
NK Eenwieleren: Leeftijdsgroepen, Kortingsactie eenwielers, Slalomparcours, en meer 
 
Beste allemaal, 
 
Er is weer heel wat nieuws over het aankomende NK Eenwieleren te melden. 
 
Leeftijdsgroepen 
Met ingang van dit jaar hanteren we bij het NK Eenwieleren de minimale set leeftijdsgroepen van de 
Internationale Eenwieler Federatie (IUF). Omdat er ook wat samenvoegingen zijn wegens te weinig 
deelnemers komt dit voor het NKE 2015 neer op: 

 0-10 

 11-13 

 14-18 

 19+. 
Bij de 10 km worden 0-10 en 11-12 samengevoegd tot 0-12 (wegens te weinig 0 tot 10-jarigen op dat 
onderdeel). 
 
Eigenlijk schrijft de IUF vijf leeftijdsgroepen voor, maar omdat er in 19-29 jaar voor elk 
wedstrijdonderdeel te weinig deelnemers zijn, wordt deze samengevoegd met 30+. 
In principe (als de IUF geen wijzigingen doorvoert, en als de NKE Organisatie zich niet bedenkt) staan 
de vijf leeftijdsgroepen ook voor de komende jaren vast. 
 
Kortingsaktie Qu-Ax Luxus eenwielers 
Onze sponsor Circus Expert biedt een grandioze korting op eenwielers voor NKE-deelnemers: 

 Qu-Ax Luxus 20 inch van € 124.90 voor € 109 (kleur naar keuze) 

 Qu-Ax Luxus 24 inch van € 134 voor € 119 (alleen in zwart) 
De eenwielers moeten tevoren besteld worden bij info@circus-expert.nl (tot 3 mei), en worden op 
het NKE afgeleverd en zonodig vakkundig op maat afgesteld. En zo spaar je ook nog eens 
verzendkosten uit! 
 
Slalomparcours 
Het parcours voor de slalomwedstrijd is dit jaar anders dan andere jaren. Het lijkt op het IUF 
parcours maar het is een beetje vervormd om op de beschikbare plek te passen. Details op 
www.nkeenwieleren.nl > Regels. 
 
Programmatijden                                                                                                
De tijden van wedstrijden en workshops zijn bekend en staan op www.nkeenwieleren.nl > 
Programma. 
Opvallend is dit jaar dat de 10 km als eerste onderdeel wordt verreden. Dit is omdat we de 5km en 
10km graag op verschillende dagdelen wilden plannen. 
 
Over deze onderwerpen vind je alle beschikbare informatie op onze website. 
 
Met vriendelijke groet namens de NKE-organisatie, 
Klaas Bil 
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Je krijgt deze e-mail omdat je voor een of meer vorige NKE’s was aangemeld als deelnemer, 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, laat dat dan even weten door deze mail te 
beantwoorden. 
g 
 


