
Laatste herinnering NK Eenwieleren, 18 mei 
 
Hallo eenwieleraars (en contactpersonen), 
 
Over ruim een week, op zondag 18 mei, vindt de vijfde editie van het NK Eenwieleren plaats.  
Je kan je nog t/m uiterlijk 11 mei online inschrijven via onze website www.nkeenwieleren.nl > 
Aanmelden, mits je betaling uiterlijk 13 mei bij ons binnen is. 
Daarna is alleen ter plaatse inschrijven nog mogelijk, tegen contante betaling (geen PIN-betaling 
mogelijk). De totaalprijs is dan € 15,- hoger dan bij online aanmelden. 
                                                         
Wat is er dit jaar zo leuk aan het NK Eenwieleren? 

 Het wedstrijdprogramma is met zes onderdelen net zo uitdagend als vorig jaar. 

 Nieuwe workshops: Eenwielergames (in de middag tijdens de 5 km en 10 km wedstrijden), 
en Familiewedstrijd: een eenwielerrace met twee ondersteuners voor wie NIET kan 
eenwieleren. 

 Klokhuis komt filmen voor een uitzending over eenwieleren (geplande uitzenddatum 
voorjaar 2015). 

 Een kortingsactie van Circus-Expert speciaal voor NKE-deelnemers: Qu-Ax Luxus 24 inch 
eenwieler van € 129 voor € 115, en geen verzendkosten. En op maat afgesteld. Bestellen 
voor 9 mei, zie de website. 

 Een eenwielerstand van Circus-Expert, de hele dag op het NKE-terrein, voor eenwielers en 
onderdelen. 

 Er zijn weer trofeeën 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 verloting van eenwielerspullen, die gedoneerd zijn door maar liefst drie 
eenwielerwinkels. Daarvoor hoef je geen loten kopen, je startnummer is je lot. 

 De weersverwachting voor 18 mei bij weeronline.nl is momenteel zonnig, 20 graden, 
windkracht 3. Kan het beter? 

 
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. 
 
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 11 
mei). 
 
We hopen je op 18 mei te zien! 
 
Met vriendelijke groet namens de NKE organisatie, 
Klaas Bil 

 
 
P.S. Dit is de laatste herinnering die je over het NK Eenwieleren 2014 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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Je ontvangt deze e-mail omdat je je voor het NKE 2014 nog niet hebt opgegeven (of het zou met een 
ander mail-adres moeten zijn). 


