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Zomer Eenwieler Challenge 2020 
Eenwielerend de zomer door!  

 

 

Zijn je vakantieplannen gecancelled vanwege corona? 
Had je mee willen doen aan het WK Eenwieleren in Grenoble? 
De zomervakantie is nog maar net begonnen en je weet nu al niet meer wat je met al die 
vrije tijd moet doen? 
Geen probleem, wij hebben een oplossing voor je: doe mee aan de Zomer Eenwieler 
Challenge 2020!  
 
Wat, voor wie, wanneer? 
De Zomer Eenwieler Challenge loopt via de privé facebookgroep Zomer Eenwieler Challenge 
2020. Je kunt je vanaf nu aanmelden als groepslid. 
Elke zondag om 12:00 uur 's middags maken we daar de nieuwe eenwieler-challenges bekend 
- vóór die tijd zijn ze nog een verrassing. Je moet dit zelf in de gaten houden! 
Je hebt dan precies één week de tijd om die uit te voeren, alleen of met meerderen. Je post je 
resultaat/bewijs op facebook. 
Na elke week is er een winnaar die een gloednieuw eenwieler t-shirt ontvangt. 
Daarnaast een lange-afstands-estafette die de hele periode van vier weken doorloopt, of tot het 
doel bereikt is. 
 
Alle eenwieleraars uit Nederland en België kunnen deelnemen aan de Zomer Eenwieler 
Challenge. 
Ook als beginner kun je meedoen, en zelfs winnen! 
Deelname is gratis. 
 
De Zomer Eenwieler Challenge begint aanstaande zondag 19 juli, en duurt vier weken. 
Heb je niet de hele vakantie tijd? Geen probleem! Je kan ook een deel van de challenges 
meedoen, het gaat per week. 

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=2a9b221de3&e=96bec3444e
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=2a9b221de3&e=96bec3444e


 

 
Waar vind je de informatie? 
Kijk op facebook, in de groep Zomer Eenwieler Challenge 2020. Nu staan er alleen de 
algemene regels. Elke zondag om 12 uur 's middags komen de nieuwe challenges online. 
Omdat het een privé facebookgroep is, moet je aanvragen om groepslid te worden, en je moet 
dan door een ander lid worden goedgekeurd/toegelaten. 

 

Maar ik heb geen facebook :-(  

 

 

 

Als je geen facebook hebt, vraag dan of 
je een account van iemand anders kan 
gebruiken. Vermeld wel je eigen naam bij 
je inzendingen! 
 
Als dat niet gaat, kun je op onze website 
https://stichtingeenwieleren.nl/ kijken. Ook 
daar staan de algemene regels, en worden 
elke zondag de nieuwe challenges 
gepubliceerd. 
Er staat bij hoe je dan je bewijzen kunt 
insturen, die zetten wij dan alsnog op 
facebook. 
 
Helaas kun je zonder facebook-account de 
inzendingen van anderen niet zien. En je 
kunt ook niet meestemmen in de wekelijkse 
poll.  

 

 

 

De Zomer Eenwieler Challenge 2020 wordt georganiseerd door Stichting Eenwieleren 
Nederland, samen met vier enthousiaste Nederlandse eenwieleraars: Lisanne, Hannelore, 
Elise en Lindsey. 
 
De voorwaarden en alle verdere informatie vind je in de groepsinfo van de facebookgroep 
Zomer Eenwieler Challenge 2020, of op onze website https://stichtingeenwieleren.nl/.  
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