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In 13 uur fietsen van Parijs naar Delft
Stap op een zelfgebouwde ligfiets, begin in Parijs te trappen en stop pas
weer op de Beestenmarkt in Delft. Het lijkt niet te doen, maar gaat tóch
gebeuren. Op dinsdag 10 of woensdag 11 juli (afhankelijk van het weer) en
het liefst in 13 uur. Een record!
Anke Kempen en Daan Tenwolde fietsten al vaker van Parijs Naar Delft. Eerst in
48 uur, daarna 24, toen 18 en nu is het doel dus 13 uur. Aan de voorbereiding
zal het zeker niet liggen. De afgelopen vier weken trapten ze op de pedalen in
Istanbul en legden in die tijd liefst 3.346 kilometer af. Op vrijdag 22 juni zullen
zij met Trondheim (Noorwegen) als decor op één dag 560 kilometer fietsen.
Ligtandem
Al maanden zijn ze bezig met het bouwen van de unieke recordfiets; een
ligtandem met de ruggen tegen elkaar. Ze kregen bij het bouwen hulp van de
fietsenbouwer van wielrenner Theo Bos. Nog een opmerkelijk punt is dat de
fiets kan kantelen in de bochten en een lengte heeft van maar liefst vijf meter;
het maximale voor het doorkuisen van de kleine Franse wegen en bochten.
Eiffeltoren
Op dinsdag 10 of woensdag 11 juli (afhankelijk van het weer) gaan Anke en
Daan, samen met een team van vier motorrijders, een volgbus en een volgauto
de uitdaging aan. Het vertrek staat gepland om 2.30 uur bij de Eiffeltoren en
rond 15:30 uur komen ze aan bij café Vlaanderen op de Beestenmarkt te Delft.
Enthousiasme
Het schijnbaar onmogelijke mogelijk maken. Dat lijkt het motto van Anke en
Daan. Met als basis veel enthousiasme, humor en doorzettingsvermogen tonen
zij aan dat het mogelijk moet zijn om in 13 uur van Parijs naar Delft te fietsen.
Om ook anderen te inspireren grenzen te verleggen, zal de stichting Mina, Mina
en Mina de fietstocht filmen en vertonen.
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