
KNWU en ZWIFT organiseren eerste open NK
ZWIFT

Nieuwegein, 15 januari 2017 - Op zondag 26 februari 2017 om 12.00 (UTC +1) vindt

de eerste editie van het open Nederlands kampioenschap Zwift plaats. Iedereen -

met een profiel op Zwift - kan meedoen, alleen Nederlandse deelnemers worden

in de uitslag opgenomen.

http://nieuws.knwu.nl/images/233888
http://nieuws.knwu.nl/images/233890
http://nieuws.knwu.nl/images/233891


Nederlandse wielrenners hebben hiermee de digitale primeur. Het is het eerste nationale online

kampioenschap dat vanuit een wielerbond wordt geïnitieerd. Van het NK Zwift wordt live

verslag gedaan. Via KNWU Facebook Live is de koers en het commentaar live te volgen. Ex-prof

Léon van Bon rijdt het NK Zwift mee. Alle informatie over het NK is te vinden op

www.nkzwift.nl.

KNWU pakt de primeur

Sinds november 2016 heeft de KNWU al de eerste primeur te pakken. Als eerste nationale bond

is de KNWU actief op Zwift met een eigen trainingskoers. Elke woensdagavond organiseert de

KNWU een trainingskoers met de Nederlandse talentenselectie. Online schrijven tientallen

fietsers zich in om met en tegen deze selectie te strijden om de virtuele eer.

Over ZWIFT

Zwift is een online trainingsprogramma waar wielrenners online, in een virtuele wereld, met en

tegen elkaar fietsen. Het wordt door vele gebruikers ook wel gezien als een online

fietscomputerspel. Sinds het programma in 2014 is gelanceerd heeft het een enorme groei in

aantal gebruikers doorgemaakt. Het is niet ongebruikelijk dat er op een avond meer dan 2000

fietsers uit de hele wereld online op Watopia, (het zelf gecreëerde fietseiland), Richmond

(gebaseerd op het WK parcours van 2015) of Londen (van de Prudential Ride) fietsen. Niet

alleen kan er met elkaar, maar ook tegen elkaar gefietst worden. Eind 2016 vond voor het eerst

het WK Zwift plaats. Ook vele Nederlandse renners zijn inmiddels actief op Zwift. Niet alleen

amateurrenners zijn online te vinden, ook vele profs hebben zich al in de virtuele wereld laten

zien. Bekende profs met wie samen gefietst kan worden zijn o.a. Laurens ten Dam, Robert

Gesink, Andre Greipel en ook het wiel van Edvald Boasson Hagen kan gepakt worden. Zwift

biedt daarmee de unieke gelegenheid om vanuit huis samen te fietsen met profs.

Via Zwift naar winst in Parijs-Roubaix

Een bekend verhaal is de indoor training van Mathew Hayman op Zwift. Na een zware

polsblessure kon hij niet anders trainen dan op een indoor trainer. Vele actieve fietsers hebben

in de winter van 2015-2016 met hem op Zwift getraind. Het mag bekend zijn dat hij na een

periode van herstel in het voorjaar van 2016 Parijs Roubaix wist te winnen, mede dankzij de

vele online uren op het virtueel trainingsprogramma.

http://zwift.com/en/effect/mathew-hayman/
https://twitter.com/laurenstendam/status/803106328759537664
http://zwift.com/
http://www.nkzwift.nl/


OVER KNWU

De afdeling Communicatie voorziet media van informatie en behandelt verzoeken voor interviews, opnames en
beeldmateriaal. De afdeling Communicatie is bereikbaar via telefoonnummer 030 - 751 33 17 of per e-mail via
pers@knwu.nl.

KNWU
De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) is opgericht op 26 januari 1928. De KNWU is de
overkoepelende sportbond van én voor de wielersport in Nederland. Het doel van de bond is om geheel sportief
wielerminnend Nederland adequaat te ondersteunen. De KNWU telt ruim 32.000 leden per 1 april 2016. Onder
auspiciën van de KNWU worden er jaarlijks honderden wielerwedstrijden en diverse evenementen voor
prestatieve fietsers georganiseerd.
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