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Datum en locatie NKE 2020 
 

 

 

Het Nederlands Kampioenschap Eenwieleren is volgend jaar op zaterdag 9 mei. 
De locatie is net als de afgelopen jaren het Cor Vlemmix Circuit in Breda. 
 
Het NKE is traditioneel een topdag voor iedereen die van eenwieleren houdt, van beginner tot 
ervaren wedstrijdrijder. Er is een gevarieerd aanbod aan wedstrijden en workshops. 
Omdat het een "open" kampioenschap is zijn ook niet-Nederlandse deelnemers welkom, met 
een maximum van 25% van het totale aantal deelnemers. 
 
De inschrijving zal vermoedelijk begin februari open gaan. Meer info volgt natuurlijk via 
Eenwielernieuws. 

 

 

Zonder vrijwilligers geen NKE 
 



 

 

Het NKE van 2020 wordt georganiseerd 
door een bijna volledig nieuw maar klein 
team. 
Tijdens de dag zelf zijn heel wat 
vrijwilligers nodig. Maar ook in de 
voorbereiding hebben we nog hulp 
nodig. 
 
Daarom deze warme maar dringende 
oproep: we zoeken nog een aantal mensen 
die in de voorbereiding een handje willen 
helpen, of bepaalde taken zelfs volledig op 
zich kunnen nemen. 
Denk jij met jouw talent of ervaring hier iets 
te kunnen betekenen? Neem dan graag zo 
gauw mogelijk contact met ons op via 
info@stichtingeenwieleren.nl. Jouw hulp 
wordt ten zeerste gewaardeerd.  

 

 

 

 

 

Unicon 2020  

 

 

De eerstvolgende 
Wereldkampioenschappen Eenwieleren 
worden gehouden van 22 juli t/m 2 
augustus 2020 in Grenoble (Frankrijk), 
tegen de Franse Alpen. 
Elke eenwieleraar uit Nederland of België 
kan hieraan deelnemen, er is geen 
voorselectie op niveau (anders dan 
bijvoorbeeld in Duitsland). 
 
Unicon is een mega-event. Er worden 1500 
deelnemers verwacht uit de hele wereld. Je 
kunt meedoen aan (of kijken naar) tientallen 
disciplines, van 100 meter sprint tot group 
freestyle, en van downhill racen tot flatland 
battles. 
Inschrijven gaat via https://www.unicon20.fr/. 
Tot en met 22 december betaal je nog het 
lage tarief (€ 200), daar komt nog € 15 bij 
voor het verplichte lidmaatschap van de 
International Unicycling Federation. 
Vanwege een Franse wettelijke bepaling 
heeft elke deelnemer een medisch 
certificaat nodig, waarop een arts verklaart 
dat je geschikt bent om aan 
eenwielerwedstrijden mee te doen. Een 
model vind je op de Unicon website 
Waarschijnlijk wil je huisarts dit gratis voor je 
invullen. 
Momenteel zijn er vier Nederlandse en vier 
Belgische deelnemers ingeschreven, maar 

mailto:info@stichtingeenwieleren.nl
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=774f7639a2&e=96bec3444e
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=3869a8a701&e=96bec3444e
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=77a5dcce46&e=96bec3444e


 

dat worden er vast nog veel meer. Aanrader! 
 
Op Youtube vind je een spannende teaser 
van Unicon 2020.  

 

 

 

 

 

Gratis eenwielerkalender  

 

 

 

Klaas Bil maakt, als lid van Unicyclist 
Community, al vele jaren de World 
Unicycling Calendar, met twaalf 
spectaculaire eenwielerfoto's uit het 
voorgaande jaar. De kalender is gratis te 
downloaden om zelf te printen.  
 
Als je de editie voor 2020 wilt hebben, stuur 
dan een mailtje naar 
klaas.bil@unicyclist.com. Je krijgt dan begin 
januari een downloadlink.  

 

 

 

 

 

Terugblik Eenwielerfestival  
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Op zaterdag 2 november werd het tweede Eenwielerfestival gehouden, in sporthal De 
Niervaert in Klundert. 
 
De 118 deelnemers deden mee aan talloze workshops, gewoon voor de fun of om hun 
vaardigheden te verbeteren, onder leiding van workshopleiders die hun sporen in de sport 
ruimschoots verdiend hebben. 
 
Het is de bedoeling dat er in het najaar van 2020 weer een Eenwielerfestival komt. Meer info 
lees je tegen die tijd in Eenwielernieuws.  
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