
Goedkope aanmeldtermijn NK Eenwieleren sluit over één week 
 
Beste, 
 
Het vijfde Nederlands Kampioenschap Eenwieleren, op zondag 18 mei, belooft weer een heel leuke 
dag te worden. 
Er zijn wedstrijden over korte en langere afstanden, een "langzaam-race" en een slalomparcours. 
Het workshop-programma is uitgebreider dan ooit, en bevat leuke onderdelen voor beginners en 
voor gevorderden. De workshops zijn gratis toegankelijk voor deelnemers, en ook voor publiek als er 
genoeg plaats is. 
En de gezelligheid en sfeer op zo'n dag zijn geweldig. 
 
Als je ook wilt meedoen, dan raden we je aan om je uiterlijk 4 april aan te melden als deelnemer. 
Vanaf 5 april gaan de inschrijfkosten namelijk omhoog met vijf euro. 
Bovendien gaan we op basis van de aanmeldingen tot en met 4 april de leeftijdsgroepen vaststellen. 
Als jouw aanmelding tijdig binnen is en dus daarvoor meetelt, heb je meer kans dat jouw 
leeftijdsgroep "smaller" wordt. Dus door je tijdig aan te melden maak je meer kans op een medaille! 
 
We bieden dit jaar voor het eerst een 20 inch-klasse aan voor de jongste leeftijdsgroep (voor de 
wedstrijden 100 meter, 800 meter en 5 kilometer).  
Dit doen we na opmerkingen van (ouders van) jonge deelnemers dat iemand op een kleiner wiel 
bijna niet kan winnen. 
Ben je dus jong en rij je op een klein wiel (diameter wiel plus band niet groter dan 518 mm), zorg dan 
dat je op het aanmeldformulier (op de website) de optie "20 inch-klasse indien mogelijk" aanvinkt.  
Bij onvoldoende animo voor zo'n kleine klasse is de maximum wielmaat ook voor de jongste 
leeftijdsgroep 24 inch, net als vorige jaren. 
Meer informatie over wielmaten vind je op www.nkeenwieleren.nl, op de pagina Regels. 
 
Alle verdere informatie en aanmelden natuurlijk ook via www.nkeenwieleren.nl. 
Graag tot ziens op 18 mei! 
 
Met vriendelijke groet namens de NKE-organisatie, 
Klaas Bil 

 
www.nkeenwieleren.nl 
 
P.S. Deze mail is gestuurd aan (contactpersonen van) mensen die voor een of meer vorige NKE’s 
waren aangemeld maar voor dit jaar nog niet (of met een ander e-mail-adres), en aan e-mail-
adressen die op een andere manier in onze database zijn terechtgekomen. 
Als je geen prijs stelt op verdere berichten over het NKE, laat dat dan even weten door deze mail te 
beantwoorden. 
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