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Eenwielernieuws – 12 maart 2018 

 
 
Laagtarief NKE aanmelding bijna voorbij 

 

Wil je meedoen aan het NK Eenwieleren op 
zaterdag 28 april, maar heb je je nog niet 
aangemeld? Dan kan je dat beter maar snel 
doen!  

Aanstaande donderdag is de laatste dag met het 
'vroege vogel' tarief van € 15. Vanaf 16 maart is 
deelname vijf euro duurder. Zonde van het geld 
toch? 

Bovendien bepaalt de organisatie de 
leeftijdsgroepen (voor de medailles) op basis van 
de aangemelde wedstrijddeelnemers op 
15 maart. Hoe meer mensen van een bepaalde 
leeftijd er dan aangemeld zijn, hoe meer kans op 
een 'eigen' leeftijdsgroep. En uiteindelijk dus: hoe 
meer kans op een medaille! 

Aanmelden doe je op www.nkeenwieleren.nl > 
Aanmelden. 

 

 

 
Trainingsdag voor NK Eenwieleren 

 
NKE trainingsdag 2017 

Op zaterdag 7 april is er weer een gezamenlijke 
trainingsdag voor het NKE in Almere. Je kunt 
onder leiding oefenen op de IUF slalom, op 
langzaamrijden, op de start van de afstandsraces 
(met de echte startpiepjes) en meer. De training 
is geschikt voor beginners én gevorderden. 

Deze dag wordt georganiseerd door Stichting 
Eenwieleren Nederland in samenwerking met 
Eenwielvereniging De Kameleon Express. 

Het begint om 13:00 uur en deelname is gratis. 

Meer info en opgave bij Stichting Eenwieleren 
Nederland. 

 
Stichting Eenwieleren Nederland 
introduceert subsidieregeling 

 

http://www.nkeenwieleren.nl/
http://stichtingeenwieleren.nl/evenement/trainingsdag-nke-2/
http://stichtingeenwieleren.nl/evenement/trainingsdag-nke-2/
http://www.nkeenwieleren.nl/


Heb je een leuk plan om eenwieleren (nog) populairder te maken? Bijvoorbeeld door een workshop, 
demonstratie, wedstrijd of andere activiteit te organiseren? 

En kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? 

Stichting Eenwieleren Nederland juicht zulke initiatieven van harte toe. En ze helpen je daarom graag 
met bijvoorbeeld tips, ervaring, spullen of eventueel een financiële bijdrage. 

Kijk hier voor meer informatie, of neem contact op met info@stichtingeenwieleren.nl  

 
 Flyers voor het NKE 2018 

 

Heb je zin om flyers van het NKE op te hangen of 
uit te delen bij je jeugdcircus, op school, of waar 
dan ook? 
 
Je kunt flyers bij ons bestellen. We rekenen 
alleen verzendkosten: € 0,60 voor maximaal 8 
stuks, of € 1,20 voor maximaal 23 stuks. Maak 
het bedrag over naar Stichting Eenwieleren 
Nederland, IBAN NL49 INGB 0007 2461 05. 
Vermeld in de omschrijving je naam en adres, en 
het gewenste aantal. 
 
De achterkant van de flyers gaat over de nieuwe 
subsidieregeling van de Stichting Eenwieleren 
Nederland. 
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Uitschrijven voor Eenwielernieuws? Klik hier.2 

 

http://stichtingeenwieleren.nl/support/
mailto:info@stichtingeenwieleren.nl
http://www.nkeenwieleren.nl/
http://klaasbil.home.xs4all.nl/nke_nieuwsbrief_uitschrijven_linked.htm
http://www.nkeenwieleren.nl/

