
Eenwielernieuws: NKE 2019 op 18 mei | Subsidie voor deelnemers EK 2019 

 
 

 

  

Eenwielernieuws - 30 december 2018  

 

 

 

 

NK Eenwieleren 2019 op zaterdag 18 mei 
 

 

 

Het eerstvolgende Nederlands 
Kampioenschap Eenwieleren vindt plaats 
op zaterdag 18 mei 2019. 
De locatie is dezelfde als vorig jaar: het 
Cor Vlemmix Circuit in Breda. 
 
Om aan het NK Eenwieleren mee te doen hoef je 
echt niet supergoed te zijn. Iedereen die kan 
eenwieleren is welkom. Ook leeftijd maakt niet 
uit. Het is voor iedereen een heel leuke en 
gezellige dag om mee te maken. 
Je hoeft zelfs geen Nederlander te zijn, want het 
NKE is een "open" kampioenschap. 
Buitenlanders strijden ook mee om de medailles, 
alleen kunnen ze geen Nederlands Kampioen 
worden. 
 
Je kunt je op dit moment nog niet aanmelden als 
wedstrijddeelnemer. Dat kan waarschijnlijk vanaf 
eind januari. 
Ook het programma, de leeftijdsgroepen 
enzovoort, staan nu nog niet vast. 
 
Het wordt de tiende editie van het NKE. Een 
jubileum dus, en daar gaan we wat bijzonders 
mee doen. Onder andere met de t-shirts. Mede 
daarom is er dit jaar geen t-shirt 
ontwerpwedstrijd. 
Meer nieuws daarover, en ook over het 
programma, de leeftijdsgroepen enzovoort, krijg 
je via Eenwielernieuws. Of kijk op onze website 
www.nkeenwieleren.nl. 
 
Hiernaast een paar foto's van het NKE van 2018.  

 

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=422aa6037c&e=1e593367a9
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Het Europees Kampioenschap 
Eenwieleren (website) wordt, net als de 
vorige editie in 2017, in Nederland 
gehouden. Het EK duurt van 25 juli tot en 
met 4 augustus 2019, en vindt plaats in 
en rondom Sittard.  
 
Vrijwel alle soorten wedstrijden die er op 
eenwielers bestaan, worden er georganiseerd. 
Denk aan baanwedstrijden (ongeveer als op het 
NKE), maar ook teamsporten, freestyle, offroad, 
marathon (42 km op een autorace-circuit!), trials, 
en nog meer. 
Alles supergoed georganiseerd, wat ook wel 
moet als je meer dan 600 deelnemers uit heel 
Europa hebt. Dat alleen al maakt het een 
geweldige ervaring! 
 
Misschien denk je: dat is echt te hoog gegrepen 
voor mij. Maar nee, het EK staat open voor 
iedereen die wil deelnemen. De toppers uit 
Europa doen mee, maar ook degene met een 
half jaartje ervaring is welkom! 
 
Tot nog toe zijn er 25 deelnemers uit Nederland 
en België ingeschreven, en dat mogen er nog 
veel meer worden. 
Daarom heeft Stichting Eenwieleren Nederland 
samen met de EK-organisatie een 
kortingsregeling opgezet. 
Als je je (als inwoner van Nederland of België) 
aanmeldt als deelnemer op de website van het 
EK, dan kun je een kortingscode invoeren. De 
code is bene2019 voor deelnemers van 11 jaar 
en ouder (op 25 juli 2019), en bene2019-u11 

voor wie jonger is. Door die kortingscode betaal 
je slechts de prijs van het laagtarief, wanneer je 
je ook aanmeldt. 
Daarvan krijg je 30% retour, betaald door 
Stichting Eenwieleren Nederland. De EK-
organisatie stuurt je een link waarmee je dit kunt 
aanvragen. (Dit geldt ook voor wie al 
ingeschreven heeft.) 
Al met al is het netto-tarief voor elf supermooie 
dagen € 105, en voor deelnemers t/m 10 jaar 
zelfs maar € 35, ongeacht wanneer je je 
aanmeldt. Beter gaat het niet worden! 
 
Hiernaast een paar foto's van het EK van 2017.  

 

 

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=b96f8cbd98&e=1e593367a9


 

  
 

 

 

Het bestuur van Stichting Eenwieleren Nederland 
wenst iedereen een goede jaarwisseling en een eenwielerig 2019! 
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