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NK Eenwieleren en Eenwielerfestival 
 

 

We gaan er nog steeds vanuit dat tegen de zomer de corona-beperkingen meer en meer 
worden versoepeld. En dat we dan weer gewoon onze evenementen kunnen organiseren.  
 
Het NK Eenwieleren is meestal rond mei, maar dat is dit jaar door de corona-maatregelen niet 
mogelijk. Daarom staat het evenement nu op de agenda voor zaterdag 28 augustus, op het 
bekende Cor Vlemmix Circuit in Breda. 
Het NKE staat open voor iedereen in Nederland die kan eenwieleren. Buitenlandse deelnemers 
kunnen ook (beperkt) meedoen, net als andere jaren. 
Je hoeft niet speciaal supergoed te kunnen rijden, want het evenement is geschikt voor ieder 
niveau, en heel gezellig voor iedereen! 
Er zijn zeven wedstrijdonderdelen: 100m, 800m, 5km, 10km unlimited, 50m met één voet, 10m 
langzaam en IUF slalom. Iedere deelnemer schrijft zich vooraf in voor de onderdelen waaraan 
hij/zij wil meedoen. De inschrijving voor deelnemers gaat waarschijnlijk rond begin mei open, 
dan worden ook de kosten bekendgemaakt. Natuurlijk lees je dat als eerste in Eenwielernieuws! 
Je kunt ook kijken op onze website https://stichtingeenwieleren.nl/nkeenwieleren/, ook voor 
bijvoorbeeld foto's en uitslagen van eerdere jaren. 
 
Om je te helpen bij de voorbereiding op het NK Eenwieleren, organiseren we op zaterdag 3 juli 
weer onze bekende Trainingsmiddag. Ook deze zal plaatsvinden in Breda, op het Cor 
Vlemmix Circuit. 
Je kunt hier ook aan meedoen als je niet aan het NKE deelneemt, of als je dat nog niet weet. 
Op de Trainingsmiddag krijg je van de workshopleiders allerlei tips en oefeningen voor het 
NKE. Hoe kun je het beste starten, waar let je op bij de slalom of de langzaamrace, enzovoort. 
Deelname aan de Trainingsmiddag is gratis. Meer info volgt later. 
 
Het jaarlijkse Eenwielerfestival organiseren we meestal rond oktober/november. Dat gaat met 
het NKE eind augustus helaas niet lukken. 
De datum voor het Eenwielerfestival is daarom gezet op zaterdag 15 januari 2022. De locatie is 
hetzelfde als voorgaande jaren: sporthal De Niervaert in Klundert (NB). 
Het Eenwielerfestival is een hele dag vol workshops op allerlei gebied. Andere jaren hadden we 
bijvoorbeeld hockey en basketbal op de eenwieler, hoogspringen, trials, tips en oefeningen voor 
verschillende opstapmanieren, flatland, eenwielerdiploma's halen, eenwielerquiz, en allerlei 
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eenwielerspelletjes. En alles natuurlijk onder deskundige leiding. Het is altijd een supergezellige 
en inspirerende dag. 

 

 

Eenwieler-disciplines 
 

 

Als je eenmaal kan eenwieleren ligt er een hele wereld voor je open. Eenwieleren is zo 
veel meer dan "gewoon een stukkie rijden". Maar wat kan er dan allemaal? 
 
Er bestaan tientallen disciplines (zeg maar: stijlen, of manieren) binnen het eenwieleren. Een 
kompleet overzicht hiervan is voor zo ver wij weten nergens ter wereld beschikbaar. 
Wij van Stichting Eenwieleren Nederland hebben op ons genomen om zo'n overzicht samen te 
stellen. Het plaatje met de "stamboom" van (vrijwel) alle disciplines is inmiddels klaar. We zijn 
nu bezig om een Nederlandse tekst te maken die elke discipline beschrijft. Tevens verzamelen 
we foto's en video's als illustratie. Het geheel zal worden gepubliceerd op onze website. 
 
Omdat er ook internationaal veel belangstelling is voor dit project, is het onze bedoeling om ook 



 

een Engelstalige versie te maken, en die wereldwijd beschikbaar te stellen. 
 
Hierboven zie je alvast een sneak preview van de "stamboom" van het eenwieleren (in het 
Engels). Meer volgt! 

 

 

Jaarverslag 
 

 

 

Het jaarverslag van de Stichting is uit. 
Daarin kun je lezen wat we gedaan 
hebben in 2020, en ook iets over wat we 
voor 2021 van plan zijn. 
 
Is een jaarverslag saai? Nou ja, eenwieleren 
is waarschijnlijk leuker dan een jaarverslag 
lezen. Maar we zijn, ondanks wat er 
allemaal niet kon door corona, trots op wat 
we in 2020 gedaan hebben. 
 
Het jaarverslag is voor iedereen te lezen (en 
als pdf te downloaden) op de Over ons-
pagina van onze website. 
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