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Eenwieleren bij Het Klokhuis  

Aanstaande woensdag gaat de hele uitzending 
van Het Klokhuis over eenwieleren. Ze filmden bij 
het NKE (in 2014), maar ook bijvoorbeeld bij het 
offroad eenwieleren in de bossen. En Nienke 
krijgt een spoedcursus eenwieleren. 

De uitzending begint op 3 mei om 18:25 u op 
NPO 3, en is een herhaling van 2015. 

 

 
Aanmelding NKE bijna gesloten 

 

Wie aan het NK Eenwieleren op 13 mei wil meedoen en zich nog niet heeft aangemeld, mag wel 
opschieten. 4 mei is de laatste dag waarop je je kunt aanmelden. 

Om mee te doen hoef je trouwens echt niet supergoed te zijn. Iedereen die kan eenwieleren is 
welkom als deelnemer. 

Als je alleen voor de sfeer wilt komen maar niet aan de wedstrijden wilt deelnemen, hoef je je niet aan 
te melden. Bezoekers kunnen het hele evenement gratis meemaken, en zelfs meedoen aan de 
meeste workshops. 

Het NKE belooft een gezellig drukke dag te worden. Er zijn nu 102 deelnemers aangemeld (waarvan 
één niet-Nederlander op de wachtlijst). Dat zijn er meer dan ooit! 

 
 Programma NKE bekend 

 

Het programma voor het NKE staat op 
www.nkeenwieleren.nl > Programma.  
 
Het wedstrijdprogramma lijkt veel op dat van 
vorig jaar, met dezelfde zeven 
wedstrijdonderdelen. Alleen de tijden zijn iets 
ruimer vanwege het grote aantal deelnemers. 
 
Bij de workshops zitten weer een aantal 
bekenden, zoals Eenwieleren voor beginners 
(kom op vaders en moeders!), en de Verloting 
van gloednieuwe eenwielerspullen. Maar ook 
nieuwe workshops zoals Opstapmanieren, 
Basketbal (ja natuurlijk op de eenwieler) en 
Flatland. 
 

http://www.nkeenwieleren.nl/
http://www.nkeenwieleren.nl/


De tijden die op de website bij de diverse 
onderdelen staan, zijn gebaseerd op een 
deelnemeraantal van 120. Als we daar een 
stuk onder blijven, zal het programma nog iets 
verkort worden. 
 
De startlijsten met richttijden binnen elke 
wedstrijd worden pas enige dagen voor het 
NKE gepubliceerd.  
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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_nieuwsbrief_uitschrijven_linked.htm
http://www.nkeenwieleren.nl/

