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NK Eenwieleren gaat niet door 
 

 

 

Er komt definitief geen Nederlands 
Kampioenschap Eenwieleren dit jaar. We 
hebben geprobeerd om het NKE 2020 
alsnog in de herfst te houden, als dat zou 
kunnen vanwege corona. Helaas is dit 
om verschillende redenen 
organisatorisch niet haalbaar. 
Iedereen dit zich al had ingeschreven, 
heeft zijn deelnemersgeld volledig 
teruggekregen.  
 
De bedoeling is nu dat het volgende NKE in het 
voorjaar van 2021 wordt gehouden - ijs, weder en 
corona dienende. Als we er meer over kunnen 
zeggen (maar dat zal nog wel een tijdje duren), 
lees je dat natuurlijk in Eenwielernieuws en op 
onze website. 
 
Ons eerstvolgende eenwielerevenement om naar 
uit te kijken is het Eenwielerfestival op zaterdag 

31 oktober in Klundert. Voorlopig gaan we er 
vanuit dat dat gewoon kan doorgaan. 

 

 

 

 

 

Unicon uitgesteld naar 2021  

 



 

 

Ook de Wereldkampioenschappen 
Eenwieleren (Unicon) die gepland 
stonden voor juli/augustus 2020 in 
Grenoble, Frankrijk, kunnen dit jaar 
vanwege corona niet doorgaan. De 
organisatie mikt op een jaar uitstel, dus 
reken maar op juli/augustus 2021.  
 
Deelnemer-inschrijvingen blijven in principe 
staan. Het is mogelijk om je inschrijving te 
annuleren, maar de organisatie hoopt dat 
iedereen zijn inschrijving handhaaft. Deelnemers 
die vóór 13 december annuleren, krijgen hun 
geld terug, met een aftrek van €35 wegens 
gemaakte kosten. 
 
Unicon website  

 

 

 

Corona-challenge: alleen samen komen we in Brussel  

 

 

Maar is er dan niks meer? Toch wel: de 
Corona-challenge! Een virtuele 
eenwieler-estafette van de mannen tegen 
de vrouwen: wie zijn er het eerst?  
 
Door het wegvallen van het NKE en Unicon heb 
je misschien wat minder motivatie om te gaan 
eenwieleren. Ook je jeugdcircus of eenwielerclub 
is waarschijnlijk dicht. 
Maar hé: buiten eenwieleren, of ergens binnen in 
je eentje, mag nog wel! 
 
Wij bieden een alternatief: een virtuele estafette 
van Amsterdam naar Brussel, dus de 
hoofdsteden van de twee landen waar we ons op 
richten. Met "virtueel" bedoelen we: iedereen rijdt 
op eigen gelegenheid en in zijn/haar eigen 
omgeving, buiten of binnen. De afstanden tellen 
we bij elkaar op, alsof jullie na elkaar een stukje 
van Amsterdam naar Brussel rijden. 
De afstand is 222 km volgens Google Maps (over 
fietspaden). Zoals je op het plaatje ziet hebben 
we een speciaal tweebaans snelfietspad laten 
aanleggen. 
De start is op zaterdag 9 mei om 10 uur, dus het 
moment waarop het NK Eenwieleren zou worden 
geopend. De totale afstanden (apart voor 
mannen en vrouwen) houden we bij op onze 
website stichtingeenwieleren.nl, met de namen 
van de deelnemers (maar niet de afstand per 
persoon). Elke meter telt, en je kunt elke dag 
opnieuw meedoen! Er zijn geen prijzen te 
winnen. :-( 
 
Hoe kun je meedoen? Stuur een mailtje 

naar info@stichtingeenwieleren.nl waarin je het 
volgende zet:  

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=ee1353ccf8&e=407a23a8a6
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=8df4be2d11&e=407a23a8a6
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=8c05267f94&e=407a23a8a6
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=feccc490c2&e=407a23a8a6
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=93974ca7f1&e=407a23a8a6


 

 Je naam (als je je naam niet op de 

website wilt, zet dat er dan even bij, dan 
word je vermeld als "Anoniem") 

 Of je man of vrouw bent 
 De afstand die je op die dag ge-

eenwielerd hebt (andere dag? vermeld 
dan ook de datum) 

 Hoe je je afstand gemeten of geschat 

hebt 

Meer details zijn niet nodig, maar wel leuk voor 
ons om te lezen.  
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