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NKE aanmelding geopend 
 

 

Vanaf vandaag kun je je aanmelden als wedstrijddeelnemer voor het Nederlands 
Kampioenschap Eenwieleren 2019, op zaterdag 18 mei in Breda.  
Je vindt het aanmeldformulier onder de tab Aanmelden op onze website 
www.nkeenwieleren.nl. 
Zoals altijd is het NKE bedoeld voor alle niveau's, van beginner tot toprijder. 

De tarieven om deel te nemen zijn hetzelfde als de afgelopen jaren, dus € 15 in de vroegboek-
periode, en € 20 daarna. 

De officiële wedstrijden zijn ook hetzelfde als vorig jaar, dus 100m, 800m, 5km, 10km unlimited, 
IUF slalom, 10m langzaam en 50m met één been. 
Details over de indeling van de dag, en over het randprogramma zoals workshops en 
demo/funwedstrijden, zijn nog niet bekend. 

Vanwege het tienjarig jubileum van het NKE hebben we bijzondere t-shirts. Ze zijn aan de 
voorkant bedrukt in full-colour, en aan de achterkant in zwart en rood. En het mooiste is nog 
wel: ze zijn een kadootje van ons als jarige organisatie aan alle deelnemers van dit jaar. Je 
betaalt daarvoor dus niets extra's! 

Ook de medailles zijn bijzonder dit jaar. We hebben voor onze tiende editie een speciaal en 
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bijzonder fraai ontwerp laten maken. Hopelijk is dit voor de deelnemers een extra reden om te 
proberen een 1e, 2e of 3e plaats te bereiken. :) 

 

 

Interview Niklas Wojtek 
 

 

 

Benieuwd naar trainingstips of andere 
inzichten van meervoudig 
wereldkampioen en wereldrecordhouder 
Niklas Wojtek? Lees het interview dat 
Mad4One met hem hield. 
 
UnaRuota, beter bekend onder hun merknaam 
Mad4One, is een Italiaans bedrijf dat de ambitie 
heeft om de allerbeste eenwielers en 
eenwielercomponenten ter wereld te ontwerpen 
en te maken. (Tegen de allerhoogste prijzen, dat 
ook.) 
Dit jaar hebben ze op hun website elke maand 
een interview (in het Engels) met een 
eenwieleraar van wereldklasse. Voor deze 
maand is dat Niklas Wojtek, de Duitse rijder die 
de laatste jaren bijna alles wint wat er te winnen 
valt op het gebied van Track Racing. 
Wat hem beweegt, hoe hij traint, zijn 
toekomstplannen op eenwielergebied, dat alles 
en meer komt aan bod. Inspirerend leesvoer voor 
wie het beste uit zichzelf wil halen. 
 
Klik hier voor het interview.  
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