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Eenwielernieuws - 30 december 2017 

 
 
T-shirt ontwerpwedstrijd 

 

Ben je al aan het tekenen voor de 
ontwerpwedstrijd voor het officiële NKE t-shirt 
voor 2018? We hebben nog niet veel 
inzendingen binnengekregen, waardoor er 
meer kans is dat jouw ontwerp wint!  
 
Iedereen kan inzenden tot en met 7 januari 
2018. Alle details over waar je ontwerp aan 
moet voldoen en hoe je kunt inzenden, vind je 
natuurlijk op onze website 
www.nkeenwieleren.nl. 

(Wie de Volkskrant van vandaag heeft, kan zien 
dat zelfs die zich op de voorpagina afvraagt wat 
het NKE t-shirt voor 2018 wordt. :) ) 

Over het NKE gesproken: aan het programma 
voor het Nederlands Kampioenschap 
Eenwieleren wordt nog gesleuteld. 
Waarschijnlijk kunnen we het in de loop van 
januari publiceren, en gaat de aanmelding voor 
deelnemers rond begin februari open.. 
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Heb je nog geen kalender voor 2018, of wil je er 
nóg een? Dat komt dan goed uit. 

Klaas Bil maakt, als lid van het forum van 
unicyclist.com, al jaren een kalender met top-
eenwielerfoto's van het afgelopen jaar van over de 
hele wereld. De nieuwe kalender komt binnenkort 
uit, en wordt als digitaal bestand verspreid zodat 
je hem zelf kunt printen.  
 
Wil je ook zo’n kalender? Mail dan naar 
klaas.bil@unicyclist.com voor een gratis 
downloadlink. 

Het plaatje hiernaast is de World Unicycling 
Calendar van 2017. 

 
Fotoboek Nederlandse 
Kampioenschappen 

 

In het voorjaar van 2018 verschijnt een 
fotoboek over "onbekende" Nederlandse 
Kampioenschappen, waarin ook het 
Nederlands Kampioenschap Eenwieleren 
voorkomt. Het boek, samengesteld door 
fotograaf Gerrit de Heus, kost € 24.99.  
 
Als je bestelt voor het eind van 2017 en 
meteen betaalt, betaal je geen verzendkosten 
à € 7,50, en krijg je een setje ansichtkaarten 
met foto's uit het boek op de koop toe. Dat 
kan dus nog net!  
 
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 

 

 
 Gelukkig nieuwjaar! 
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Het bestuur van de Stichting Eenwieleren 
Nederland wenst alle eenwieleraars van 
Nederland en omstreken een plezierige 
jaarwisseling en een eenwielerig 2018! 
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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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