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We verwachten in 2021 weer gewoon een Nederlands Kampioenschap Eenwieleren te 
kunnen organiseren, nadat in 2020 het NKE moest worden afgelast wegens de corona-
crisis. De datum is vastgesteld op zaterdag 8 mei. De locatie is weer het bekende Cor 
Vlemmix Circuit in Breda.  
 
Afhankelijk van de ontwikkelingen rond corona, zou het kunnen dat we de vorm van het NKE moeten 
aanpassen. En ja, nogmaals afgelasten is helaas niet helemaal uit te sluiten, maar we zetten alles op alles 
om dit te voorkomen! 
 
Zodra er meer over het NKE in 2021 bekend is, lees je het natuurlijk in Eenwielernieuws, en op onze 
website stichtingeenwieleren.nl. 

 

 

Eenwieleren bij Enzo Knol 
 

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=6450d54d10&e=1e593367a9


 

 

De bekende youtuber Enzo Knol wijdde 
onlangs bijna een hele vlog aan 
eenwieleren. De aflevering staat 
(uiteraard) nog online. 
   
Enzo Knol ging op bezoek bij flatland- en 
streetrijders Roos en Stan in Alphen (NB). 
Hij was terecht onder de indruk van hun 
eenwielerskills. Zelf probeerde hij de eerste 
beginselen ook onder de knie te krijgen, en 
dat ging hem niet eens slecht af. 
Bekijk de hele aflevering hier op Youtube, 
het deel met eenwieleren begint bij 08:00. 

 

 

 

 

 

Terugblik op Gelderse Cross-Country Meet  

 

 

 

Bijna twintig offroad eenwieleraars reden 
afgelopen zaterdag mee in de Gelderse 
Cross-Country Meet (GCCM), die deze 
keer in de bossen van de noordelijke 
Veluwe werd gehouden.  
 
"Eindelijk weer eens een 
eenwielerevenement dat (bijna) gewoon kan 
doorgaan", zullen veel deelnemers gedacht 
hebben. Het was gelukkig niet moeilijk om 
tijdens het rijden en de pauzes aan alle 
corona-regels te voldoen. 
 
31 km offroad over bospaadjes, met soms 
mulle stukken, boomwortels en andere 
obstakels, en een picknick-lunch onderweg. 
Het is niet voor iedereen weggelegd, maar 
alle deelnemers reden de hele afstand uit. 
We hadden het mooiste weer van de wereld, 
en ook de route (dit jaar uitgezet door 
Lisanne Boer) was ronduit prachtig. 
En het is leuk om onderweg mountainbikers 
tegen te komen, als de eenwieleraars 
eindelijk eens in de meerderheid zijn. "Is dat 
nou moeilijk, met twee wielen?" 
 
De GCCM wordt elk najaar georganiseerd. 
Wil je ook vrijblijvend op de distributielijst 
voor informatie, beantwoord dan deze 
Eenwielernieuws.  
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Er zijn enkele personele wijzigingen in 
het bestuur van Stichting Eenwieleren 
Nederland. Wie zijn vanaf nu de mensen 
achter de activiteiten van de stichting?  
 
Sander Glazenburg heeft zich onlangs 
teruggetrokken uit het bestuur van de 
stichting. Het bleek moeilijk om zijn drukke 
baan en jonge gezin te combineren met zijn 
inzet voor de stichting. Sander, bedankt voor 
je enthousiasme en je werk voor het 
eenwieleren in Nederland! 
Gelukkig hebben we Robert-Frank Hofland, 
ook een actieve eenwieleraar, bereid 
gevonden om in het bestuur plaats te 
nemen. 
 
Het bestuur bestaat nu uit (op de foto van 
links naar rechts): 
Rebecca Halbach, voorzitter 
Klaas Bil, secretaris 
Robert-Frank Hofland, penningmeester  
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