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Laagtarief NK Eenwieleren bijna afgelopen 
 

 

 

Nog enkele dagen, tot en met zondag 
11 juli, kun je je aanmelden voor het 
Nederlands Kampioenschap 
Eenwieleren op 28 augustus tegen het 
lage tarief van € 15. 

Aanmelden doe je via onze website, op de 
pagina NK Eenwieleren 2021. 
Ook de speciale t-shirts voor het NKE 2021 
zijn nog maar tot uiterlijk 11 juli te bestellen, 
ze kosten € 15 per stuk. Bestellen gaat ook 
via het NKE-aanmeldformulier. 
 
Vanaf 12 juli is het aanmeldtarief voor het 
NKE € 20. T-shirts kunnen dan niet meer 
besteld worden. 
 
Kortom: zorg dat je aan de goede kant van 
de datumgrens zit! 

 

 

 

Vrijwilligers gezocht voor NKE op 28 augustus 
 

 

 

Op het NKE zijn altijd leuke klusjes te 
doen, en daar zoeken we nog 
vrijwilligers voor! 
 
Het NK Eenwieleren kan niet bestaan 
zonder vrijwilligers. En we kunnen er nog 
een aantal meer gebruiken. Er is altijd iets 
wat bij je wensen en mogelijkheden past, 
denk aan tijden opnemen, controleren bij de 
start, enzovoort. Natuurlijk hoef je niet 
meteen de hele dag in touw te zijn. 
 
Heb je (misschien) interesse, stuur een 
mailtje naar info@stichtingeenwieleren.nl. 

 

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=15cff47d6c&e=96bec3444e
mailto:info@stichtingeenwieleren.nl
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=93a0e83b8f&e=96bec3444e
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=718e966e48&e=96bec3444e


 

 

Geslaagde Trainingsmiddag 
 

 

Op zaterdag 3 juli organiseerde Stichting Eenwieleren Nederland weer de 
traditionele NKE Trainingsmiddag, voor het eerst op dezelfde locatie als waar het 
NKE gehouden wordt.  
 
Het was een gezellige en actieve middag, met workshops geleid door vier van de beste 
Nederlandse eenwieleraars. De ruim 20 deelnemers hebben heel wat opgestoken om bij het 
NKE goed voorbereid aan de start te komen. Enkele foto's staan hieronder. 

 



 

 

Hoe heb je leren eenwieleren? 
 

 

 

Je kunt nog bijdragen aan het 
wereldwijde onderzoek over Leren 
Eenwieleren. 
 
Claudia Stehr (universitair docent Statistiek 
in Duitsland) en Klaas Bil uit Nederland zijn 
bezig met een groot onderzoek hoe mensen 
leren eenwieleren, hoe lang ze erover doen, 
en waar die tijd door beïnvloed wordt. Er zijn 
al ruim 500 antwoorden op de vragenlijst 
ontvangen. Nederland kleurt met 36 
antwoorden behoorlijk donker (dank 
allemaal!), maar antwoorden van iedereen 
die kan eenwieleren zijn nog steeds welkom. 
 
Hier vind je de Nederlandse versie van de 
vragenlijst. Invullen is leuk en duurt maar 
een paar minuten. (Kan ook in Engels of 
Duits.) 
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