
Leeftijdsgroepen op het NKE, en ander nieuws 
 
Beste, 
 
De leeftijdsgroepen voor het NKE zijn vandaag op de site gepubliceerd. Er zijn dit jaar vijf 
leeftijdsgroepen, namelijk 0-10, 11-12, 13-14, 15-26 en 27+. Bij de 10 km en bij de langzaamrace 
worden enkele leeftijdsgroepen samengevoegd wegens de kleine aantallen deelnemers. 
Vanaf nu wordt op de online deelnemerslijst ook de leeftijdsgroep bij elke deelnemer vermeld. 
 
Bij de 100 m, 800 m en 5 km rijdt de jongste leeftijdsgroep (dus 0 tot en met 10 jaar) op 20 inch 
wielen, in plaats van de "normale" 24 inch. Omdat veel van zulke jonge deelnemers geen 24 inch-
eenwieler hebben, of er nog niet goed op passen, wordt de wedstrijd hiermee eerlijker. Wie 10 of 
jonger is maar niet heeft aangevinkt dat hij op 20 inch wil rijden, rijdt bij die drie wedstrijden mee 
met de leeftijdsgroep 0-12, op een 24 inch-wiel. 
 
Het programma van alle zes wedstrijden en zeven workshops staat op de website, inclusief tijden. 
Het is een druk programma, dus zorg dat je op tijd bent bij waar je aan mee wilt doen! 
 
Er komt weer een verloting van eenwielerspullen aan het eind van de dag. Drie eenwielerwinkels, 
namelijk Circus-Expert, Municycle.com en Ajata, zijn zo aardig geweest om daar spullen voor te 
doneren. Je hoeft geen loten te kopen: je startnummer is je lot dus elke deelnemer maakt gratis 
kans op een prijs. 
Circus-Expert zal bovendien een stand op het terrein van het NKE verzorgen, waar je eenwielers en 
onderdelen kunt kopen. Misschien komen ze nog met een kortingsactie speciaal voor het NKE. 
 
Het tv-programma Klokhuis is bezig om een aflevering over eenwieleren te maken. Daarvoor komen 
ze ook op het NKE filmen. Ze volgen in het bijzonder één deelnemer, maar zullen vast ook beelden 
schieten en misschien interviewtjes doen met andere deelnemers. Het programma wordt 
waarschijnlijk pas volgend jaar uitgezonden. 
 
Deadlines: 
NKE-2014-t-shirts kosten bij vooruitbestelling en -betaling € 10 per stuk. Dit kan nog t/m 30 april. 
De online inschrijving is open t/m 11 mei. Eventuele wijzigingen in je aanmeldingsgegevens kunnen 
ook t/m 11 mei worden doorgegeven. 
 
Alle verdere informatie en aanmelden 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) deelnemers aan het NKE 2014 of een van de 
vorige NKE's, en aan e-mail-adressen die op een andere manier in onze database zijn 
terechtgekomen. 
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Als je geen verdere berichten over het NKE wilt krijgen, laat dat dan even weten door deze mail te 
beantwoord 


