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NK Eenwieleren gaat niet door 
 

 

 

Met pijn in ons hart hebben we vandaag 
de moeilijke beslissing genomen om het 
Nederlands Kampioenschap Eenwieleren 
op 9 mei 2020 niet door te laten gaan.  
 
We vinden het ontzettend jammer, maar we 
denken toch dat dit de meest verstandige keuze 
is, gezien de coronacrisis. Het lijkt ons niet 
verantwoord om onder deze omstandigheden 
een evenement met zoveel deelnemers te 
organiseren, juist in het epicentrum van de 
uitbraak. We hopen op jullie begrip voor deze 
moeilijke keuze. 
 
We zullen het inschrijfgeld volledig terugbetalen 
aan alle ingeschreven deelnemers, op de 
bankrekening waarvandaan betaald is. 
 
We kijken op het ogenblik naar mogelijkheden 
om het NKE in de zomer of herfst alsnog te 
houden, als tegen die tijd de situatie duidelijk 
verbeterd is. We hopen dat we dan weer allemaal 
veilig samen kunnen komen om van de 
eenwielersport en van elkaar te kunnen genieten. 
Als daar meer over bekend is, lees je het 
natuurlijk in Eenwielernieuws, en op onze 
website stichtingeenwieleren.nl. 

 

 

 

Trainingsmiddag afgelast 
 

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=7812c8401a&e=96bec3444e


 

 

De NKE Trainingsmiddag, die gepland stond voor 4 april, is helaas ook geannuleerd 
vanwege de coronacrisis. 
Er is geen plan om de Trainingsmiddag dit jaar op een latere datum te houden. Volgend 
jaar beter!  
 
Heb je vragen op het gebied van trainen? Mail gerust naar info@stichtingeenwieleren.nl. Alle 
(grote en kleine) vragen zijn welkom! 

 

 

 

 

Unicon 2020 in Frankrijk  

 

 

 

Het Wereldkampioenschap Eenwieleren, 
ook wel Unicon genoemd, wordt dit jaar 
gehouden in Grenoble, Frankrijk, van 22 
juli t/m 2 augustus. 
De organisatie liet deze week weten dat 
ze er vooralsnog vanuit gaat dat het 
evenement gewoon doorgaat, ondanks 
de corona-perikelen.  
 
De periode om in te schrijven voor het 
'midden'-tarief is verlengd tot 5 april. De 
kosten voor deelname zijn dan € 245, dit is 
inclusief het verplichte lidmaatschap van de 
International Unicycling Federation. 
Zeker nu het op relatief korte afstand is, is 
deelname aan Unicon een absolute 
aanrader! Iedereen die kan eenwieleren is 
welkom als deelnemer. 
 
Unicon website 
Unicon aanmeldformulier. 
 
Heb je vragen rondom eventuele deelname? 
Mail dan gerust naar 
info@stichtingeenwieleren.nl  
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Ga je naar Grenoble om deel te nemen 
aan Unicon? Dan word je een gratis 
team-t-shirt aangeboden. Hiermee maak 
je UNICYCLE TEAM THE NETHERLANDS 
zichtbaar in Frankrijk.  
 
Er zijn acht t-shirts beschikbaar. Weliswaar 
alleen maten L en XL, maar daar weet je 
vast wel een mouw aan te passen. 
Ben je nog niet in het bezit van zo'n shirt, én 
sta je als Unicon-deelnemer ingeschreven? 
Mail je verzoek om een t-shirt (en de 
gewenste maat) dan naar Circe Klasberg, 
stg.circe@gmail.com. Zij zorgt er dan voor 
dat je het t-shirt tijdig ontvangt (maar op is 
op).  
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