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Eenwielernieuws – 16 mei 2018 

 
 
Definitieve resultaten NK Eenwieleren 

 

De definitieve resultaten van het NK 
Eenwieleren 2018 zijn beschikbaar via 
www.nkeenwieleren.nl.  
Alle wedstrijddeelnemers hebben per e-mail 
een certificaat gekregen waarop hun behaalde 
prestaties officieel zijn vastgelegd. De drie 
Nederlands Kampioenen en de winnaar van de 
Progressieprijs hebben een extra certificaat 
ontvangen. 

De officiële lijst met Nederlandse en Belgische 
eenwielerrecords is bijgewerkt met de zeven (!) 
records die op het NKE gebroken zijn. 
Ook de prachtige foto's die door onze 
fotografen zijn gemaakt staan online. De 
albums zijn gelinkt vanaf 
www.nkeenwieleren.nl. 
 

 

 

 
Splitsing tussen m en v bij NKE: succes? 

 

Bij het NK Eenwieleren werden dit jaar voor het 
eerst mannen en vrouwen (vanaf 11 jaar) apart 
gewaardeerd voor de medailles. 

De organisatie is benieuwd hoe de deelnemers dit 
ervaren hebben.  
Vond je het eerlijker of minder eerlijk?  
Had je meer of minder kans op medailles?  
Vind je dat de m/v splitsing moet blijven? 

Je reactie kun je geven door het beantwoorden van 
deze mail. 
 

 
Eenwielerhockey in Rotterdam 

 

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


Circusstad Rotterdam is een leuk jaarlijks 
evenement voor alles wat met circus te maken 
heeft. Dit jaar was het thema "Circus en Sport". 
Daar past eenwielerhockey natuurlijk uitstekend 
bij. Circusstad Rotterdam had daarom op 
zaterdag 5 mei het Nederlandse 
eenwielerhockeyteam uitgenodigd voor een 
workshop en demonstratie. 
 
Vier leden van het team (Cato, Lisanne, Mabel 
en Faye) hebben met hun coach (René van der 
Horst) een openbare training gegeven, en 
samen met de aanwezige circus-deelnemers 
een aantal wedstrijdjes gedaan. Daarbij bleek 
dat er rond Rotterdam ook best wel talent 
rondrijdt! Er waren in totaal tien deelnemers, 
precies goed voor een partijtje vijf tegen vijf.  
De middag was een succes, de uitnodiging voor 
volgend jaar is al binnen. 

Het hockeyteam probeert één keer in de maand 
te spelen in Amsterdam. Binnenkort 
waarschijnlijk ook een keer in Rotterdam of 
elders in het land.  
Nieuwe enthousiastelingen zijn altijd welkom. 
Stuur een mailtje naar egniener@hetnet.nl of 
volg het team op Facebook. 

 

 
 Eenwielerfestival 

 

De Stichting Eenwieleren Nederland is van plan 
om in het najaar een eenwielerfestival te 
organiseren. Een dag lang van alles doen op je 
eenwieler: veel workshops, spelvormen, hockey, 
diverse eenwielertechnieken en leren van elkaar. 
Als er meer bekend is, lees je het natuurlijk in 
Eenwielernieuws. 

We zijn nu op zoek naar een geschikte locatie. 
Liefst centraal in Nederland, bijvoorbeeld 
provincie Utrecht of Gelderland. Heb je een tip 
voor een grote (!) sporthal, een skatehal met 
genoeg vrije ruimte, of een andere overdekte 
locatie? Laat het ons dan weten door het 
beantwoorden van deze mail. 

 

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

mailto:egniener@hetnet.nl
https://www.facebook.com/eenwielerhockey/
http://www.stichtingeenwieleren.nl/
http://klaasbil.home.xs4all.nl/nke_nieuwsbrief_uitschrijven_linked.htm
http://www.stichtingeenwieleren.nl/


 


