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Hij is er weer, de nieuwe World 
Unicycling Calendar! Met twaalf 
spectaculaire foto's uit 2018 van 
disciplines zoals afstandsrijden, muni, 
trials, freestyle en meer. 
 
Zoals altijd is de kalender gratis verkrijgbaar 

voor iedere geïnteresseerde, als een pdf 
bestand. 
Downloaden, printen en ophangen. 
 
Vraag je persoonlijke exemplaar aan via een 
mailtje naar klaas.bil@unicyclist.com.  
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Deze naam zegt sommigen van jullie wel 
iets. Vele jaren was deze tweedaagse 
conventie, georganiseerd in het 
Belgische Neerpelt door het Vlaams 
Circuscentrum, een eenwieler-
bijeenkomst van formaat. (Neerpelt is net 
over de grens bij Eindhoven.) 
 
Inmiddels is de formule een beetje veranderd. 
Vorig jaar heette het de Geenwielerconventie, en 

lag de nadruk op jongleren. 
Dit jaar heet het, we schrijven het maar precies 
over, De Konvensie - Let's Balance. Het vindt 
plaats op 9 en 10 maart 2019. 
 
Je kunt je inschrijven voor een dagpas via 
info@circuscentrum.be. De kosten zijn € 20 per 
dag (minder als je lid bent van een Belgisch 
circusatelier). Toeschouwers/begeleiders hebben 
gratis toegang. 
Meer info: 
https://www.circuscentrum.be/2019/01/09/de-
konvensie-lets-balance/ 
 
Op zaterdag is er van alles te doen op 
evenwichtsgebied, zoals slackline, ballopen, rola 
bola, en "een stevige brok eenwielerworkshops". 
 
De zondag is gereserveerd voor een 
eenwielerbasketbaltoernooi in drie categorieën 

die verschillen in ervaring en leeftijd. Daardoor is 
dit toernooi ook geschikt voor beginners. 
Hopelijk kunnen we voor dit toernooi een of 
misschien zelfs twee teams samenstellen. Het is 
de bedoeling dat er een paar keer in de regio 
Wageningen/Ede/Arnhem getraind zal worden. 
Ervaring is niet nodig, kunnen eenwieleren is 
genoeg. 
 
Lijkt je dit leuk? 
Neem dan contact op met Ralf van de Rhee via 
info@circusopdeutrechtseheuvelrug.nl, of 06 - 
3123 5194. Ralf leidde ook de workshop 
eenwielerbasketbal bij het laatste 
Eenwielerfestival. 
Wacht niet te lang want vol = vol!  
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Op 18 mei dit jaar is het de tiende keer 
dat het Nederlands Kampioenschap 
Eenwieleren plaatsvindt. 
 
We gaan er iets feestelijks van maken, met onder 
andere een speciaal jubileum-t-shirt, en 
bijzondere medailles. 
We verwachten dat de inschrijving voor 
wedstrijddeelnemers binnen enkele weken 
geopend wordt. 
 
Meer nieuws lees je natuurlijk in 
Eenwielernieuws, zodra het bekend is. 
Of kijk op www.nkeenwieleren.nl. 
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In de loop van dit jaar loopt de 
zittingstermijn van het bestuur van 
Stichting Eenwieleren Nederland af. Niet 
alle bestuursleden zullen zich 
herkiesbaar stellen.  
 
Gelukkig hebben we al enkele mensen bereid 
gevonden om openvallende plaatsen in te 
nemen. 
Heb je ook belangstelling om mee te denken over 

wat de stichting verder kan doen om het 

eenwieleren te bevorderen, of hoe de stichting 

dat kan doen? 
Als formeel bestuurslid? Of liever meer aan de 
zijlijn, of bijvoorbeeld alleen bij een specifiek 
onderwerp? 
Of wil je er eerst meer van weten? 
 
Dan nodigen we je van harte uit om te reageren 
naar info@stichtingeenwieleren.nl.  
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