
 
 
Eenwielernieuws: Deelnemersstop NKE, Leeftijdsgroepen, Progressieprijs, en meer 

 

Deelnemersstop 
 
Je hebt het misschien al gehoord: er 
geldt momenteel een stop op het 
aantal deelnemers aan het NK 
Eenwieleren.  
Waarom? En hoe gaat het verder? 
 
De afgelopen jaren waren er 70 à 75 
deelnemers bij het NKE. Maar nu zijn 
er al 95 aanmeldingen, en meestal 
komen er in de laatste maand nog 10 
à 20 aanmeldingen bij.  
We zijn natuurlijk blij met deze grote 
belangstelling voor het NKE, en voor 
de eenwielersport. Toch hebben we 
besloten om bij aanmeldingen vanaf 
30 maart voorlopig geen 
startnummers uit te geven. Tenslotte 
heeft niemand er wat aan als het 
evenement in de soep loopt. 
Aanmelden blijft ondertussen wel 
mogelijk, maar je komt dan op een 
wachtlijst. Eventuele extra 
startnummers worden in volgorde 
van aanmelden toegekend. 
 
We hebben nu een combinatie van 
organisatorische veranderingen 
bedacht waardoor we aardig wat 
deelnemers meer kunnen toelaten. 
Maar daarvoor is het wel nodig dat 
er ook meer vrijwilligers komen! 
 
We doen een beroep op ouders en 
anderen die met de deelnemers 
meekomen, om zich aan te melden 
als vrijwilliger. Dat geldt zowel voor 
de deelnemers die al een 
startnummer hebben, als degenen op 
de wachtlijst. Vrijwilliger zijn is heel 
leuk om te doen, en levert je ook nog 
een paar kleine voordeeltjes op. Het 
kan al voor enkele uren, dus je hoeft 
niet de hele dag beschikbaar te zijn 
(mág natuurlijk wel als je dat wilt). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.nkeenwieleren.nl/


Meer informatie en aanmelden als 
vrijwilliger via de knop op 
www.eenwieleren.nl. Natuurlijk 
hebben we er begrip voor als je 
alleen vrijwilliger wilt zijn als je 
kind/familielid daadwerkelijk mee 
kan doen. 
 
We hopen op een grote respons, 
zodat we zo mogelijk alle 
aanmeldingen kunnen laten 
meedoen! 

 

 

 
 

Leeftijdsgroepen 
 
Binnen de leeftijdsgroepen strijd je om de medailles goud, 
zilver en brons bij elk van de wedstrijden. We gaan dit jaar 
voor het eerst daadwerkelijk vijf leeftijdsgroepen hanteren, 
namelijk: 
0-10, 11-13, 14-18, 19-29 en 30+.  
Alle leeftijdsgroepen zijn gemengd m/v. 
 
Wel komen er drie samenvoegingen, omdat er anders te 
weinig deelnemers voor de medailles dreigen te zijn:  

 0-10 en 11-13 zijn samengevoegd bij de 10 km 
unlimited; 

 19-29 en 30+ zijn samengevoegd bij 50 m eenbeen; 

 19-29 en 30+ zijn samengevoegd bij 10 m langzaam. 

 

Progressieprijs 
 
Nieuw dit jaar, naast de gebruikelijke medailles en Nederlands Kampioen-titels, is de zogenoemde 
Progressieprijs.  
Deze gaat naar de deelnemer die zich het meest verbeterd heeft ten opzichte van vorig jaar.  
We tellen simpelweg hoeveel plaatsen je, bij elk van de wedstrijden die je zowel vorig jaar als dit jaar 
uitgereden hebt, in de overall ranking naar boven bent opgeschoven.  
 
Het leuke van de Progressieprijs is dat het niet echt uitmaakt op welk niveau je rijdt.  
Het gaat eigenlijk om verbetering ten opzichte van jezelf.  
 
Meer details publiceren we binnenkort op de website. 

 

 Televisieprogramma zoekt jong 
eenwielertalent 
 
Warner Bros / Eyeworks TV zoekt een kind dat heel goed 
kan eenwieleren, en ook een vlotte babbel heeft. Dit is voor 
een nieuw televisieprogramma Little Big Shots, dat in het 
najaar op RTL4 wordt uitgezonden. Het wordt een soort 
kruising tussen Praatjesmakers en een talentenshow.  

http://www.eenwieleren.nl/


 

 
In Little Big Shots zijn de kinderen de ster van de avond. Ze 
mogen optreden voor een publiek in de studio en laten zien 
waar ze heel goed in zijn. De presentator van het 
programma is er om de kinderen te begeleiden, met ze in 
gesprek te gaan en ze op hun gemak te stellen. Humor is 
een belangrijk element en komt altijd ten goede van het 
kind. Er zit geen wedstrijd element in het programma, geen 
competitie. 
 
Deze maand gaan ze de deelnemers casten, eind mei zijn de 
opnamen.  
Ze zoeken een jongen of meisje van maximaal 12 jaar oud, 
maar liefst jonger.  
 
Lijkt je dit leuk? Reageer dan op rtl.nl/littlebigshots.  

 

Herinnering: 
trainingsmiddag slalom en 
langzaamrijden, 8 april, 
Almere 
 
Stichting Eenwieleren Nederland en 
Eenwielvereniging De Kameleon in 
Almere organiseren a.s. 
zaterdagmiddag 8 april een 
trainingsmiddag voor slalom- en 
langzaamrijden. De officiële 
parcoursen die ook bij het NK 
Eenwieleren worden gebruikt, zijn de 
hele middag te gebruiken om te 
oefenen.  
 
Ook (of juist!) als je dit nog nooit 
gedaan hebt, is dit een activiteit voor 
jou! 
 
Je kunt met de trein komen (het is 
naast NS-station Almere Buiten, of 
met de auto. Klik op het kaartje 
hiernaast. 
Meer info. 
 
Deelname is gratis, graag wel even 
aanmelden bij 
info@eenwielkameleon.nl, of bel 06 
2509 2779 (Jan de Bruijn). 
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www.nkeenwieleren.nl 
 
Je krijgt deze mailing omdat je voor een of meer vorige NKE’s was aangemeld als deelnemer, of 
omdat je email-adres op een andere manier in onze database is terechtgekomen. 
Als je geen prijs stelt op verdere mailings over het NKE of ander eenwielernieuws, klik hier. 
1 
 
 

http://www.nkeenwieleren.nl/
http://klaasbil.home.xs4all.nl/nke_mailing_uitschrijven_linked.htm
http://www.nkeenwieleren.nl/

