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NK Eenwieleren: 8 mei 2021 ? 
 

 

 

We verwachten in 2021 weer een Nederlands Kampioenschap Eenwieleren te kunnen 
organiseren, nadat in 2020 het NKE moest worden afgelast wegens de corona-crisis. De 
datum staat voorlopig op zaterdag 8 mei, op het bekende Cor Vlemmix Circuit in Breda.  
 
We onderzoeken ondertussen de mogelijkheden om het NKE in 2021 uit te stellen naar 
augustus/september. Dit vanwege de ontwikkelingen rond corona van de laatste maanden. 
Los van de datum zou het kunnen dat we de vorm van het NKE moeten aanpassen om het 
corona-proof te laten plaatvsinden. 
Helaas is ook nogmaals afgelasten is niet helemaal uit te sluiten, maar we zetten alles op alles 
om dit te voorkomen! 
 
Zodra we er meer over kunnen zeggen, lees je het natuurlijk in Eenwielernieuws, en op onze 
website stichtingeenwieleren.nl. 

 

 

Unicon weer uitgesteld 
 

 

Unicon, ofwel het Wereldkampioenschap Eenwieleren, is 
opnieuw uitgesteld vanwege corona. Het mega-evenement 
staat nu gepland voor juli/augustus 2022 in Grenoble, 
Frankrijk. Preciese data zijn nog niet bekend. 
   
Wie al geregistreerd staat en betaald heeft, kan ofwel zijn 
inschrijving gewoon houden, ofwel tegen lage kosten annuleren. 

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=df7eb8c9d4&e=1e593367a9
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=a214d17445&e=1e593367a9


 

Als je geregistreerd stond voor 2020, geannuleerd hebt na het 
uitstel naar 2021, en nu toch weer wilt meedoen in 2022, krijg je 
korting. 
Alle details over deze regelingen op de Unicon website 
https://www.unicon20.fr/ 
 
Het is heel jammer maar wel begrijpelijk dat Unicon (nu al) 
opnieuw is uitgesteld. Voor een zo groot evenement kost alleen al 
het plannen veel inspanning, tijd en ook geld, met een aanzienlijk 
risico dat het deze zomer weer niet kan doorgaan. 
 
Wij zeggen nog steeds: wie ook maar een béétje een serieuze 
eenwieleraar (m/v) is, moet er zeker over denken om te gaan. Bij 
voorkeur als deelnemer, want het zijn heus niet alleen de toprijders 
die meedoen. En anders als toeschouwer - je zult je ogen uitkijken 
bij de tientallen disciplines! 
Inschrijven tegen het laagste tarief kan nog bijna een jaar. 

 

 

 

 

 

World Unicycling Calendar  

 

 

 

Begin januari komt de nieuwe World 
Unicycling Calendar uit. Elke maand een 
nieuwe eenwielerfoto van wereldklasse 
aan je muur, wie wil dat nou niet?  
 
De kalender is gratis te verkrijgen als een 
pdf-bestand om zelf te printen. 
Bestellen kan nu al. Stuur voor een 
persoonlijke downloadlink een mailtje naar 
unicyclist@xs4all.nl 
 
De World Unicycling Calendar wordt al tien 
jaar samengesteld door Klaas Bil (en staat 
los van Stichting Eenwieleren Nederland).  
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Stichting Eenwieleren Nederland 
wenst jullie allemaal 

een goede jaarwisseling 
en een beter 2021!  
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