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Aanmelden NKE 
voor laag tarief 
 
De periode om je 
voor laag tarief als 
deelnemer aan te 
melden voor het NK 
Eenwieleren is bijna 
voorbij. 
 
Als je je uiterlijk 
aanstaande 
woensdag (29 
maart) aanmeldt, 
dan kost je dat € 15 
aan deelnemersgeld. 
Je hebt daarna nog 
enkele dagen om te 
betalen. 
 
Vanaf donderdag 30 
maart kost 
aanmelden € 20. 
 
Aanmelden doe je 
via onze website 
www.nkeenwieleren
.nl > Aanmelden. 
 
Het Nederlands 
Kampioenschap 
Eenwieleren wordt 
op zaterdag 13 mei 
in Breda gehouden. 
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Trainingsmiddag Slalom en Langzaam 
 
Op zaterdag 8 april verzorgt Stichting 
Eenwieleren Nederland in samenwerking met 
Eenwielvereniging De Kameleon Expres een 
trainingsmiddag voor de slalom- en langzaam-
wedstrijden. 
Op het NK Eenwieleren is het IUF-
slalomparcours misschien wel het moeilijkste 
onderdeel. Ook heel langzaam rijden is lastiger 
dan je zou denken. 
 
Om je er goed op voor te bereiden kun je op 
zaterdag 8 april van 13 tot 17 uur komen 
oefenen in Almere. We zetten daar - samen met 
Eenwielvereniging De Kameleon Expres - het 
slalom-parcours op met de goede maten en met 
dezelfde kegels die ook op het NK worden 
gebruikt. Ook de langzaam-banen (zowel 15 cm 
als 30 cm breed) zijn beschikbaar. 
 
Op deze trainingsmiddag gelden dezelfde eisen 
wat betreft de bescherming als op het NKE: 
dichte schoenen voor beide onderdelen, voor de 
slalom ook hand/polsbescherming en 
kniebescherming. Elleboogbescherming en helm 
zijn aanbevolen.  
 
We verzorgen geen officiële tijdmeting, ook 
wordt er geen klassement bijgehouden, het gaat 
er alleen om dat je goed kunt oefenen. 
Bovendien ontmoet je andere eenwieleraars die 
aan het NKE zullen meedoen, dus het wordt vast 
gezellig! 
 
Het parcours wordt opgezet op het 
Baltimoreplein in Almere Buiten, dat is naast het 
NS station Almere Buiten, dus met openbaar 
vervoer is het goed te bereiken. 
 
Deelname is gratis. Heb je zin om mee te doen? 
Stuur dan even een mailtje aan 
info@eenwielkameleon.nl of bel 06 2509 2779. 

 
www.nkeenwieleren.nl 
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Je krijgt deze mailing omdat je voor een of meer vorige NKE’s was aangemeld als deelnemer, of 
omdat je email-adres op een andere manier in onze database is terechtgekomen. 
Als je geen prijs stelt op verdere mailings over het NKE of ander eenwielernieuws, klik hier. 
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http://klaasbil.home.xs4all.nl/nke_mailing_uitschrijven_linked.htm

