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Eenwielernieuws – 19 oktober 
2018 

 
 
Eenwielerfestival op 3 november in Klundert (NB) 

 

Nog twee weken en dan barst het Eenwielerfestival los! Een hele dag lang in een prachtige sportzaal 
eenwieleren met keus uit talloze workshops en activiteiten. 
Heb je je nog niet opgegeven? Het kan nog steeds, via het opgaveformulier.

 
Alle workshops in het programma zijn geschikt voor beginners én gevorderden. 
Heb je bijvoorbeeld nooit eenwielerhockey of basketbal gedaan of gezien, maar lijkt het je leuk? Ga 
dan vooral naar die workshops. 
Maar er zijn ook workshops met algemene techniektips (leer rijden met één been, of krijg expert-tips 
over de slalom), en fun workshops zoals spelletjes op de eenwieler en figuren rijden.  
En wat dacht je van trials of springen op je eenwieler? Ook dat kan je leren. 
Aan het eind van de dag is er een workshop met iedereen tegelijk, waar we onder andere het grootste 
molentje van Nederland en België willen gaan maken. 
En wil je een officieel eenwielerdiploma halen (of zelfs meerdere)? Zelfs dat kan! De volledige 
niveau-eisen publiceren we volgende week. Je vindt alvast een samenvatting op de site van de 
EenwielKameleon in Almere. 

https://goo.gl/forms/2EYBul2j7oaZqwt53
http://eenwielkameleon.nl/wordpress/lid-worden/levels/
http://www.nkeenwieleren.nl/


 

Circus-Expert, die al jaren de eenwielerwinkel op het NK Eenwieleren verzorgt, zal ook op het 
Eenwielerfestival een winkelstand inrichten. 
Heb je een interesse in een nieuwe eenwieler of iets anders, stuur dan alvast een berichtje naar  
info@circus-expert.nl. Dan ben je er zeker van dat Circus-Expert het bij zich heeft. 

Op de dag zelf zijn mooie T-shirts van het Eenwielerfestival te koop voor € 10, in verschillende 
kinder- en volwassen maten. Je kunt ze niet van tevoren bestellen, dus op is op. 

Tussen de middag is er een uur lunchpauze. Je kunt natuurlijk zelf je lunch meenemen.  
Maar in de kantine kan je ook allerlei drankjes, vele soorten broodjes en warme of koude snacks 
kopen. De meeste prijzen liggen rond de €2,00 à €2,50. 

Tijdens de lunchpauze is de zaal beschikbaar om vrij te oefenen.  
We zijn erg voor een lange levensduur van spullen. Daarom organiseren we tijdens de lunchpauze 
een ruil- en verkoopmarkt waar je van je overbodige spullen afkomt of juist iets 
nieuws/tweedehands op de kop kan tikken. 
En waarschijnlijk komt er ook een "eenwielerbioscoop" met indrukwekkende of mooie 
eenwielerfilm(pje)s. 

Aan het eind van de dag is er een gezamenlijke warme maaltijd voor vleeseters en vegetariërs 
(Indonesisch buffet). Je kunt je als deelnemer of bezoeker hiervoor opgeven tot uiterlijk 27 oktober, dit 
kost €10 per persoon inclusief drankje. Zo hoef je niet met een lege maag naar huis :-). 

Deelname voor de hele dag kost maar tien euro! (Bij vooruitbetaling, exclusief t-shirt en maaltijd.) 

Geef je snel op via het opgaveformulier. 
Bezoekers en begeleiders hebben gratis entree. 

 

 
Europees Kampioenschap 

mailto:info@circus-expert.nl
https://goo.gl/forms/2EYBul2j7oaZqwt53


Eenwieleren 2019 

 

Het Europees Kampioenschap Eenwieleren 
komt opnieuw naar Nederland! Dit belangrijke 
evenement vindt plaats van 25 juli t/m 4 
augustus 2019, in en bij Sittard. De 
inschrijving is al open.  

Je hoeft echt niet heel goed te zijn om mee te 
kunnen doen. En het is een spectaculaire 
ervaring, je kijkt echt je ogen uit. 

De organisatie van het EK heeft een 
informatiestand op het Eenwielerfestival 
(alleen 's middags).  
"The boss" van het organisatieteam, Alwin 
Jacobs, is aanwezig en kan al je vragen 
beantwoorden. Ga daar dus vooral even 
kijken! 

Zie ook de website van het EK op 
https://www.ecu2019.eu/  

 

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

 

https://www.ecu2019.eu/
http://www.stichtingeenwieleren.nl/
http://klaasbil.home.xs4all.nl/nke_nieuwsbrief_uitschrijven_linked.htm
http://www.stichtingeenwieleren.nl/

