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Samenvatting Vanmiddag hebben de winnaars van het NK Tegenwindfietsen, dat
donderdag 10 december jl. voor de tweede keer gehouden werd op de
Oosterscheldekering in Zeeland, officieel de Zeeuwse wind met een
grote windvaandel overgedragen aan Tour de France directeur
Christian Prudhomme en gedeputeerde provincie Zeeland ben de reu.
De finish van de tweede etappe van de Tour vindt plaats op 5 juli 2015
in Zeeland. Niet voor niets op ongeveer dezelfde plek als het NK
Tegenwindfietsen, een plek IN zee, met veel wind.

Details Het is bekend dat Christianne Prudhomme fan is van Zeeland. Hij ziet de
finish van de tweede etappe van de Tour de France 2015 op het Zeeuwse
werkeiland Neeltje Jans als een bijzonder onderdeel van de Tour de France
2015. Dat heeft te maken met enerzijds de locatie en anderzijds de wind.

Bij de Presentation Tour de France 2015 op 22 oktober jl in Parijs zei hij over
de finishlocatie in Zeeland:

"For the first time, the Tour de France will experience offshore racing! The
harbours and beach resorts of France have offered prestigious finishes by
the sea. But only the Netherlands can allow to design a finish line “in the
sea”, at the heart of the Zeeland Delta. This unlikely geographical situation
will mainly alert the title contenders: risks of echelons are to be highly
considered."

Behalve de finish in zee, is Prudhomme ook gefascineerd door Zeeland als
finish van de tweede etappe vanwege de mogelijke wind. Waar de tourrenners
in veel andere etappes weerstand ondervinden door bergen en heuvels, zit de
weerstand voor de wielrenners in de Nederlandse etappe op het vlakke land
vooral in de wind. Voor een spannende etappe is het dan ook hopen op veel
wind op 5 juli 2015. Niet voor niets wordt de Hollandse wind de Dutch
Mountain genoemd. En die Dutch Mountain is nu eenmaal het 'hoogst' en
zwaarst in Zeeland. Of zoals Michael Boogerd zei: "De wind wordt gemaakt in
Zeeland."

Vanmiddag heeft Christian Pruhomme aan den lijve ondervonden, met
windkracht 7, hoe die Zeeuwse etappe zal aanvoelen. 
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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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