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Eenwielerfestival op zaterdag 2 november 
 

 

 

Op zaterdag 2 november organiseren we 
opnieuw een Eenwielerfestival (EWF). 
Een dag vol workshops, spelletjes en 
andere eenwielerdingen in Klundert (NB). 
 
Na het succes van EWF 2018 komt er dit 
jaar een nieuwe editie. Aan het programma 
wordt nog gewerkt, maar het zal lijken op 
dat van vorig jaar, toen er ruim twintig 
verschillende activiteiten waren. We sluiten 
de dag af met een gezamenlijke warme 
maaltijd (optioneel). 
De locatie is hetzelfde als vorig jaar: De 
Niervaert, een grote verwarmde sporthal in 
Klundert (Noord-Brabant). 
 
Dit wordt een dag die je niet wilt missen! Zet 
de datum 2 november alvast in je agenda. 
Als de aanmelding open gaat lees je dat in 
Eenwielernieuws. 

 

 

 

Eenwielerwedstrijden in Zele (B) op zaterdag 7 september 
 

 

Op zaterdag 7 september zijn er in Zele 
(België) de traditionele Open Zeelse 
Eenwielerwedstrijden. Deelname staat 
open voor iedereen die kan eenwieleren. 
   
De Open Zeelse Eenwielerwedstrijden 
worden georganiseerd door eenwielerclub 
EC RoadRunners Zele, dit jaar voor de 
achtste keer. Het programma omvat als 
vanouds 100m (met een afval-systeem), 
800m, 3km, 10m langzaam en IUF slalom. 
De kosten zijn slechts €5,-, en daar krijg je 
dan ook nog wat eten en drinken voor, en 
een leuke attentie aan het eind. 
 

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=f464ead9df&e=d19b1445ed


 

Naast Belgen doen er ook altijd aardig wat 
Nederlanders mee. Deze dag is zeker een 
aanrader voor wie in het naseizoen wat 
wedstrijdjes wil rijden in een ongedwongen 
sfeer. 
Meer info en inschrijven (uiterlijk 4 
september) via 
http://ecroadrunners.weebly.com/. 

 

 

 

 

 

Gelderse Cross-Country Meet op zaterdag 21 september  

 

 

 

Op zaterdag 21 september wordt de 
Gelderse Cross-Country Meet (GCCM) 
gehouden. Een jaarlijkse off-road 
eenwielertocht van 25 tot 30 km door de 
schitterende natuur van Gelderland, 
georganiseerd door Klaas Bil en Sander 
Glazenburg.  
 
De route begint dit jaar in de Betuwe. Met 
een pontje steken we de Nederrijn over, en 
rijden door de Veluwse bossen richting Ede. 
Na een lunchpauze rijden we via een andere 
route terug naar ons startpunt. 
 
Vanwege de afstand is het best een pittige 
tocht, maar absoluut geen wedstrijd. Het 
gaat erom gezamenlijk een mooie rondrit te 
maken. Vereist: offroad ervaring, prima 
conditie, minimale wielmaat 24 inch. 
 
Deelname is zoals altijd gratis. De kosten 
voor het pontje en voor twee consumpties 
(per deelnemer) na afloop worden betaald 
door Stichting Eenwieleren Nederland. 
Hartelijk dank dat de GCCM gebruik mag 
maken van de subsidieregeling! 
 
Wil je meer weten en sta je nog niet op de 
GCCM-mailinglijst? Beantwoord deze 
nieuwsbrief, en we sturen je reactie door.  

 

 

 

Nieuw bestuur Stichting Eenwieleren Nederland  

 

Na drie jaar komen er enkele wijzigingen in het bestuur van Stichting Eenwieleren 
Nederland.  
 
Stichting Eenwieleren Nederland is in 2016 opgericht met als bestuursleden Klaas Bil, Circe 
Klasberg en Jan de Bruijn. Nu, na drie jaar, zit de zittingstermijn van het huidige bestuur er 
op. 
Circe Klasberg en Jan de Bruijn treden af. Wij danken hen heel hartelijk voor hun grote 

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=d3517724b8&e=d19b1445ed
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=7d6a08b3d4&e=d19b1445ed


 

betrokkenheid en inzet voor het eenwieleren in Nederland en omstreken! 
Klaas Bil heeft zich herbenoembaar gesteld. Alwin Jacobs, Rebecca Halbach en Sander 
Glazenburg treden toe tot het bestuur, dat daarmee uit vier personen komt te bestaan. 
 
Het ziet er naar uit dat Alwin voorzitter wordt, Klaas secretaris, Rebecca penningmeester, en 
Sander "gewoon" bestuurslid met focus op websites en social media. 
 
Het nieuwe bestuur zal het roer niet radicaal omgooien, maar zou wel misschien wat nieuwe 
of andere accenten kunnen gaan leggen. Je merkt het vanzelf.  
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