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NKE aanmelding is open 
 

 

 

Met ingang van maandag 17 mei kun je je 
aanmelden voor het Nederlands 
Kampioenschap Eenwieleren (NKE) op 
zaterdag 28 augustus. Het NKE wordt 
weer gehouden op de prachtige 
wielerbaan Cor Vlemmix Circuit in Breda.  
 
Het is NKE is bedoeld voor iedereen in 
Nederland die kan eenwieleren. Voor 
buitenlandse deelnemers is beperkt plaats. Zij 
doen mee voor de medailles, maar kunnen geen 
Nederlands Kampioen worden. 
 
Je hoeft echt niet heel goed te zijn om deel te 
nemen. Jazeker, de toppers uit Nederland 
worden ook verwacht, maar iedereen die kan 
rijden is van harte welkom als deelnemer! Leeftijd 
maakt ook niet uit: van heel jong tot 
gepensioneerd. Iedereen rijdt in zijn eigen 
leeftijdsgroep. Er zijn zeven wedstrijden, maar je 
kiest bij de aanmelding waar je aan mee wilt 
doen (dit kun je later nog veranderen). 
 
Het NKE is altijd een heel gezellige dag, alleen al 
om zo'n honderd eenwieleraars bij elkaar te zien. 
Naast de wedstrijden zijn er allerlei andere 
dingen te doen, dat wordt de komende tijd verder 
uitgewerkt. 
De prijs voor deelnemers is € 15, bij inschrijven 
op uiterlijk 11 juli. (Je kunt je t/m 22 augustus 
inschrijven, maar de prijs is dan hoger.) 
Het speciale NKE 2021 t-shirt is te bestellen tot 
en met 11 juli, en kost eveneens €15. 
 
Alle verdere informatie vind je op onze website 
onder het kopje NK Eenwieleren 2021. 
Daar vind je ook de link naar het 
aanmeldformulier. 

 

 

 

Trainingsmiddag 
 

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=2f773ea0a5&e=407a23a8a6
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=3b7b340935&e=407a23a8a6


 

 

Net als vorige jaren organiseren we ook nu weer een Trainingsmiddag. Hiermee helpen 
we je om je op het NKE voor te bereiden. 
 
Onder deskundige leiding doe je allerlei oefeningen, en krijg je tips zoals: 
* Hoe start je het beste? 
* Waar moet je op letten bij het langzaamrijden? 
* Wat komt er kijken bij de IUF slalom-wedstrijd? 
 
Voor het eerst is de Trainingsmiddag op de locatie van het NKE, wat het oefenen nog echter maakt. 
De Trainingsmiddag vindt plaats op zaterdagmiddag 3 juli, waarschijnlijk van 13:00 tot 16:30 uur. 
 
Je kunt je opgeven via hetzelfde formulier als voor het NKE. 
Als je nog niet weet of je aan het NKE meedoet, maar wel naar de Trainingsmiddag wilt komen, stuur dan 
een mailtje naar info@stichtingeenwieleren.nl. 
 
De Trainingsmiddag is gratis toegankelijk. 
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