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Eenwielernieuws – 7 september 
2018 

 
 
Eenwielerfestival 3 november 

 

Op zaterdag 3 november organiseren we iets 
nieuws: een Eenwielerfestival!  
 
Het festival is bedoeld voor alle eenwieleraars in 
Nederland en België. Het wordt gehouden in 
sportcentrum De Niervaert in Klundert (Noord-
Brabant).  
 
Het wordt een dag vol workshops, demo's, 
spelen, fun, wedstrijdjes en leren van elkaar.  
 
Meer nieuws volgt natuurlijk nog, maar hou 
3 november alvast vrij in je agenda want dit wordt 
echt een geweldige dag! 
 

 

 

 
European Unicycling Championship in NL 

 

Het Europees Kampioenschap Eenwieleren komt 
voor de tweede achtereenvolgende keer naar 
Nederland! Het evenement vindt net als in 2017 
plaats bij Sittard-Geleen in Limburg, ongeveer 
van 25 juli t/m 4 augustus 2019. De data kunnen 
nog iets schuiven als er een 100 km wedstrijd (!) 
komt.  

Het EK is een prachtig en indrukwekkend 
evenement om mee te maken, waarbij bijna alle 
disciplines van het eenwieleren aan bod komen. 
Inschrijven als deelnemer kan waarschijnlijk 
vanaf ongeveer half oktober.  
Houd ook onze berichten in de gaten want 
misschien komt er een kortingsregeling via 
Stichting Eenwieleren Nederland. 
 
 

 
Finale wheelwalk ECU 2017 
 

http://www.nkeenwieleren.nl/


 
Zeelse Eenwielerwedstrijden weer puik 

 

Op zaterdag 1 september werden de Zeelse 
Eenwielerwedstrijden gehouden, uiteraard in Zele 
(België). Dit is vooral een Belgisch onderonsje, 
maar er deden ook een flink handjevol 
Nederlandse deelnemers mee. Het was zoals 
altijd een heel geslaagde middag. 

De vijf onderdelen 100 m, 800 m, 3 km, 10 m 
langzaam en IUF slalom werden in een 
gemoedelijke sfeer afgewerkt, natuurlijk geholpen 
door het mooie weer. Aan het eind kreeg elke 
deelnemer een medaille en een tas met leuke 
spulletjes. 

 
 
 
 

Vlak voor de start van de 3 km 

 

 
 Gelderse Cross-Country Meet: 

15 september 

 

Op zaterdag 15 september wordt weer 
de jaarlijkse Gelderse Cross-Country 
Meet gereden, dit jaar in de buurt van 
Kootwijk.  

We rijden in een ontspannen tempo 
door prachtige natuur met een groep 
gelijkgestemden. Vanwege de flinke 
afstand (ca 30 km) heb je hier wel een 
prima conditie voor nodig, en een 
offroad eenwieler met een 24 inch wiel 
of groter. 

Wil je meedoen of meer informatie, en 
ben je nog niet in contact met de 
organisatoren Klaas Bil en Sander 
Glazenburg? Beantwoord dan deze 
mailing, dan sturen wij je reactie door. 

Kort voor de start van de GCCM 2014. 
Dit jaar is de start op dezelfde plek. 

 

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

