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Eenwielerfestival op zaterdag 3 november in Klundert (NB) 
 
Volgend weekend is het al zover: het eerste Eenwielerfestival! 
In deze nieuwsbrief nog wat informatie over dit niet-te-missen evenement. 

 
Termijn voor aanmelding 

 
De online aanmelding blijft tot het laatst open.  
Maar let op: als je aan de slotmaaltijd wilt meedoen, hebben we je aanmelding uiterlijk zaterdag 27 
oktober nodig (dat is morgen!). 
Betaling voor deelname en eventuele maaltijd(en) moet uiterlijk 1 november binnen zijn op het 
rekeningnummer dat je toegemaild krijgt na aanmelding. Anders betaal je € 5 extra tijdens het 
evenement zelf. 
Je kunt ook zonder aanmelding aan het festival meedoen, maar dan betaal je ook een meerprijs. 
 
 

Eenwielerdiploma's 

 
Zoals je waarschijnlijk weet, kan je een of meer officiële Eenwielerdiploma's halen bij het 
Eenwielerfestival. Die kans heb je niet zo vaak! 
Als je hieraan mee wilt doen, dan kan je hier al vast de preciese eisen per niveau lezen. Zo kan je 
kijken welk niveau je misschien kunt halen, of waar je nog op moet oefenen. 
 
 

Workshopleiders 

 
Inmiddels zijn alle workshopleiders bekend. Allemaal toppers op hun eigen gebied! 
Flatland en Trials: Roos Seegers en Stan Verhoeven. Zij zijn beiden lid van team Unicycle Forever. 
Roos heeft tot aan wereldkampioenschappen in de finale gestaan. 
Hoog- en verspringen: Lisanne Boer. Zij is wereldkampioen in maar liefst drie springdisciplines (en 
ook nog in het verwante Speed Trials). 
Opstapmanieren, eenbeen, wiellopen, langzaam en slalom: Gert-Jan De Vleeschouwer en 
Hannelore Klasberg. Zij hebben beiden hun sporen in deze disciplines ruimschoots verdiend. Gert-
Jan is zelfs wereldrecordhouder op de slalom. 
Basketbal: Ralf van de Rhee. Hij heeft tientallen jaren ervaring als basketbaltrainer (zonder 
eenwielers), en is de leider van het eenwielerbasketbalteam van Circus Op De Utrechtse Heuvelrug. 
Hockey: Sander Glazenburg, Rebecca Halbach en Cato Frederiks. Zij maken alledrie deel uit van het 
Nederlandse Eenwielerhockeyteam. 

http://stichtingeenwieleren.nl/wp-content/uploads/2018/10/Eisen-Eenwielerdiplomas.pdf
http://www.stichtingeenwieleren.nl/


Eenwielerdiploma's: Klaas Bil, Mirjam Staal en Mascha Wouters. Zij hebben alledrie ervaring met de 
tests volgens de IUF-richtlijnen. Klaas is officieel door de IUF gecertificeerd om deze "examens" (tot 
en met niveau 6) af te nemen. 
De overige workshops, die wat minder technisch gericht zijn en wat meer op de pure fun, worden 
natuurlijk ook door ervaren mensen geleid. 
 
Hier nog een keer het programma: 

 

T-shirts 

 
Hieronder zie je een plaatje van de t-shirts die je tijdens het Eenwielerfestival kunt kopen voor € 10. 
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende kinder- en volwassen maten. Je kunt ze niet van tevoren 
bestellen, en op is op. 
 



 
 
Tenslotte nog een keer de links naar: 

de evenementspagina 

het aanmeldformulier. 

 

Hopelijk zien we jullie allemaal op 3 november! 
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Uitschrijven voor Eenwielernieuws? Klik hier.2 

 

http://stichtingeenwieleren.nl/evenement/indoor-eenwieler-festival/
https://goo.gl/forms/2EYBul2j7oaZqwt53
http://www.stichtingeenwieleren.nl/
http://klaasbil.home.xs4all.nl/nke_nieuwsbrief_uitschrijven_linked.htm
http://www.stichtingeenwieleren.nl/

