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Corona-challenge succesvol beëindigd 
 

 

 

Afgelopen mei organiseerden we de 
coronachallenge. Een virtuele estafette 
van de mannen tegen de vrouwen, met 
de start in Amsterdam op de dag van het 
afgelaste NK Eenwieleren (9 mei), en de 
finish in Brussel.  
 
De mannen gingen als een speer, al na één dag 
waren ze Brussel voorbij! Bij de vrouwen duurde 
het wat langer, maar ook zij bereikten Brussel. In 
totaal tien mannen en acht vrouwen hebben een 
stuk meegereden, sommigen zelfs meerdere 
keren. 
Op stichtingeenwieleren.nl hebben we dagelijks 
de tussenstanden bijgehouden (staat er nog op), 
en de challenge officieel afgesloten toen 
iedereen voorbij Brussel was. Veel dank voor al 
jullie inzendingen, soms ook vergezeld van een 
mooie of grappige foto. 
 
Op de foto hiernaast de dappere deelnemer met 
de kortste afstand! 

 

 

 

 

 

Zomer Eenwieler Challenge  

 

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=644d549754&e=407a23a8a6


 

 

In de zomervakantie komt er iets nieuws: 
de Zomer Eenwieler Challenge. Allerlei 
leuke uitdagingen die te maken hebben 
met eenwieleren. Iedereen die op een 
eenwieler kan rijden, kan op zijn eigen 
niveau meedoen - en winnen! Sterker 
nog, voor sommige onderdelen hoef je 
niet eens te kunnen eenwieleren.  
 
Vier weken lang, van 19 juli tot en met 16 
augustus, worden er elke week nieuwe 
uitdagingen bekendgemaakt. Je hebt dan een 
week de tijd om die uitdagingen uit te voeren. 
Na elke week is er een weekwinnaar, die een 
begerenswaardige prijs ontvangt. Als je elke 
week meedoet, maak je elke week kans om te 
winnen. 
Aan het eind komt er nog een 'overall' winnaar 
voor de hele Zomer Eenwieler Challenge. 
 
De uitvoering van deze Challenge loopt via 
facebook. Voor wie geen facebook-account heeft, 
komt er een alternatief. Dat maken we tegen die 
tijd bekend. 
De Zomer Eenwieler Challenge wordt 
georganiseerd door ons (Stichting Eenwieleren 
Nederland), samen met vier bekende 
Nederlandse eenwieleraars: Lisanne, Hannelore, 
Elise en Lindsey. 
 
Rond half juli maken we meer details bekend via 
Eenwielernieuws.  

 

 

 

Nieuwe data voor je agenda  

 

 

Zomer Eenwieler Challenge, 
19 juli t/m 16 augustus  
Zie hierboven. De Zomer Eenwieler Challenge is 
coronaproof, en kan dus sowieso doorgaan. 
 
Zeelse Eenwielerwedstrijden, 
5 september  
Elk jaar worden in Zele, België, de Zeelse 
Eenwielerwedstrijden georganiseerd. Deze 
wedstrijden zijn een kleinschalig en heel gezellig 
evenement met meestal ongeveer dertig 
deelnemers uit België en Nederland. De 
onderdelen zijn als altijd: 100 meter (met een 
lotingssysteem), 800 meter, 3000 meter, slalom 
en 10 meter langzaam. 
De geplande datum voor dit jaar is 
zaterdagmiddag 5 september vanaf 13:00 uur. 
Vanwege de ontwikkelingen rond corona is het 
nog niet zeker of het evenement dit jaar kan 
doorgaan. 
Meer info: https://ecroadrunners.weebly.com 
 
Gelderse Cross-Country Meet, 

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=60e7de24d3&e=407a23a8a6


 

19 september  
De bekende GCCM (Gelderse Cross-Country 
Meet) komt er ook weer aan. De datum is 
zaterdag 19 september, bij heel slecht weer 
uitstel mogelijk naar zaterdag 3 oktober. 
De GCCM is een offroad eenwielertocht van 25 
tot 30 km door de Gelderse natuur. De route 
loopt dit jaar door de bossen van de Noord-
Veluwe, en wordt uitgezet door Lisanne Boer. 
Zoals de coronaregels nu zijn kan de tocht 
gewoon doorgaan, maar we moeten wel een slag 
om de arm houden. 
Meer info? Beantwoord deze nieuwsbrief. 
 
Eenwieler Festival, 
31 oktober  
Het Eenwielerfestival is een groot jaarlijks indoor-
evenement met talloze workshops op 
eenwielergebied, van teamspelen tot 
techniektips, en van spelletjes tot 
eenwielerdiploma's. Het wordt georganiseerd 
door Stichting Eenwieleren Nederland. 
Het Eenwielerfestival voor dit jaar staat gepland 
op zaterdag 31 oktober in een grote sporthal in 
Klundert (Noord-Brabant). 
Of het qua corona kan doorgaan is nog niet te 
zeggen. We hopen het natuurlijk! Hou de datum 
in elk geval vrij. Als we meer kunnen zeggen, 
lees je het in Eenwielernieuws. 
 
Unicon, 
27 juli t/m 7 augustus 2021  
De Wereldkampioenschappen Eenwieleren 
(Unicon) die gepland stonden voor deze zomer, 
moesten helaas worden uitgesteld wegens 
corona. 
Inmiddels zijn officieus de nieuwe data 
bekendgemaakt: Unicon 20 wordt gehouden van 
27 juli t/m 7 augustus 2021, in en rond Grenoble, 
Frankrijk. De organisatie hoopt dit in september 
officieel te kunnen bevestigen. 
Zoals we al eerder hebben gezegd: voor kleine 
eenwielerlanden zoals Nederland en België zijn 
er geen kwalificatie-eisen. Iedereen die kan 
eenwieleren is welkom als Unicon-deelnemer. En 
als je van eenwieleren houdt, is het een echte 
aanrader! 
Wie al ingeschreven stond voor 2020, behoudt in 
principe zijn/haar inschrijving. 
Website: https://www.unicon20.fr  
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