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Eenwielernieuws - 22 november 2017 

 
Fotoboek Nederlandse 
Kampioenschappen 

 

In het voorjaar van 2018 verschijnt een 
fotoboek Nederland in kampioenschappen, 
gemaakt door fotograaf Gerrit de Heus. Het 
boek is een ode aan de vrijwilligers, 
scheidsrechters, juryleden en natuurlijk de 
deelnemers aan de verschillende NK’s in 
Nederland. 

Het NK Eenwieleren zal ook in het boek komen. 
Het zal een mooie fotoreportage worden, met 
foto's van het NKE 2017 en een korte tekst, 
verspreid over twee of vier pagina’s. 

Naast dat er verschillende NK’s in het boek 
belicht worden, komen er ook fotoreportages in 
over bijvoorbeeld de scheidsrechters, juryleden, 
de verschillende soorten accommodaties en 
een fotoserie over winst en verlies. Kortom, het 
boek geeft een beeld van Nederland, en het zal 
een genot zijn om door te bladeren. 

Aanbieding  

Het boek kost normaal € 24,99 plus 
verzendkosten. Maar we hebben met de 
uitgever een deal kunnen maken. Wanneer je 
vóór 1 januari 2018 bestelt en betaalt, betaal je 
geen verzendkosten, én ontvang je bij je 
bestelling een set ansichtkaarten met foto’s uit 
het boek. 

Het boek is te bestellen via https://dziz.nl/de-
zege-in-zicht-nederland-in-kampioenschappen/  

Om gebruik te maken van deze actie, vul dan 
de volgende voordeelcode in: 
NK2017EENWIELEREN 

 

 
NK Eenwieleren, 28 april 2018 

 

Zoals jullie waarschijnlijk al weten, vindt het Nederlands Kampioenschap Eenwieleren volgend jaar 
plaats op zaterdag 28 april, op wielerbaan Cor Vlemmix Circuit in Breda. De organisatie is nog bezig 
met het programma en de andere voorbereidingen.  

https://dziz.nl/de-zege-in-zicht-nederland-in-kampioenschappen/
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Aanmelden als deelnemer kan waarschijnlijk vanaf januari of februari. Dit wordt natuurlijk in 
Eenwielernieuws bekendgemaakt. 

 
 Eenwieleren op facebook 

 

Kennen jullie de facebook-groep Eenwieler 
Community? Je kan daar allerlei vragen 
stellen, filmpjes posten of discussies volgen 
over eenwieleren. 
 
Sinds kort bestaat ook de groep Muni 
Nederland. Die gaat alleen over Muni 
(Mountain unicycling ofwel offroad 
eenwieleren), en is eigenlijk vooral bedoeld om 
afspraken te maken om samen te gaan rijden. 
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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.2 
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