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Eenwielernieuws – 2 mei 2018 

 
 
Recordregen op NK Eenwieleren 

Het Nederlands Kampioenschap Eenwieleren 2018, afgelopen zaterdag 28 april, is heel succesvol 
verlopen. Er waren bijna 90 deelnemers. 
De voorlopige uitslagen staan inmiddels online op www.nkeenwieleren.nl. (De link staat bovenaan op 
de pagina.) 
Aan alle deelnemers het verzoek: zie je iets wat niet klopt, meld het dan zo gauw mogelijk. Alle 
eventuele fouten kunnen dan worden rechtgezet voordat de resultaten definitief worden. 
 
Er werd weer snoeihard gereden om een of meer medailles of zelfs een titel te verdienen.  
De nieuwe overall Nederlands Kampioenen zijn: 

 Rutger Groenendijk bij de junioren (0-10 jaar),  

 Okke Mouwen bij de mannen 11+, en  

 Lisanne Boer bij de vrouwen 11+.  
Okke en Lisanne hebben hun titel al voor de derde keer op rij! 
De Progressieprijs (voor wie zich ten opzichte van het voorgaande jaar het meest verbeterd heeft) 
ging naar Lindsey Siebelink. 
 
Veel deelnemers verbeterden hun eigen beste tijden. Bovendien werden er maar liefst zeven 
Nederlandse records gebroken! 
Op de officiële recordlijst die door de Stichting Eenwieleren Nederland wordt bijgehouden, staan nu 
nog de oude records. Als de NKE-resultaten definitief zijn, wordt de recordlijst natuurlijk bijgewerkt. 
(Op de lijst staan ook Belgische records, maar die zijn bij het NKE allemaal onveranderd gebleven.). 

 

 

 
Gevonden en verloren op het NKE 

 

Gevonden:  

 Zwarte paraplu.  

 (En nog wat dingen waarvan we de 
eigenaar al weten.) 

 
Verloren:  

 Witachtige portemonnee met o.a. ID-
kaart. 

 Rekenmachine Texas Instruments 

 Rekenmachine Casio. 
 
Neem even contact op als er iets van jou bij is, 
of als je op het NKE of bij je spullen iets 
gevonden hebt. 

 
WK Eenwieleren in Zuid-Korea 

 

http://www.nkeenwieleren.nl/
http://stichtingeenwieleren.nl/eenwielerrecords/
http://www.nkeenwieleren.nl/


Goede eenwieleraars kunnen op avontuur! Het 
Wereldkampioenschap Eenwieleren, Unicon19, 
wordt van 29 juli t/m 10 augustus gehouden in 
Ansan, Zuid-Korea. 
 
Voor deelnemers vanuit "kleine eenwielerlanden" 
zoals Nederland en België zijn er geen kwalificatie-
eisen. Iedereen die zich tijdig registreert kan 
meedoen als wedstrijddeelnemer. 
 
Het niveau ligt wel hoger dan op het NK 
Eenwieleren, maar wie bij het NKE een of meer 
medailles kan winnen, kan prima ook aan Unicon 
meedoen. 
 
Vanuit Nederland zijn tot nog toe twee deelnemers 
ingeschreven, vanuit België zes. De inschrijving is 
nog open tot eind juni.. 

 

 

 
 Gelderse Cross-Country Meet 15 

september 

 

De Gelderse Cross-Country Meet is een 
offroad eenwielertocht van 25 à 30 km die 
elk najaar wordt georganiseerd door Klaas 
Bil en Sander Glazenburg. 
 
De GCCM is absoluut geen wedstrijd, het 
gaat erom om samen een mooie tocht door 
de natuur te maken. Maar het is wel een 
flinke afstand, ook al omdat het offroad is 
(denk aan bospaden enzo). Dus je moet een 
prima conditie hebben om hieraan mee te 
doen, en uiteraard offroad ervaring en een 
geschikte eenwieler. 
 
Elk jaar wordt weer een andere route 
gereden. De route van dit jaar wordt uitgezet 
door Sander en is waarschijnlijk in de buurt 
van Apeldoorn.  
 
De datum voor de GCCM van dit jaar is 
zaterdag 15 september. Als het dan te slecht 
weer mocht zijn, wijken we uit naar 22 
september. Tijd is nog niet precies bekend. 
Meestal is het ongeveer van 10:30 tot 15:30 
u. 
 
Wie interesse heeft om misschien ook mee 
te doen kan deze mail beantwoorden, wij 
sturen je reactie dan door naar de 
organisatoren.. 

 

http://www.unicon19.kr/en/


 
www.stichtingeenwieleren.nl 
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Uitschrijven voor Eenwielernieuws? Klik hier.2 

 

http://www.stichtingeenwieleren.nl/
http://klaasbil.home.xs4all.nl/nke_nieuwsbrief_uitschrijven_linked.htm
http://www.stichtingeenwieleren.nl/

