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Eenwielernieuws - 28 januari 2018 

 
 
Aanmelding NKE is geopend 

 

Vanaf vandaag kun je je aanmelden als 
wedstrijddeelnemer bij het NK Eenwieleren 2018. 
Het NKE vindt plaats in Breda op zaterdag 28 
april. 
De prijzen voor deelname en voor de officiële 
NKE-t-shirts zijn hetzelfde gebleven als vorig jaar. 
Ook is er net als vorig jaar weer een maximum van 
25% niet-Nederlandse deelnemers. 
Niet-Nederlanders kunnen daardoor op een 
wachtlijst komen. 

Details zijn zoals altijd op onze website te vinden. 
Ook aanmelden als deelnemer gaat via onze 
website. 

Wie verovert dit jaar startnummer 1? 

 

 

 
Leeftijdsgroepen en m/v splitsing 

 

Bij het NK Eenwieleren worden de deelnemers 
altijd in leeftijdsgroepen verdeeld die onderling 
om de medailles strijden. Dat maakt de strijd 
eerlijker, want gemiddeld zal iemand van 20 
sneller rijden dan iemand van 8.  
Behalve die leeftijdsgroepen bespreekt de NKE-
organisatie ook elk jaar weer een eventuele 
splitsing tussen mannen en vrouwen, voor de 
medaillegroepen. Zo'n m/v splitsing is in de 
sport gebruikelijk, maar bij een relatief klein 
deelnemersaantal zoals bij het NKE moeten dan 
de leeftijdsgroepen "breder" worden om de 
medaillegroepen toch groot genoeg te laten zijn.  
Daarnaast is de leeftijdsverdeling bij mannen en 
vrouwen niet gelijkmatig: bij de jeugd zijn er 
altijd meer meisjes bij het NKE, maar bij de 
ouderen juist meer mannen.  

Tot nog toe is elk jaar weer besloten om 
mannen en vrouwen gemengd te laten strijden 
om de medailles. Alleen voor de Nederlands 
Kampioen maken we wel onderscheid tussen 
mannen en vrouwen. 
Dit jaar willen we de beslissing over 
leeftijdsgroepen en over m/v splitsing uitstellen 
tot na de eerste aanmeldperiode (15 maart). 
We kunnen ons dan baseren op de 

http://www.nkeenwieleren.nl/


daadwerkelijk aangemelde deelnemers. 

Als we tot m/v splitsing zouden besluiten, is het 
een optie om de nul- tot tienjarigen wel 
gemengd te laten rijden. Die deelnemers strijden 
immers ook gemengd om de titel Nederlands 
Kampioen Junioren.  
Bovendien doen er bij sommige onderdelen 
maar weinig junioren mee, waardoor die 
deelnemers automatisch een medaille zouden 
krijgen zelfs als ze laatste zouden worden. Dat 
is niet de bedoeling van een medaille, vinden 
wij. 

Wat vinden jullie er van om mannen en 
vrouwen apart te waarderen voor de 
medailles? 
Bedenk daarbij dat de leeftijdsgroepen dan 
groter moeten worden, soms zelfs 0 tot 99.  
Laat maar weten via beantwoording van deze 
mail. 
We zijn benieuwd naar jullie mening en 
argumenten, en zullen die laten meewegen bij 
de beslissing. 

 
Trainingsdag in Almere 

 

Net als vorig jaar komt er weer een trainingsdag in 
Almere, op zaterdag 7 april. Je kunt hier onder 
deskundige leiding oefenen op de IUF slalom, 
langzaamrijden, de start van de afstandsraces, en 
meer. De datum kun je alvast in je agenda zetten, 
de details worden later bekend gemaakt.  

De training wordt georganiseerd door de Stichting 
Eenwieleren Nederland en eenwielerclub De 
Kameleon. 
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Uitschrijven voor Eenwielernieuws? Klik hier.2 

 

http://www.nkeenwieleren.nl/
http://klaasbil.home.xs4all.nl/nke_nieuwsbrief_uitschrijven_linked.htm
http://www.nkeenwieleren.nl/

