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Zomer Eenwieler Challenge 2020 
Eenwielerend de zomer door!  

 

 

 

Midden in de vakantie hebben we de 
Zomer Eenwieler Challenge 
georganiseerd, omdat er vanwege corona 
geen andere eenwieler-evenementen 
waren. Afgelopen weekend is dit 
evenement afgesloten.  
 
De challenge liep via facebook. Er waren in 
totaal 13 opdrachten, verspreid over vier 
weken, variërend van het verzinnen van een 
dans op de eenwieler tot 10 m langzaam 
rijden, en van het (de)monteren van je 
eenwieler tot het maken van de 'beste' 
eenwielerfoto. Iedereen kon de opdrachten 
in zijn eigen omgeving uitvoeren. Elke week 
was er een weekwinnaar (soms twee), en 
aan het eind ook nog een overall winnaar. 
Er werd vooral in het begin enthousiast 
meegedaan door de in totaal 53 leden van 
de facebookgroep. Later zakte de deelname 
helaas een beetje in. 
De best lopende challenge was de lange-
afstands-estafette. Dankzij de bijdragen van 
in totaal 24 rijders hebben we de afstand 
van 1811 km binnen vier weken afgelegd. 
  

 



 

 

Een van de challenges was het ontwerpen 
van een eenwieler t-shirt. Het winnende 
ontwerp (zie plaatje) werd gemaakt door 
Lisanne Boer. Elke weekwinnaar en de 
overall winnaar ontvangt zo'n shirt als prijs. 
Daarnaast kan iedereen, of je nu hebt 
meegedaan of niet, dit shirt bestellen. 
Per stuk kosten ze €15 inclusief 
verzendkosten binnen Nederland, of €18 bij 
verzending naar België. Bij verzending van 
meerdere stuks tegelijk spreken we een 
individuele prijs af. 
Je kunt er ook voor kiezen om je shirt zelf af 
te halen in Ede, of te laten meenemen naar 
de GCCM. Dan is de prijs €10. 
Beschikbare maten: Heren S M L XL 2XL, 
Dames S M L XL 2XL, Kinderen XS S M L 
XL. (De kindermaten vallen klein: M is 
ongeveer 6 jaar, L 8 jaar, XL 10 jaar. Advies: 
vanaf 11 jaar volwassen maten bestellen.) 
 
Hoe bestel je? 
Beantwoord uiterlijk 30 augustus deze 
Eenwielernieuws of mail naar 
info@stichtingeenwieleren.nl. Vermeld 
daarin: 

 Het gewenste aantal shirts en de 
maat/maten 

 Hoe je je shirt(s) wilt ontvangen, dus 
afhalen, of aflevering bij de GCCM, 
of per post 

 Je naam, en als je per post wilt 
ontvangen: ook adres en 
woonplaats 

Wij nemen dan contact op over betaling etc. 
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Nieuws over evenementen georganiseerd door Stichting Eenwieleren Nederland, of door 
anderen.  

 
Zeelse Eenwielerwedstrijden: deze gezellige en sportieve dag in het Belgische Zele kan 
helaas niet doorgaan wegens corona 
Gelderse Cross-Country Meet: deze flinke offroad eenwielertocht (25 à 30 km) is 
vanzelfsprekend buiten, en kan daardoor gewoon doorgaan. De datum is zaterdag 19 
september. Voor informatie: beantwoord deze Eenwielernieuws of mail naar 
info@stichtingeenwieleren.nl 
Eenwielerfestival: helaas kan dit oergezellige en sportieve indoor-eenwielerfestijn dit jaar niet 
doorgaan vanwege corona 
Nederlands Kampioenschap Eenwieleren: we zetten er maximaal op in om het NKE in mei 
2021 gewoon door te laten gaan. De datum is nog niet bekend. Meer info volgt via 
Eenwielernieuws  

 

 

 

Opmerkelijk wereldrecord 
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Jana Tenambergen, een 20-jarige 
studente uit Duitsland, heeft onlangs een 
bijzonder wereldrecord gereden. Het gaat 
om het uurrecord, met andere woorden: 
hoe ver kun je rijden in precies een uur 
tijd. 
 
Het oude record bij de vrouwen stond op 
naam van Mirjam Lips uit Zwitserland, en 
bedroeg 27,027 km. 
Jana's nieuwe record is veel hoger, namelijk 

33,186 km. 

Dit is op zich natuurlijk al een enorme 
prestatie. Maar het meest bijzondere is dat 
ze ook verder heeft gereden dan het 
mannenrecord! Dat staat op naam van 
Christoph Hartmann, met 32,230 km. 
Jana's record is het enige officiële 
eenwieler-wereldrecord (erkend door de 
International Unicycling Federation) waar de 
vrouwenprestatie 'beter' is dan die van de 
mannen. 
 
Alle officiële wereldrecords staan hier op de 
website van de International Unicycling 
Federation.  
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