
NKE Nieuwsbrief 16-6-2016: Definitieve uitslagen, Foto's/Filmpjes, Nieuwe t-shirts 

Beste deelnemers en vrijwilligers bij het NK Eenwieleren 2016, 

Definitieve resultaten 
 

 
 

De definitieve resultaten staan vanaf vandaag op onze website. Er zijn nog een paar 
kleine correcties uitgevoerd om de uitslagen perfect kloppend te krijgen, maar dat 
betreft slechts een of twee deelnemers. 
Er zijn natuurlijk de traditionele uitslagen per leeftijdsgroep/wedstrijdonderdeel, 
volgens deze zijn ook de medailles verdeeld. 
Maar daarnaast zijn er overall uitslagen (dus zonder rekening te houden met 
leeftijdsgroep), en rondesnelheden en doorkomsttijden voor zowel 5 km als 10 km. 
Deze geven een leuk beeld van de wedstrijd, en zelfs inzicht in de wedstrijdtactiek 
van de deelnemers. 
Tenslotte is er een kompleet overzicht van de puntentelling voor de titel van 
Nederlands Kampioen Eenwieleren (voor junioren, vrouwen en mannen apart). Ook 
dit geeft een interessant beeld van wie de toprijders van Nederland zijn. 
 

 
Nieuwe t-shirts te koop voor € 10 
 

 

Door een misverstand hebben we "nee" verkocht aan sommige mensen die 
gedurende het NKE een nieuw 2016-t-shirt wilden kopen voor € 15. Er zijn er 
echter toch nog drie, in de maten kinderen 12-14, heren M, heren L. 
Deze bieden we nu te koop aan voor € 10 per stuk, met gratis verzending 
binnen Nederland. (Verzending naar België of Duitsland tegen meerprijs: ruim 
3 euro extra.) 
Wil je zo'n shirt, neem dan contact met ons op. Wie het eerst komt, het eerst 
maalt! 
 

 
Foto's/Filmpjes 
Hebben jullie nog foto's of filmpjes van het NKE die je wilt delen? Of misschien zelfs een 
krantenartikel in je regionale krant? 
Als je ons een link stuurt, publiceren we die op de homepage van onze website. 
Als het niet te linken valt (bijvoorbeeld foto's staan niet online, krantenartikel is gewoon op papier), 
neem dan even contact op als je het toch wilt delen. 
 
En nu? 
Dit was de laatste nieuwsbrief over het NKE van 2016. Maar je abonnement op de NKE Nieuwsbrief 
blijft bestaan (totdat je opzegt). 
Als er nieuws is, bijvoorbeeld over het NKE van 2017, krijg je vanzelf bericht. 
 
Met vriendelijke groet namens de NKE-organisatie, 
Klaas Bil 

 
www.nkeenwieleren.nl 
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