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Eenwielernieuws – 15 augustus 2017 

 
28 Nederlandse medailles op EK!  

Het Europees Kampioenschap Eenwieleren werd 
deze zomer voor het eerst in Nederland 
gehouden, in Sittard-Geleen, van 28 juli t/m 6 
augustus. Het evenement werd georganiseerd 
door eenwieler-enthousiastelingen uit Nederland 
en België, en trok ruim 650 eenwieleraars uit 
heel Europa en zelfs enkelen van daarbuiten.  

De 25 Nederlandse deelnemers deden het heel 
goed, en namen in totaal 28 medailles naar huis. 
Okke Mouwen, de regerend Overall Nederlands 
Kampioen bij de mannen, won er maar liefst 
dertien, waaronder driemaal goud. De overige 
kwamen terecht bij Roos Seegers (tien, 
waaronder vijf maal goud), Lisanne Boer (twee), 
Meine de Jong (twee) en Klaas Bil (een). 

Meerdere Belgen en andere buitenlanders die 
we regelmatig bij het NKE zien, grossierden ook 
in medailles. 

 
Het Nederlandse team op de 4 x 100m estafette 
viel niet in de prijzen, ondanks een keurige tijd 
van 1:12.454. Foto: Pauline Traube 

 
NK Eenwieleren 2018: tweede helft april? 

 

Het organisatieteam voor het NKE 2018 is nog bezig met het vaststellen van een locatie en datum 
voor het evenement. Omdat mei nogal vol zit met vakanties en feestdagen, lijkt het waarschijnlijk dat 
het NKE in de tweede helft van april worden gehouden.  

Er is contact met meerdere locaties. Meeste kans dat de keus valt op een locatie in Noord-Brabant of 
Limburg. 

Uiteraard maken we datum en locatie meteen bekend zodra de beslissing gevallen is. 

 
NKE: gaat 5 km vervallen? 

Al vanaf de eerste editie van het NKE in 2010 zijn er twee wedstrijden over langere afstand geweest: 
5 km standaard en 10 km unlimited. De NKE-organisatie overweegt om met ingang van volgend jaar 
de wedstrijd over 5 km te laten vervallen, en in plaats daarvan een wedstrijd over 10 km aan te 
bieden in de standaardklasse. Elke deelnemer zou dan moeten kiezen tussen 10 km standaard óf 10 
km unlimited (of geen van beide natuurlijk). Met dit wedstrijdaanbod sluiten we beter aan bij wat 
internationaal gangbaar is. 

We zijn benieuwd wat jullie van dit plan vinden!  
Ben je voor of tegen, en waarom? Laat het weten aan info@nkeenwieleren.nl. 

mailto:info@nkeenwieleren.nl
http://www.nkeenwieleren.nl/


 
 Voor de agenda 

 

 Zaterdag 2 september 13:00 - 17:00 u: 
Open Zeelse Eenwieler-wedstrijden 
(Zele, België). Een gezellige middag vol 
wedstrijdjes. Programma: 100 m, 800 m, 
3 km, slalom, 10 m langzaam. 
Inschrijvingen en info op 
http://ecroadrunners.weebly.com 

 Zaterdag 23 september ca 10:30 - 16:30 
u: de jaarlijkse Gelderse Cross-
Country Meet, georganiseerd door 
Klaas Bil en Sander Glazenburg. 25 à 30 
km offroad rijden door de prachtige 
natuur rond Ede (Gld).  
Belangstelling melden bij Klaas en 
Sander.   
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www.stichtingeenwieleren.nl 

Je krijgt deze mailing 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 mailings over 
het NKE of ander eenwielernieuws, klik hier.3 

 

http://ecroadrunners.weebly.com/
mailto:klaasbil@xs4all.nl
mailto:klaasbil@xs4all.nl
http://www.stichtingeenwieleren.nl/
http://klaasbil.home.xs4all.nl/nke_nieuwsbrief_uitschrijven_linked.htm
http://www.stichtingeenwieleren.nl/

