
 
 
NKE Nieuwsbrief: Laatste aanwijzingen voor een succesvolle deelname 

 

 

 
 

Eenwielernieuws - 10 mei 2017 
speciaal voor deelnemers aan het NKE 

 
Beste deelnemers aan het Nederlands Kampioenschap Eenwieleren 2017 (ter informatie ook 
aan de vrijwilligers gestuurd), 

Aanstaande zaterdag is het zover, het achtste NK Eenwieleren gaat van start! 
Met deze mail geven we je de laatste informatie om er een succesvolle dag van te maken. 

 Tussen 09:00 en 10:00 uur kan je je 
deelnemerspakket halen bij de meldtafel in de 
kantine. Kom op tijd, tegen tienen kan het erg 
druk worden. 

 Laat dan ook je eenwieler controleren op 
wielmaat en cranklengte, dat is ook in de 
kantine. Is hij OK, dan komt er een NKE 2017-
sticker op. Zonder sticker geen 
wedstrijddeelname!  (Uitgezonderd Langzaam 
en 10 km.) 
Daarna neem je je eenwieler mee het gebouw 
uit, en niet meer er in. Er is een 
eenwielerparkeerplaats naast het gebouw. 

 Denk aan de verplichte bescherming voor de 
wedstrijden, inclusief schoenen met dichte 
bovenkant. 

 Inrijden voordat de wedstrijden beginnen mag 
overal BEHALVE op de 100 m baan. 

 
 
 

 

 

 De startlijsten van alle wedstrijden staan op 
www.nkeenwieleren.nl > Programma. Ze 
hangen ook op papier in de kantine.  

 Zorg dat je ruim op tijd bent bij de diverse 
wedstrijden, tien minuten tevoren is geen 
overbodige luxe vanwege de nodige 
controles.  
Niet op tijd aanwezig bij de baanwedstrijden 
betekent niet meedoen, ook niet later nog! 

 De route en het aantal ronden voor de 5km en 10km wedstrijden vind je op www.nkeenwieleren.nl 
> Locatie. Je bent zelf verantwoordelijk om bij te houden hoeveel ronden je hebt afgelegd. De 
organisatie kan dat alleen achteraf controleren.  

 Tip voor begeleiders: noteer bij de finish niet alleen het aantal doorkomsten, maar ook de 
doorkomsttijd. Aan het gebouwtje bij de finish, aan de kant van het hoofdgebouw, hangt een klok 
als het goed is. 
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 In de loop van de dag publiceren we 
voorlopige uitslagenlijsten op gekleurd papier. 
Eventuele opmerkingen/protesten via een 
protestformulier bij het informatiepunt. 

 De eenwielerwinkel van Circus-Expert moet 
helaas om 13:00 u vertrekken. In de middag 
kun je voor hulp met simpele technische 
probleempjes terecht bij eenwielerclub De 
Kameleon. Je vindt ze 'ergens' tussen de 
deelnemers/supporters. 

 Tussen de middag is een workshop 
"Kennismaken met vreemde eenwielers". Dit 
is voor en door de deelnemers zelf. Neem 
daarom mee wat je hebt aan bijzondere 
eenwielers en wat je anderen wil laten zien of 
proberen. 

 De andere workshops op het programma 
spreken voor zich. Voor workshops hoef je je 
niet op te geven, je gaat er gewoon naar toe 
als je wilt. Ook open voor niet-deelnemers. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 Direct voorafgaand aan de prijsuitreiking is 
er een verloting met prijzen gedoneerd door 
Circus-Expert, municycle.com , Ajata 
Einradversand en Marco's wielershop. Je 
startnummer is je lot.  
Let op: persoonlijk aanwezig zijn en je 
startnummer tonen, anders gaat de prijs 
naar een ander. 

 Bij het Informatiepunt staat de hele dag een 
ideeënbus. Al je complimenten, 
verbeterpunten en tips voor een nóg beter 
NKE zijn welkom! 

 Herinnering: geen eigen eten en drinken in 
de kantine gebruiken; geen auto's op het 
terrein; geen verkoop zonder overleg met de 
organisatie. 



 Een paraplu of regenjasje kan helaas van pas 
komen. Vanwege de weersverwachting staan 
we toe dat je een partytent van maximaal 4 
meter diep op de grasstrook langs de 100m-
baan zet, goed gezekerd tegen wegwaaien. 
Scheerlijnen en ballast zo dichtbij mogelijk 
houden, in elk geval op het gras of 
binnenboord. Als de doorstroming van 
deelnemers en publiek teveel gehinderd 
wordt, kunnen we je vragen je tent naar het 
bredere gras tussen gebouw en 800m-start te 
verplaatsen. Daar is meer ruimte. 

 Het is handig wat klapstoelen o.i.d. mee te 
nemen, er staan slechts enkele bankjes.  

 Je kan nog tot en met vrijdag 12 mei bij 
Circus-Expert een Qu-Ax Luxus eenwieler 
bestellen met 15% echte korting. Voor meer 
info zie www.nkeenwieleren.nl, onderaan de 
pagina. 

 

Op www.nkeenwieleren.nl vind je een routebeschrijving, deelnemerslijst en veel meer. 
Als je daar gekeken hebt en dan nog vragen of opmerkingen hebt dan horen we het wel. 
Graag tot ziens aanstaande zaterdag! 
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www.nkeenwieleren.nl 

Je krijgt deze mailing omdat je deelnemer of 
vrijwilliger bent bij het Nederlands 
Kampioenschap Eenwieleren op 13 mei 2017.  
Voor deze mailing kan je je niet afmelden. 

 
 
 

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

