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Eenwielernieuws - 12 september 2017 

 
Datum NK Eenwieleren 2018: 28 april  

Voor je agenda: het Nederlands 
Kampioenschap Eenwieleren 2018 wordt 
gehouden op zaterdag 28 april 2018. De 
locatie is weer het Cor Vlemmix Circuit in 
Breda. 

De organisatie overweegt om de 5km te 
laten vervallen, en te vervangen door 10km 
standaard. Dit geeft waarschijnlijk de 
mogelijkheid om een andere wedstrijd toe te 
voegen, bijvoorbeeld hoogspringen. We 
hebben al een paar meningen gehoord, 
maar we zijn benieuwd wat jij er van 
vindt! Zie ook www.nkeenwieleren.nl > 
Programma. 

Aanmelden als deelnemer zal waarschijnlijk 
pas in 2018 mogelijk zijn. 

 

 
Eurocycling XP Maastricht, 21 
oktober 

 

In het weekend van 21 en 22 oktober is in Maastricht een groot wieler-evenement: Eurocycling XP. 
Op de zaterdag zijn daar ook activiteiten voor eenwielers gepland, zoals een fun-wedstrijd in een 
parkeergarage, demonstraties enz. Alle eenwieleraars zijn welkom! Hou de datum alvast vrij in je 
agenda, meer info volgt. 

 
 Gelderse Cross-Country Meet 

 

Op zaterdag 23 september wordt de vierde 
editie van de Gelderse Cross-Country Meet 
verreden. Een offroad-eenwielertocht van 
25 à 30 km door de prachtige natuur tussen 
Ede en Arnhem, georganiseerd door Klaas Bil 
en Sander Glazenburg. Er doen meestal zo’n 
tien mensen mee. Het is geen wedstrijd, het 
gaat om de mooie tocht. 
 
Je moet een prima conditie hebben, en 
natuurlijk offroad-ervaring, om deze tocht te 
kunnen rijden. En een muni- of cross-country 
eenwieler met minimum-wielmaat van 24 inch.  
 
Als je mee wilt doen, of meer info wilt, kun je 

http://www.nkeenwieleren.nl/
http://www.nkeenwieleren.nl/


deze mail beantwoorden. 
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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.2 
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