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Eenwielernieuws - 17 mei 2017 

 
Voorlopige uitslagen op de site  

Het Nederlands Kampioenschap Eenwieleren 
2017 is afgelopen zaterdag 13 mei verreden in 
Breda. Er is op hoog niveau gestreden om de 
medailles en titels. Op het slalomparcours is 
zelfs officieus het wereldrecord gebroken: Gert-
Jan de Vleeschouwer reed een toptijd van 17.61 
seconden! 

Maar natuurlijk was het ook een gezellige dag, 
met workshops Opstappen, Basketbal, en 
Flatland, en de goede sfeer tussen de 
deelnemers. En hé, droog weer tot vier uur :-). 

Alle voorlopige uitslagen staan op 
www.nkeenwieleren.nl, je ziet de link ongetwijfeld 
meteen staan. De tijden zijn allemaal hetzelfde 
gebleven vergeleken met wat in Breda op de 
gele papieren op de ramen heeft gehangen. 

Mocht je nu toch zien dat er een tijd of positie 
niet klopt, geef het dan zo snel mogelijk aan ons 
door (uiterlijk 21 mei!), zodat we het kunnen 
controleren en zonodig rechtzetten. Het is de 
bedoeling dat de uitslagen begin volgende week 
definitief worden. Daarna krijgt elke deelnemer 
via zijn/haar opgegeven email-adres(sen) een 
deelnamecertificaat (pdf), met alle persoonlijk 
behaalde resultaten. 

Er waren gelukkig weinig EHBO-gevallen.  
Helaas wel, meteen bij de eerste wedstrijd, een 
heftige valpartij van Hannelore Klasberg, een van 
de favorieten voor de Kampioenstitel bij de 
vrouwen. Ze is aan beide knieën geblesseerd 
geraakt, en zal een tijdlang niet kunnen 
eenwieleren. 

 

 
Kleine dames t-shirts 

 

We hebben meerdere klachten gekregen over de dames t-shirts die nogal aan de kleine kant waren. 
We zijn hierover in overleg met de leverancier.  

Onze inzet is om deze kwestie naar ieders tevredenheid op te lossen. Als hier meer over te zeggen 
valt, nemen we contact op met degenen die een dames t-shirt hebben besteld. 
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 Meer dan 2000 foto's 

 

Door onze fotografen zijn gedurende de dag 
meer dan 2000 foto's gemaakt. Ze zijn nu de 
beste foto's aan het uitkiezen. De uiteindelijke 
selectie zal via www.nkeenwieleren.nl 
gepubliceerd worden.  
Hier alvast als smaakmakertje de start van de 
5km. 
 
Mocht je zelf foto's of filmpjes van het NKE 
hebben en die ook via www.nkeenwieleren.nl 
willen delen, neem dan even contact met ons 
op.  
 

 
Gevonden voorwerpen  

 groene paraplu,  

 groen regenjasje,  

 donkerblauw jasje,  

 knie- of elleboogbeschermer. 

Van jou? Neem dan even contact op.  

Mocht je zelf iets gevonden hebben, of iets 
verloren zijn, of thuis iets bij je spullen 
ontdekken wat niet van jou is: geef het dan 
ook even door. 

 

 
 Met korting naar EC Unicycling 2017 

 

De smaak te pakken van het wedstrijdrijden?  
Heb je er al over gedacht om aan het 
Europees Kampioenschap Eenwieleren deel te 
nemen? Dit tweejaarlijkse evenement is deze 
zomer voor het eerst in Nederland, een unieke 
kans dus om zonder ver te reizen dit eens mee 
te maken. Als je vond dat er op het NKE veel 
eenwielers waren, zul je op het EK helemaal je 
ogen uitkijken! 

Nu het EK in Nederland plaatsvindt, wil de 
organisatie graag dat er zoveel mogelijk 
Nederlandse eenwieleraars meedoen. Daarom 
geldt er een aanbieding voor alle Nederlandse 
eenwieleraars: je kunt je alsnog aanmelden 
voor laagtarief (wat eigenlijk al sinds december 
niet meer kan). Deelname aan alle 
wedstrijden, workshops en speciale dingen 
tijdens dit tiendaagse evenement kost je dan € 
135 (normaal € 215). 

Om voor deze korting in aanmerking te komen, 
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stuur je een e-mail naar 
info@ecunicycling2017.eu, met in het 
onderwerp "Inschrijven EC Unicycling met NL-
korting". Je krijgt dan een mail met instructies 
terug.  
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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.2 
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