
NKE 2014: Laatste aanwijzingen voor een succesvolle deelname 
 
Beste deelnemers aan het Nederlands Kampioenschap Eenwieleren, 
 
Aanstaande zondag is het zo ver, het vijfde NK Eenwieleren gaat van start! 
Met deze mail geven we je de laatste informatie om er een succesvolle dag van te maken. 
 

 We raden je aan om www.nkeenwieleren.nl goed te bekijken! Je vindt er onder andere een 
routebeschrijving naar Flevonice, de deelnemerslijst, een forum waarop je met elkaar over 
het NKE kunt praten, en veel informatie over de wedstrijden en workshops. 

 De ontvangst van deelnemers is tussen 09:00 en 10:00 uur. Je meldt je bij de meldtafel in 
het restaurant. Daar krijg je je startnummer en veiligheidsspelden (voorkant van je shirt), en 
je eventuele bestelde t-shirt.  

 Meteen daarna ga je met je eenwieler door naar de controle van wielmaat en cranklengte, 
in de buurt van de meldtafel. Voldoet je eenwieler aan de regels, dan komt er een sticker op. 
Zonder sticker geen wedstrijddeelname!  
(*) Let op: anders dan eerdere jaren wordt een te dikke 24 inch band waarschijnlijk NIET 
goedgekeurd.  
(*) Dit alles geldt alleen voor de 100 meter, 800 meter en 5 kilometer, dus als je daar niet 
aan meedoet dan heb je geen sticker nodig. 

 Denk aan de verplichte bescherming, inclusief schoenen met dichte bovenkant. 

 Voor inrijden (voordat de wedstrijden beginnen) kan je terecht op de lange baan, en op de 
noordzijde van de 400-meter-baan. Niet aan de zuidzijde waar de start- en finishlijnen zijn. 

 De startplaats en route van de 5 km-wedstrijd zijn veranderd, en ook de locaties van Slalom-
race en Langzaam-race. Kijk op de plattegrond op de website. 

 De start van de afstands-races vindt dit jaar plaats met startpiepjes. De tijdmeting is 
electronisch, met een laserstraal. Ook de valse-start-detectie is electronisch, deze 
controleert het eventueel te vroeg bewegen van het wiel. 

 Het programma zit bomvol, met alle wedstrijden. Kijk op de startlijsten bij ons 
informatiepunt en zorg dat je op tijd bent bij de diverse onderdelen. Als je er niet bent op 
het goede moment kun je niet meedoen! 

 Tussen de middag is een workshop "Kennismaken met vreemde eenwielers". Neem zelf ook 
mee wat je hebt. 

 Tegen het eind van de dag is een "Familiewedstrijd", waar mensen die NIET kunnen 
eenwieleren toch tegen elkaar rijden met ondersteuning van twee helpers. Opgeven bij het 
Informatiepunt tot uiterlijk 13:45 uur. 

 Na de familiewedstrijd wordt een groepsfoto van alle deelnemers gemaakt. 

 Direct voorafgaand aan de prijsuitreiking is er een verloting met prijzen gedoneerd door 
Circus-Expert, municycle.com en Ajata Einradversand. Je startnummer is je lot. Let op: 
persoonlijk aanwezig zijn en je startnummer tonen, anders gaat de prijs naar een ander. 

 We houden een schriftelijke enquête over de datum van het volgende NKE (waarschijnlijk in 
mei 2015). Als je nu al plannen voor die tijd hebt: "neem ze mee". 

 Bij het Informatiepunt staat de hele dag een donatie-bus. Wil je (naast je deelnemersgeld) 
graag bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het NKE, dan is een gift van bijvoorbeeld 5 
euro (of meer) zeer welkom. Volledig vrijwillig, natuurlijk! 

 Herinnering: geen eigen eten en drinken in het restaurant gebruiken; geen auto's op het 
terrein, geen verkoop zonder overleg met de organisatie. 

 Er is belangstelling van diverse media, dus je kan nog beroemd worden ook :-) 
 
Als je nog vragen of opmerkingen hebt dan horen we het wel. 
Graag tot ziens aanstaande zondag! 

http://www.nkeenwieleren.nl/
http://www.circus-expert.nl/
http://www.municycle.com/
http://www.eindradversand.de/


 
Met vriendelijke groet namens de NKE-organisatie, 
Klaas Bil 
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