
EC Unicycling 2017 – 29 juli t/m 6 augustus - Sittard Geleen – Nederland: BEN JIJ ERBIJ?! 
 
In de zomervakantie van 2017 wordt in Nederland het Europees Kampioenschap Eenwieleren 
gehouden. 

 
Een evenement waar wedstrijden en fun samenkomen.  
Een evenement waar je 500 mensen op een eenwieler ziet rijden. 
Een evenement waar je alle disciplines van de eenwielersport gaat zien en beleven. 
Een evenement waar je veel kan leren van elkaar. 
Een evenement waar je veel leuke contacten met andere Europeanen hebt. 
Een evenement waar ook jij aan mee kan doen! 
 
De inschrijving is al geopend. De prijs voor het meedoen is nu nog laag maar gaat per 1 december 
verhoogd worden. Grijp dus nu je kans. 
 
Tijdens het ECU 2017 kan je meedoen aan alle wedstrijden die je leuk lijken en die je aankan. 
Je hebt nu nog 8 maanden de tijd om te oefenen/trainen en mede-eenwieleraars te vinden om een 
basketbal- of hockeyteam mee te vormen. 
 
In Amsterdam is al een groep bezig met hockey.  Zij oefenen één keer per maand op zondagmiddag.  
Ook in Maastricht kan geoefend worden met hockey.   
Als je hier interesse in hebt stuur dan een mail aan info@ecunicycling2017.eu, dan brengen zij je in 
contact.  
  
Wij hopen als gastland veel Nederlanders en Belgen aan de start te treffen! 
 
DUS:   
1.            Bezoek de website: www.ecunicycling2017.eu en schrijf je in door te klikken op het  rode 
woord register op de homepage. 
2.            Volg ECU 2017 op Facebook: https://www.facebook.com/ecunicycling2017/ 
3.            Schrijf je in voor de nieuwsbrief via www.ecunicycling2017.eu. (Onderaan de homepage) 
4.            Mail al je vragen naar: info@ecunicycling2017.eu 
5.            Zoek contact met andere eenwieleraars om samen te trainen, basketballen of te hockeyen. 
De EK-organisatie kan je hierbij ondersteunen. 
 
Tot ziens in Sittard-Geleen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Eenwieleren Nederland 

 
Klaas Bil, voorzitter 
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Deze informatie is op verzoek van het EK Organisatieteam verspreid onder het adressenbestand van 
de Stichting Eenwieleren Nederland. 
Als je deze mail beantwoordt gaat je reactie rechtstreeks naar de EK-organisatie. 
test 
 


