
Laatste herinnering NK Eenwieleren, 7 april 
 
Hallo eenwieleraars (en contactpersonen), 
 
Over (iets) minder dan een week, op zondag 7 april, vindt het NK Eenwieleren plaats.  
Je kan je nog t/m uiterlijk 4 april online inschrijven via onze website www.nkeenwieleren.nl > 
Inschrijven, mits ook je betaling uiterlijk 4 april bij ons binnen is. 
Daarna is alleen ter plaatse inschrijven nog mogelijk, tegen contante betaling (geen PIN-betaling 
mogelijk). De totaalprijs is dan € 4,- hoger. 
                                                         
Het programma bevat dezelfde wedstrijdonderdelen als vorig jaar, maar vooral de 5 km en 10 km 
zijn spannender om naar te kijken omdat de rijders maar liefst vijf keer doorkomen.  
Verder zijn er dit jaar een aantal leuke extra's zoals: 

 Een beker en de titel "Nederlands Kampioen" voor de beste deelnemer uit Nederland per 
leeftijdsklasse/onderdeel, naast natuurlijk medailles voor alle plaatsen 1, 2 en 3; 

 Een workshop Flatland door Casper van Tielraden, vice-wereldkampioen bij de junioren (als 
je niet weet wat Flatland is, kijk eens hier);  

 Een gezamenlijke warming-up en cooling-down in de vorm van een spel; en  

 Een verloting van eenwielerspullen. Voor dat laatste hoef je geen loten kopen, je 
startnummer is je lot.  

 
En dat terwijl het vorig jaar al zo leuk was! We hebben al veel enthousiaste reacties gekregen, en het 
belooft al met al weer een super evenement te worden. Zie ook bijgaande poster in pdf format. 
 
De huidige weersverwachting voor 7 april is licht bewolkt, 11 graden en een zwakke wind. Eindelijk 
een beetje lenteachtig! 
 
Alle informatie, waaronder de lijst van aangemelde deelnemers, is op onze website 
www.nkeenwieleren.nl te vinden. Via de site kun je je ook aanmelden (nogmaals: tot uiterlijk 4 
april). 
 
We hopen je op 7 april te zien! 
 
Met vriendelijke groet namens de NKE organisatie, 
Klaas Bil 

 
 
P.S. Dit is de laatste herinnering die je over het NK Eenwieleren 2013 zal ontvangen. Volgend jaar 
proberen we het gewoon weer opnieuw :-) 
Als je helemaal geen email meer van ons wilt krijgen, laat dat dan even weten via een antwoord op 
dit mailtje. 
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