
Ontwerp voor NKE t-shirt is bekend 
 
Beste, 
 
Vanavond is het ontwerp van het officiële t-shirt voor het Nederlands Kampioenschap Eenwieleren 
2014 gepubliceerd op onze website. Bijna 30 deelnemers en vrijwilligers hebben het ontwerp van 
Jan de Bruijn uit Almere als mooiste verkozen. 
Op de website is het winnende ontwerp te zien. Jan ontvangt, behalve de eer, twee gratis t-shirts 
met zijn eigen ontwerp. 
Iedereen die gestemd heeft: hartelijk dank! 
 
De NKE-t-shirts kosten € 10 per stuk, en kunnen nog tot en met 30 april besteld worden. Voor 
deelnemers kan dat tegelijk met hun aanmelding, maar ook nog daarna. Vrijwilligers kunnen een t-
shirt bestellen tegen gereduceerde prijs. Elke andere wereldburger kan ook een t-shirt bestellen, 
bijvoorbeeld via de Contact-pagina op onze site, of door beantwoording van deze e-mail. Alle 
bestelde t-shirts kunnen worden afgehaald bij de meldtafel/infopunt tijdens het NKE op zondag 14 
mei. 
 
Wil je een poster van het NK Eenwieleren ophangen bij je school, je jeugdcircus of sportclub, of 
gewoon bij je thuis? Dat kan! Vanaf onze website kun je de poster downloaden en/of printen als pdf-
bestand. 
Tevens kan je op onze website flyers vinden. Deze zijn hetzelfde als de poster, alleen kleiner. Als je 
één pagina print en even met een schaar goochelt, heb je vier flyers om uit te delen of op te hangen. 
 
Je hebt nog twee maanden (tot en met 4 april) de tijd om je voor het laagste tarief als deelnemer 
aan te melden. 
 
Kijk voor alle details op www.nkeenwieleren.nl. 
 
Met vriendelijke groet namens de NKE-organisatie, 
Klaas Bil 

 
 
P.S. Je krijgt deze e-mail omdat je je voor een of meer NKE’s hebt aangemeld als deelnemer of 
vrijwilliger, of omdat je email-adres op een andere manier in onze database is terechtgekomen. 
Als je geen prijs stelt op verdere berichten over het NKE, schrijf dat dan even in een antwoord op deze 
e-mail. 
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