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Eenwielernieuws – 29 maart 2018 

 
 
Splitsing m/v gaat door 

 

Op het komende NK Eenwieleren op 28 april 
strijden mannen en vrouwen van 11 jaar en 
ouder voor het eerst apart om de medailles. In 
de afgelopen jaren is hier vaak naar gevraagd. 
Na afloop van het NKE zullen we kijken of dit 
een blijvertje is of niet. De deelnemers van 0 
t/m 10 jaar strijden nog steeds gemengd om de 
medailles, net zoals zij gemengd strijden om de 
titel Nederlands Kampioen junioren.  
 
De grenzen van de leeftijdsgroepen zijn 
onveranderd 0-10, 11-13, 14-18, 19-29 en 30+. 
Maar er zijn meer samenvoegingen dan 
eerdere jaren. De deelnemerslijst (op 
www.nkeenwieleren.nl > Aanmelden) is 
bijgewerkt met de definitieve leeftijdsgroepen 
per wedstrijd. 
 
Zoals bekend doen niet-Nederlandse 
deelnemers gewoon mee om de medailles. 
Maar zij kunnen geen Nederlands Kampioen 
worden. 
Naast medailles en kampioenstitels is er dit jaar 
ook weer de Progressieprijs, voor de deelnemer 
die zich het meest verbeterd heeft ten opzichte 
van vorig jaar. 
 
Alles over medailles en prijzen staat uitgelegd 
op www.nkeenwieleren.nl > Regels. 
 

 

 

 
Tot 15% korting op Qu-Ax eenwielers 
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Circus-Expert, de grootste eenwielerwinkel van 
Nederland, staat dit jaar weer de hele dag op het 
NK Eenwieleren met een eenwielerwinkel / mobiele 
werkplaats. Heb je een lekke band, losse crank, 
kapotte trapper enzovoort: hulp staat naast de 
baan! 
 
Daarnaast hebben ze speciaal voor deelnemers 
aan het NKE een actie met korting op alle typen 
Qu-Ax Luxus eenwielers: 

 10% korting op de winkelprijs bij vooraf 
bestellen, en gratis thuisbezorgd (met 
uitzondering van 36"), of 

 15% korting op de winkelprijs bij vooraf 
bestellen, en geleverd op het NKE.  

In dat laatste geval wordt de eenwieler vóór het 
begin van de wedstrijden geheel raceklaar 
afgeleverd, en voor jou persoonlijk op maat 
afgesteld. 
 
Qu-Ax maakt middenklasse eenwielers met een 
heel goede prijs/kwaliteit-verhouding. De Luxus-
modellen zijn door het frame met rechte kroon 
ideaal om veel trucs te leren.  
Ze zijn verkrijgbaar vanaf 12 inch, geschikt voor de 
allerkleinste rijders, en door sommigen ook 
gebruikt voor de langzaamrace (dan wel met een 
lange zadelpen). De grootste verkrijgbare maat is 
36 inch, zeer geschikt voor lange toertochten of 
bijvoorbeeld voor de 10 km unlimited wedstrijd.  
Voor de "standaard" wedstrijden op het NKE zijn 
de wielmaten 20 inch (voor leeftijd 0-10) en 24 inch 
(vanaf 11 jaar) het meest geschikt. 
 
Om gebruik te maken van de korting neem je 
rechtstreeks contact op met info@circus-expert.nl. 
 

 
Kortingsactie Unicycle Forever t-shirts 

 

De bekende Unicycle Forever t-shirts (meer dan 
tien verschillende prints) kosten normaal € 15. 
Speciaal voor NKE-deelnemers en vrijwilligers 
is er een aanbieding:  

 10% korting op de prijs (met 
uitzondering van Limited Editions),  

 geen verzendkosten,  

 als extra gratis een Unicycle Forever 
'classic' sticker.  

Beschikbare shirtmaten S t/m XL. 
 
Benieuwd naar alle prints? Bekijken en 
bestellen gaat via www.unicycleforever.com > 
Shop. De kortingscode is NKeenwieleren2018. 
Kies als locatie Nederland, en als verzendoptie 
local pickup. 
Je kunt hem dan tijdens het NKE in Breda 
afhalen bij Roos Seegers. 
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Bestellen en betalen (via de website, 
bijvoorbeeld met iDeal) doe je uiterlijk 13 april. 

 
 Eenwieler-oefendag op 7 april 

 

Op zaterdagmiddag 7 april kun je in Almere gratis 
komen oefenen voor het NK Eenwieleren. 
Je kunt onder andere trainen op het slalomparcours, 
de langzaam-wedstrijd, en de start van de afstanden. 
Net als in het echt met pylonnen, startpiepjes en 
noem maar op. Er worden alleen geen officiële tijden 
gemeten, het gaat puur om het oefenen. 
 
Deze trainingsdag is ook (of misschien júíst wel!) 
geschikt voor de eenwieleraar met weinig ervaring. 
 
Deelname is gratis, wel graag even aanmelden.  
Meer informatie vind je op 
http://stichtingeenwieleren.nl/evenement/trainingsdag-
nke-2/. 
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Uitschrijven voor Eenwielernieuws? Klik hier.2 
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