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NL en B successen op Unicon 19 

 

De twee Nederlandse en zes Belgische 
deelnemers aan Unicon 19 zijn buitengewoon 
succesvol geweest. In totaal namen zij maar liefst 
41 medailles mee naar huis. Elk van de acht 
deelnemers haalde een of meer medailles, en/of 
vestigde of verbeterde een of meer nationale 
records. Unicon 19 is de 19e editie van het 
Wereldkampioenschap Eenwieleren, en vond 
plaats van 29 juli t/m 10 augustus in Ansan, Zuid-
Korea. Met temperaturen tot 39 graden, en een 
hoge luchtvochtigheid, waren sommige 
onderdelen erg zwaar om te doen. 

Een paar deelnemers willen we graag speciaal 
noemen: 

Tim Desmet uit België nam alleen deel aan de 
"urban" disciplines, maar hij behaalde daar toch 
zeven medailles en kwam vier keer in een finale. 

Gert-Jan De Vleeschouwer, ook uit België, deed 
mee aan veel verschillende onderdelen. Hij was 
"onze" topscorer met in totaal dertien medailles. 
Ook opvallend: hij stond bij alle zeven "track"-
disciplines in de finale. Hij had gehoopt op een 
wereldkampioenschap in IUF slalom, maar door 
twee keer DQ (waarvan een keer vlak voor de 
finish) glipte dit hem door de vingers. Hij is nog 
steeds wel wereldrecordhouder op dit onderdeel. 

Maar de grootste triomfen van "ons kluppie" 
waren toch voor Lisanne Boer uit Nederland. Ze 
had flink getraind voor de spring-nummers en zei 
vooraf bescheiden dat ze hoopte dat in haar 
klassering terug te zien. Dat bleek een 
understatement: Lisanne werd viervoudig 
wereldkampioen, namelijk bij Speed trials, 
Hoogspringen over balk, Hoogspringen op 
platform, en Verspringen op platform! Het fotootje 
hiernaast is Lisanne's winnende sprong van 160 
cm bij Verspringen op platform. 

Onze hartelijke felicitaties voor Lisanne, Klaas, 
Gert-Jan, Tim, Jolan, Mathias, Evelien en Cyril! 
Alle uitslagen zijn hier te vinden. 

De volgende Unicon vindt volgens de geruchten 

 

http://www.unicon19.kr/en/
https://unicon2018.reg.unicycling-software.com/en/results
http://www.nkeenwieleren.nl/


plaats in Brixen, Italië, in de zomer van 2020. 
Maar voor zover wij weten is dit nog niet officieel 
bekendgemaakt. 

 

 
Zeelse eenwielerwedstrijden, 1-9-2018 

 

Ook zin gekregen om mee te doen aan 
eenwielerwedstrijden in het buitenland, maar niet 
in een verre vliegreis? Dat komt dan goed uit. 

Op zaterdagmiddag 1 september organiseert de 
eenwielerclub EC RoadRunners uit Zele (België) 
voor de zevende keer hun open Zeelse 
eenwielerwedstrijden. De vijf onderdelen zijn 100 
m, 800 m, 3 km, IUF slalom en 10 m langzaam. 
Deelnemers uit elk land en van elk niveau zijn 
welkom, de enige voorwaarde is dat je op een 
eenwieler kunt rijden. Of eigenlijk zelfs dat niet, 
want er is ook doorlopend een workshop Leren 
eenwieleren. De nadruk bij de Zeelse 
eenwielerwedstrijden ligt op de gemoedelijkheid, 
al wordt er wel degelijk ook gestreden om de 
winst.  

Uitgebreide informatie en inschrijven via 
http://ecroadrunners.weebly.com/. 
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Uitschrijven voor Eenwielernieuws? Klik hier.2 
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