
Eerste officiele NK E-Mountainbike 24 augustus in Zoetermeer
 
Ook niet-licentiehouders wordt de mogelijkheid geboden mee te doen.
 
Op 24 augustus 2019 zal in Zoetermeer het eerste officiele Nederlands 
Kampioenschap plaatsvinden voor mountainbikes die naast trapondersteuning 
ook electrisch aangedreven worden. De populariteit van deze E-Mountainbike is 
in het buitenland al enorm hoog, en ook in Nederland weet deze fiets steeds 
meer fans voor zich te winnen.

 

Het rijden op de E-Mountainbike is deels vergelijkbaar met het rijden op de 
gewone mountainbike. De berijder moet een goede conditie hebben en 
technisch vaardig zijn. Er zijn natuurlijk ook verschillen. Zo kunnen bijvoorbeeld
erg steile heuvels die voor een reguliere mountainbike niet haalbaar zijn, met 
de E-mountainbikes wel bedwongen worden.

 

Voor het rijden van wedstrijden op de E-mountainbike zijn er ook wat 
elementen die anders zijn. Zo worden de fietsen technisch gecontroleerd. Ze 
mogen bijvoorbeeld een motor van maximaal 250 Watt hebben en 
trapondersteuning tot 25 kilometer per uur. Daarnaast worden in de parcoursen
steile stukken opgenomen en is het wenselijk dat de wedstrijdduur de actietijd 
van de accu overstijgt. Op deze wijze moet je als rijder selectief de electrische 
ondersteuning inzetten.

 

Op zaterdag 24 augustus zal dus het NK E-Mountainbike plaatsvinden in de 
namiddag. Het evenement valt binnen het weekeinde van de XLC 3 Nations 
Cup. Deelnemers kunnen het parcours verkennen en hun fiets zal technisch 
gecontroleerd worden voor aanvang van de wedstrijd. 

 

Er zijn, nu deze discipline in de kinderschoenen staat, twee categorieen, dames
en heren. Licentiehouders kunnen zich inschrijven via de normale KNWU 
inschrijfprocedure. Maar het is dit jaar ook voor niet licentiehouders mogelijk 
mee te doen aan dit officiele Nederlands Kampioenschap. Dit omdat de sport 
nieuw is, en er E-Mountainbikers zijn die (nog) geen licentie hebben, omdat er 
tot dusverre ook geen wedstrijden werden georganiseerd. Niet licentiehouders 
kunnen zich inschrijven via www.whgh.nl .

http://www.whgh.nl/

