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NKE aanmelding is geopend 
 

 

Vanaf vandaag kun je je aanmelden voor het Nederlands Kampioenschap Eenwieleren. 
Ga voor die ene overwinning! Het NK Eenwieleren geeft je de gelegenheid om je eigen 
prestaties te verbeteren, of misschien zelfs te gaan voor de titel Nederlands Kampioen.  
 
Wanneer: zaterdag 9 mei 2020 
Waar: Cor Vlemmix Circuit in Breda 
Voor wie: voor alle niveaus, van beginner tot toprijder, dus ook voor JOU! Niet-Nederlandse deelnemers 
zijn welkom met een maximum van 25% van het totaal aantal. 
Aanmelden: vanaf vandaag, via https://stichtingeenwieleren.nl/aanmelden/ 
Kosten: als je je vroeg aanmeldt, profiteer je van een extra laag tarief. Hoe lang deze aanbieding geldt is 
te vinden op de website. 
Programma: dagindeling, workshops, leeftijdsgroepen en andere praktische info wordt later bekend 
gemaakt. 
 
Wat maakt het NK Eenwieleren zo uniek? 
De combinatie van "standaard track" wedstrijden 100m, 50m eenbeen, 800m, IUF slalom en 10m 
langzaam, naast de spannende "road" wedstrijden van 5km en 10km unlimited. Dat vind je nergens 
anders. 
 
Wat maakt het NK Eenwieleren zo leuk? 
Het NKE biedt een geweldige dag vol plezier en eenwielerfun. Je kunt jezelf en elkaar uitdagen tot een 
mooie prestatie. 
 
We kijken er naar uit om samen met jou van deze dag te genieten. 
 

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=f4030833da&e=96bec3444e


 

Alles over het NKE van 2020 vind je op onze website https://stichtingeenwieleren.nl/nkeenwieleren/ 
De oude website www.nkeenwieleren.nl is omgevormd tot archief. Hier vind je alle foto's, uitslagen, 
enzovoort, van 2010 t/m 2019. 

 

 

Trainingsmiddag op zaterdag 4 april 
 

 

 

Op zaterdagmiddag 4 april organiseren we weer onze jaarlijkse Trainingsmiddag, deze 
keer in Breda. Gratis trainen onder deskundige leiding. 
   
Ben je van plan om naar het NK Eenwieleren te gaan, of misschien zelfs naar de 
wereldkampioenschappen? Dan is de Trainingsmiddag wat voor jou! De Trainingsmiddag wordt 
dit jaar op het Cor Vlemmix Circuit in Breda gehouden, dus dezelfde plek waar ook in mei het 
NK Eenwieleren is. Trainen is daarom extra zinvol omdat je ook de baan kunt verkennen. 
 
De training wordt geleid door enkele van de beste Nederlandse eenwieleraars. Je krijgt tips 
zoals hoe je het beste start, of waar je op moet letten bij de eenbeen-wedstrijd. Natuurlijk kun je 
ook al je vragen stellen, bijvoorbeeld over de meest geschikte eenwieler, schoenen enzovoort. 
Zo haal je de beste resultaten uit jezelf. 
 
De deelname aan de Trainingsmiddag is gratis. Wel graag vooraf aanmelden via het 
aanmeldformulier. 

 

 

 

 

WK Eenwieleren (Unicon) in Frankrijk  

 

 

De Wereldkampioenschappen 
Eenwieleren, ook wel Unicon genoemd, 
zijn van 22 juli t/m 2 augustus in 
Grenoble, Frankrijk. Als je van 
eenwieleren houdt, is het echt de moeite 
waard om hier naar toe te gaan. En meld 
je gerust aan voor enkele onderdelen, 
ook als je maar weinig wedstrijdervaring 
hebt.  
 
Bij Unicon 2020 worden zo'n 1500 
deelnemers verwacht, van (bijna) alle 
continenten. Alleen al daarom is het de 
moeite waard, want waar vind je zo veel 
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eenwieleraars bij elkaar? 
Je zou misschien denken dat je heel goed 
moet zijn, wil je hier aan mee kunnen doen. 
Maar dat valt erg mee: iedereen die kan 
eenwieleren is welkom als deelnemer. Het 
niveau van de toppers ligt uiteraard heel 
hoog, maar ook als 'gewone' rijder kun je 
meedoen. 
 
Er zijn talloze disciplines. Van het NKE ken 
je waarschijnlijk enkele baan- en "road" 
wedstrijden. Die zijn er bij Unicon ook, maar 
in meer soorten (bijvoorbeeld estafette), of 
marathon (42,195 km). 
Bovendien zijn er talloze andere 'groepen' 
disciplines. Denk aan trials, offroad, urban 
en freestyle. (Tja, heel veel disciplines 
hebben Engelse titels.) Of gewoon 
hoogspringen of teamsporten. 
 
Tot half maart kost inschrijven (voor 
deelnemers) € 245, dit is inclusief het 
verplichte lidmaatschap van de International 
Unicycling Federation. 
Unicon website 
Unicon aanmeldformulier. 
 
Heb je vragen rondom eventuele deelname? 
Mail dan gerust naar 
info@stichtingeenwieleren.nl  

 

 

 

Filmpjes van Eenwielerfestival 2019  

 

 

Het is al weer even geleden, het Eenwielerfestival van 2 november 2019. 
Maar deze leuke links willen we toch nog met jullie delen.  
 
Video door Jolan Jacobs en Adrián Vozmediano Gómez: filmpje (3 minuten). 
360 graden-video door Jolan Jacobs: filmpje (4 minuten) 
Online verslagje met foto's van Kijk op Moerdijk.  

 

 

 

 

 

   

Copyright © 2020 Stichting Eenwieleren Nederland 
 
 
 
 

 

  

 

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=81f8ac1517&e=96bec3444e
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=c715e57228&e=96bec3444e
mailto:info@stichtingeenwieleren.nl
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=60d880bf54&e=96bec3444e
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=567c28c805&e=96bec3444e
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=fea6fc5eff&e=96bec3444e
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=7cd616be46&e=96bec3444e

