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Overzicht Eenwielerdisciplines 
 

 

 

Op onze website staat nu een overzicht 
van alle bestaande 
Eenwielerdisciplines. Nergens ter 
wereld is zo'n compleet overzicht te 
vinden, alleen bij ons!  
 
* Wat valt er allemaal onder Freestyle? 
* Wat is het verschil tussen Speed Trials en 
Time Trials? 
* Wat zou ik leuk vinden om te doen, nu ik 
eenmaal kan eenwieleren? 
 
Iedereen weet wel dat er verschillende 
disciplines in het eenwieleren bestaan, met 
andere woorden: dingen die je op een 
eenwieler kan doen. Maar als je het allemaal 
bij elkaar ziet, is het eenwieleren een 
verbazend veelzijdige sport. 
 
Laat je inspireren door ons overzicht! Het 
plaatje met de 'stamboom' van alle 
disciplines is in het Engels. Maar je kunt op 
elk woord klikken en dan kom je bij een 
Nederlandse beschrijving, met bij elke 
discipline een foto en een YouTube video 
als voorbeeld. 
 
Je vindt het overzicht hier. Het is gemaakt in 
internationale samenwerking, gecoördineerd 
door Stichting Eenwieleren Nederland, met 
ondersteuning van Jan de Bruijn voor de 
technische realisatie. Vanuit de hele wereld 
is er belangstelling voor. We zijn daarom 
bezig een Engelse vertaling te maken. 

 

 

 

Vragenlijst "Leren eenwieleren" 
 

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=5ff1825ce2&e=96bec3444e
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=be55d3d0e3&e=96bec3444e
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=f2efcaa00f&e=96bec3444e


 

 

Hoe lang heb je er over gedaan om te leren eenwieleren? 
Vul de vragenlijst in en draag bij aan de wetenschap! 
 
Claudia Stehr (Duitsland) en Klaas Bil (Nederland) zijn eenwieleraars én geïnteresseerd in 
statistiek. 
Ze werken samen in dit onderzoek om uit te vogelen hoe lang het duurt om te leren rijden. En 
vooral: hoe die tijd wordt beïnvloed door leeftijd, geslacht, wielgrootte enz. 
  
Je hulp wordt zeer op prijs gesteld. Het maakt niet uit of je al heel lang kan eenwieleren, of nog 
maar net. 
En deel gerust de link - hoe meer antwoorden hoe beter! 
  
Naar de vragenlijst (Nederlandse versie)    (English)    (Deutsch) 
Je kunt dit anoniem invullen als je wilt. Individuele gegevens worden sowieso niet gepubliceerd. 
  
Alvast heel erg bedankt! 

 

 

NKE en Trainingsmiddag 
 

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=c692144ee3&e=96bec3444e
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=c692144ee3&e=96bec3444e
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=9ca6d264b6&e=96bec3444e
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=de4b0340fa&e=96bec3444e
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=07ad15789a&e=96bec3444e


 

 

Er zijn al 33 aanmeldingen voor het 
NKE, en 17 voor de Trainingsmiddag. 
Ben jij er ook al bij? 
 
Het Nederlands Kampioenschap 
Eenwieleren op 28 augustus in Breda 
belooft weer een ouderwets prachtig 
evenement te worden! 
Jong en oud, Nederlanders en 
buitenlanders, ervaren rijders en beginners: 
echt iedereen die kan eenwieleren is 
welkom om zich aan te melden als 
deelnemer. 
Er zijn zeven verschillende wedstrijden, dus 
er is altijd wat voor je bij. En aan alle zeven 
meedoen mag natuurlijk ook, graag zelfs. 
Voor info en aanmelding, klik op het plaatje. 
 
Ben je al aan het trainen voor het NKE? En 
kun je nog wel wat hulp of tips gebruiken? 
Kom dan naar de NKE Trainingsmiddag op 
3 juli in Breda. 
Enkele van de meest ervaren eenwieleraars 
van Nederland verzorgen een middag vol 
workshops, en brengen je de fijnere 
kneepjes van de sport bij. 
Meer informatie en aanmelden via het NKE 
aanmeldingsformulier, klik op het plaatje 
hiernaast. Als je je (nog?) niet wilt opgeven 
voor het NKE, maar toch met de 
Trainingsmiddag wilt meedoen, dat mag 
ook! Stuur dan een e-mail naar 
info@stichtingeenwieleren.nl. 
 
De Trainingsmiddag is gratis toegankelijk. 

 

 

 

Zeelse Eenwielerwedstrijden 
 

mailto:info@stichtingeenwieleren.nl
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=3c3d510d02&e=96bec3444e


 

 

Op zaterdagmiddag 4 september worden in Zele (B) weer de jaarlijkse 
Eenwielerwedstrijden gehouden. 
 
De eenwielerclub EC Roadrunners uit Zele (België) organiseert dit jaar weer de Zeelse 
Eenwielerwedstrijden, op zaterdagmiddag 4 september. Het programma omvat vijf onderdelen, 
namelijk 100 m, 800 m, 3 km, IUF Slalom en 10 m langzaam. Voor wie wil, is dit een leuke 
afsluiting van het wedstrijdseizoen. De tijden worden uiteraard gemeten, maar het evenement 
heeft geen officieel karakter, de nadruk ligt op plezier en gezelligheid. 
 
Meer info (komt) op https://ecroadrunners.weebly.com/blog 

 

 

Belgian Unicycling Championship 
 

 

 

Op zaterdag 19 september kun je in 
Leuven (B) meedoen aan het open 
Belgian Unicycling Championship 
(BUC). 
 
In Nederland zijn al jaren geen wedstrijden 
meer gehouden in de Urban disciplines 
Flatland, Street en Trials. Dus rijd je Urban, 
grijp dan je kans op het open Belgisch 
Kampioenschap. 
Ook Freestyle en Basketbal komen in 
wedstrijdvorm aan bod. De dag wordt 
georganiseerd door Unlimited Unicycle 
Crew. 
 
Niet-Belgen kunnen gewoon meedoen, ook 
voor de "onofficiële" winst, maar voor het 
klassement en de prijzen moet je toch wel 
Belg zijn. 
 
Het wordt sowieso een dag vol fun, en dat 
voor maar 5 euro! 
Meer info en aanmelden op 
http://www.unlimitedunicyclecrew.com/ 

 

 

 

  

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=a6d7c5709e&e=96bec3444e
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=1f8c7df3c2&e=96bec3444e
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=029904da3e&e=96bec3444e
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=2b4602afc6&e=96bec3444e
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