wel een beetje wind in de rug kunnen gebruiken…

Afgelopen jaar maakte het NKT naam als potentieel nieuwe Nederlandse
traditie. Er deden er 187 fietsers mee aan het NKT en er werd 5.000 euro
opgehaald voor het Jeugdsportfonds. Dit jaar komt het inschrijfgeld ten goede
aan het Jeugdsportfonds Zeeland: voor kinderen die wel een beetje wind in de
rug kunnen gebruiken.

Persuitnodiging

Graag nodigen we u uit om ter plekke verslag te doen van het eerste NK
Tegenwindfietsen.

Datum: Donderdag 12 december

Locatie: De Oosterscheldekering, Zeeland

Tijdstip: 12:00 uur - 15:00

Om niets van het NKT te hoeven missen, is het mogelijk om de nacht voor het
NKT te overnachten in de buurt van de Oosterscheldekering. Informeer naar
de mogelijkheden via adviesbureau exPRtease. 

Mede moeilijk gemaakt door…

Het NK Tegenwindfietsen wordt georganiseerd door het Amsterdamse
bureaus Being There en Shivers uit Delft. Daarnaast wordt het NKT mede
moeilijk gemaakt door Eneco Hollandse Wind.

-Einde bericht-

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over de mogelijkheden ter plekke kunt u contact
opnemen met Aaron Mirck van exPRtease: 020- 5721752 of 06-34 38 33 09
of  aaron@exprtease.nl. 
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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®.
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