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Eenwielernieuws - 17 april 2018 

 
 
Aanmelding NK Eenwieleren sluit a.s. donderdag 

Wil je als wedstrijddeelnemer meedoen aan het NK Eenwieleren op 28 april, maar heb je je nog niet 
aangemeld? Dan heb je nog maar een paar dagen de tijd! Na 19 april is de aanmelding gesloten. 
Aanmelden doe je via www.nkeenwieleren.nl > Aanmelden. 

Heb je je al aangemeld, maar wil je nog iets wijzigen in je opgave? Bijvoorbeeld een extra wedstrijd of 
juist eentje minder, of een andere geschatte tijd? Ook dit kan nog tot en met 19 april door het 
beantwoorden van de e-mail waarmee je aanmelding bevestigd is. 

Vanaf 20 april is alles in steen gebeiteld! 

 

 
Extra activiteiten op het NK Eenwieleren 

 

Er komen een paar leuke extra onderdelen op het 
NK Eenwieleren: 

Vanaf 12:00 u is er een try-out wedstrijd 
Hoogspringen op platform. Voor deze wedstrijd 
hoef je je niet van tevoren aan te melden, je kan 
komen wanneer het je uitkomt.  
Hou er wel rekening dat je een serie sprongen 
maakt, dus dat het wel even duurt voor je klaar 
bent.  
Deze wedstrijd is dit jaar op proef, het is geen 
officieel onderdeel van het wedstrijdprogramma. 
Aanwijzingen en regels vind je via 
www.nkeenwieleren.nl > Programma. 

Tussen de middag hebben we zoals elk jaar de 
workshop "Kennismaken met bijzondere 
eenwielers", Daar kun je dit jaar onder andere 
proberen hoe een eenwieler met 
versnellingsnaaf voelt.  
René van Schijndel neemt zijn 26 inch "Schlumpf" 
eenwieler mee, en geeft deskundige tips. 
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Unicycle Forever geeft 10% korting op alle t-
shirts met eenwielerprint (m.u.v. Limited Editions) 
en een gratis sticker op de koop toe.  
Bestellen gaat via www.unicycleforever.com, met 
als kortingscode NKeenwieleren2018. Deze 
kortingscode is geldig tot en met 15 mei. 

Circus-Expert geeft speciaal voor NKE-
deelnemers korting op alle Qu-ax Luxus 
modellen, van 12 tot en met 29 inch.  
(De 36 inch staat weliswaar op het plaatje, maar 
is momenteel helaas niet leverbaar, ook niet 
direct bij Qu-ax.)  
De korting loopt op van 10% (thuisbezorgd 
zonder verzendkosten) tot zelfs 15% bij levering 
op het NKE. Bestellen via info@circus-expert.nl.  
Zie voor meer details www.nkeenwieleren.nl > 
Nieuws. 
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Uitschrijven voor Eenwielernieuws? Klik hier.2 
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