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NK Eenwieleren succesvol 
 

 

 

Het NK Eenwieleren op 18 mei in Breda 
was weer een sfeervolle en succesvolle 
bijeenkomst. Er werden uitstekende 
prestaties neergezet. 
 
Maar liefst negen Nederlandse en drie 
Belgische records zijn tijdens het NKE 
gebroken. Het meest opvallende daarvan is 
waarschijnlijk de slalomtijd van Gert-Jan De 
Vleeschouwer, 17.37 seconden. Dit is 
sneller dan zijn eigen wereldrecord van 
17.59 seconden! Maar helaas handgestopt, 
waarmee het niet voldoet aan de criteria 
voor een officieel IUF wereldrecord. 
Zodra de resultaten definitief zijn, worden de 
records ook opgenomen in de officiële 
recordlijst van Stichting Eenwieleren 
Nederland. 
 
De nieuwe overall Nederlands Kampioenen 
zijn geworden: 

 Goos Rienstra bij de junioren (0-10 
jaar) 

 Okke Mouwen bij de mannen 11+ 
 Elise Blad bij de vrouwen 11+ 

De Progressieprijs (voor wie zich ten 
opzichte van het voorgaande jaar het meest 
verbeterd heeft) ging naar Jitske Verwaal. 
 
Alle voorlopige uitslagen staan op 
www.nkeenwieleren.nl. Als er iets niet mocht 
kloppen: graag zo snel mogelijk melden! 
Foto's en video's van het evenement zijn te 
vinden op www.nkeenwieleren.nl. 
Tip voor je jubilieum t-shirt: binnenstebuiten 
wassen en niet te heet, zodat de kleuren 
lang goed blijven. 
Gevonden voorwerp: drinkfles. Van jou? 
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EK gaat niet door 
 

 

 

Zoals velen inmiddels weten, gaat het 
Europees Kampioenschap Eenwieleren 
niet door. De organisatie heeft dit 
dramatische besluit moeten nemen na 
een aantal niet-nagekomen cruciale 
afspraken door externe partijen. 
   
Het Europees Kampioenschap Eenwieleren 
zou plaatsvinden in Sittard, van 25 juli t/m 4 
augustus. Meer dan 600 eenwieleraars uit 
heel Europa hadden zich inmiddels 
ingeschreven, en trainden hard om 
maximaal resultaat te behalen. 
De ingeschreven deelnemers hebben 
allemaal persoonlijk bericht gekregen. De 
organisatie bekijkt onder andere in hoeverre 
de deelnemers hun inschrijfgeld terug 
kunnen krijgen. 
 
In het "vacuüm" dat is ontstaan, komen er 
diverse kleinere initiatieven tot stand, zoals: 

 Voor hockey'ers: Internationaal 
Eenwielerhockey-toernooi in 
Zwitserland 

 Voor iedereen: Open Ride 
(street/flatland/trial/freestyle/trucjes) 
in Sittard, 31 juli vanaf 11:00 u, zie 
facebook. 

 Voor offroad rijders: mogelijk een 
munitocht in Zuid-Limburg, begin 
juli. 

 

 

 

Weer twee nieuwe Nederlandse records  

 

 

Na de twaalf records op het NK Eenwieleren, zijn er al weer twee Nederlandse records 
gebroken.  
 
Annelou Odermatt (Nederlandse, wonend in Zwitserland) reed bij de open Zwitserse 
Kampioenschappen in Nottwil (1 en 2 juni) de 200 meter in 0:31.43, en de 400 meter in 
1:06.25. Gefeliciteerd! 
Deze records zullen op de officiële recordlijst worden geplaatst tegelijk met de records 
vanuit het NK Eenwieleren, zodra deze vaststaan.  
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Gelderse Cross-Country Meet 
 

 

 

De bekende GCCM komt er weer aan! Een jaarlijkse off-road eenwielertocht van 
ongeveer 30 km door de schitterende natuur van Gelderland, georganiseerd door Klaas 
Bil en Sander Glazenburg.  
 
Het is een pittige tocht maar absoluut geen wedstrijd. Het gaat erom gezamenlijk een mooie 
rondrit te maken. 
De datum staat inmiddels vast: zaterdag 21 september. 
Heb je belangstelling of wil je meer weten? Beantwoord deze mailing en we sturen je reactie 
door.  
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