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Tweede Blote Nieuwjaarsduik komt eraan!
16 december 2013
Vorig jaar organiseerde de NFN de eerste Blote Nieuwjaarsduik op het naaktstrand van Zandvoort. Een
grote groep enthousiastelingen rende op 1 januari poedelnaakt de zee in. Op veler verzoek kan ook 2014
met een frisse duik worden ingeluid tijdens de tweede editie van deze nieuwe traditie.
Waarom een blote duik?
Een Nieuwjaarsduik is koud, maar hartje winter maakt een zwembroek of bikini echt niks meer uit. Al jaren werden er
verspreid over het land blote Nieuwjaarsduiken gehouden, maar vorig jaar vond de NFN het hoog tijd voor een wat
grootsere aanpak. Het resultaat was een erg gezellige middag en ruim 150 energieke deelnemers van alle leeftijden.
Sponsor NFN voorzag de deelnemers van een vrolijke groene muts. De reacties waren zonder uitzondering positief en
de vraag om een herhaling dit jaar werd al direct gesteld. Daar geeft de NFN dan ook graag gehoor aan!
Zee, soep en chocolademelk
Op 1 januari 2014 kan iedereen weer spetterend het nieuwe jaar in. De Blote Nieuwjaarsduik vindt plaats op het
naaktstrand van Zandvoort en begint om 13.00 uur. De duik is gratis en voor iedereen toegankelijk. Na de duik krijgen
alle deelnemers een warme kop chocolademelk en erwtensoep. Kijk op www.nfn.nl voor meer informatie,
aanmeldmogelijkheden en routebeschrijving.
Over de NFN
De NFN behartigt de belangen van iedereen in Nederland die naakt recreëert. Volgens de laatste onderzoeken (februari
2012) zijn dat zo’n 1,9 miljoen mensen. 62.000 van hen hebben zich bij de NFN aangesloten. Daarmee is de NFN de
grootste organisatie voor naaktrecreatie ter wereld.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Bijgaand beeldmateriaal kan vrij van portretrecht worden gebruikt. Wel dient de naam van de fotograaf te worden vermeld, deze vindt
u in de bestandsnaam.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Jan Kamerbeek, directeur van de NFN, telefoon 033 – 253 30 50 (kantoor)
of 06 - 36 39 76 74 (mobiel),
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