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Het NK Eenwieleren is al over minder dan 
drie weken! 
Naast de zeven wedstrijden zijn er ook 
een paar extraatjes in het programma, 
zoals workshops. 
 
Voor de wedstrijden moet je van tevoren 
aangemeld zijn. Maar voor alle andere 
activiteiten hoef je je niet van tevoren op te 
geven. 
De tijden van alle wedstrijden en workshops 
vind je op www.nkeenwieleren.nl > 
Programma. Je kunt het daar ook 
downloaden als pdf. 

Korte samenvatting:  

 Vanaf 9.00 uur: startpakket ophalen. 
 10.00 uur: opening. De wedstrijden 

beginnen kort daarna. 
 18.00 uur: prijsuitreiking afgelopen.   

De gedetailleerde starttijden en heatlijsten 
worden pas enkele dagen tevoren 
gepubliceerd.  
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Circus-expert.nl staat op 18 mei weer de 
hele dag met hun mobiele 
eenwielerwinkel op het NKE-terrein. 
Voor vervangende onderdelen of 
komplete nieuwe eenwielers, maar ook 
voor kleine reparaties kun je bij hen 
terecht. 
 
Ter gelegenheid van het NKE hebben ze 
bovendien een mooie aanbieding: tien euro 
korting op alle eenwielers die op hun 
website staan, plus een gratis paar knie- of 
elleboogbeschermers van Qu-Ax ter waarde 
van €15,90. Totaal voordeel dus ruim €25! 
 
De eenwieler graag vooraf bestellen via 
info@circus-expert.nl. Je eenwieler wordt 
dan op het NKE geleverd en op jouw maat 
afgesteld, dus je betaalt geen 
verzendkosten. De beschermers kun je op 
het NKE passen.  
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Het grootste eenwieler-evenement op 
Nederlandse bodem is dit jaar niet het 
Nederlands Kampioenschap, maar het 
Europees Kampioenschap! 
Van 25 juli t/m 4 augustus vindt dit 
evenement plaats in en rond Sittard, 
Limburg. 
 
Er zijn op dit moment 673 rijders 
aangemeld, en er komen er nog dagelijks 
bij. Het EK is bedoeld voor alle 
eenwieleraars van Europa, dus ook voor jou. 
Laat je niet afschrikken door het feit dat de 
beste rijders van Europa ook meedoen, dat 
is juist hartstikke leuk om bij te zijn. En heel 
inspirerend om er zelf ook deel van uit te 
maken: je zal je ogen uitkijken! 
 
De normale prijs voor deelname is €230, of 
€75 voor deelnemers tot en met 10 jaar oud. 
Maar de EK-organisatie en Stichting 
Eenwieleren Nederland bieden samen 
korting voor alle EK-deelnemers uit 
Nederland en België. Zodoende hoef je 
maar €105 te betalen, of als 0 t/m 10-jarige 
zelfs maar €35! 
 
Zo gaat de korting in zijn werk:  

 Je gaat naar 
https://www.ecu2019.eu/ en meldt je 
aan als deelnemer. (Je kan aan 
tientallen disciplines meedoen, maar 
één of twee mag ook.) 

 Bij aanmelding voer je de 
kortingscode bene2019 in, of voor 
deelnemers onder de 11 jaar 
bene2019-u11. Hierdoor betaal je 
aan EK slechts het laagtarief (€150 
resp €50). 

 Voor de rest van de korting vul je 
een aanvraagformulier in. Je krijgt 
als het goed is een link van de EK-
organisatie, maar je kunt het 
formulier ook hier vinden. Na 
controle krijg je de rest van de 
korting op je rekening 
bijgeschreven. 
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