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Sport mee voor een schone zee! 
 
Op zaterdag 13 september 2014 vindt de tweede editie van de Amanprana North 
Sea Challenge plaats. Tijdens dit sportevenement wordt iedereen uitgedaagd om 
de prachtige Belgische kustlijn al wandelend, lopend, fietsend of met mountainbike 
te ontdekken. De opbrengst van de 2014 editie gaat integraal naar de Sea First 
Foundation.  
 
De North Sea Challenge werd in juni 2012 het leven geroepen door Daniël Hendrickx ter ere van zijn 
vader die in maart 2012 de strijd tegen kanker verloor.  
 
Het doel van de North Sea Challenge is in de eerste plaats om de drukbezette generatie 25 tot 45 
jarigen aan te sporen gezonder te gaan leven, wat op zich al een challenge is.  
Er wordt niet enkel op de dag zelf aandacht besteed aan een healthy lifestyle, vanaf vandaag start 
het North Sea Challenge voortraject. Hier krijgen deelnemers die dat wensen tips & tricks, 
voedingsadvies en een persoonlijke trainingsschema om zich voor te bereiden op 13 september 
2014.  
 
Zoals vorig jaar wordt ook nu een goed doel gekoppeld aan de North Sea Challenge. Tijdens de 
eerste editie ging de volledige opbrengst naar Kom Op Tegen Kanker. Voor de tweede jaargang 
kiest het North Sea Challenge team de Sea First Foundation, een stichting die zich inzet voor 
het oceaanbehoud. De zee is immers van het grootste belang voor een gezond milieu en ze is het 
decor van de challenge, een perfecte match met andere woorden.  
 
Uiteraard staat het North Sea Challenge team er niet alleen voor en zijn er 4 meters en peters 
die zich voor de volle 100% zullen inzetten om van deze tweede editie een nog groter succes te 
maken.  
 
Gella Vandecaveye, Ruben Van Gucht, Kim Clijsters en Luc van Lierde staan op 13 
september aan de zijde van onze deelnemers om samen de challenge aan te gaan. Starten doet 
iedereen samen in De Panne om 11h ‘s ochtends, finishen kan in Oostende tot middernacht.  
 
Zin om ex triatleet Luc van Lierde met volle overgave in de zee te zien lopen, met voormalig judoka 
Gella een stevige wandeling te maken, achter Sporza reporter Ruben van Gucht aan te hollen of 
een fietstocht te maken met onze Belgische tennistrots Kim Clijsters, schrijf je dan nu in op 
www.northseachallenge.eu 
 
 

Info voor de redactie �:  

Voor meer informatie, persmap, interview of foto’s:  
Daniël Hendrickx, medeoprichter en marketingverantwoordelijke.  

GSM: + 32 485 78 26 88 � 
Email: daniel@northseachallenge.eu 

Wij zijn aanwezig op Facebook (www.facebook.com/northseachallenge) en twitter (@nschallenge). 




