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Trainingsmiddag 
 

 

 

De Trainingsmiddag gaat door, het mag 
"van corona". 
Deze gezamenlijke training op 
zaterdagmiddag 3 juli is op dezelfde 
baan in Breda als het NK Eenwieleren. 

 Ben je al aan het trainen voor het 
NKE, maar kan je nog wel wat tips 
gebruiken? 

 Vraag je je af hoe je dat eigenlijk 
aanpakt, trainen? 

 Lijkt het je leuk om samen met 
anderen te oefenen, en (opnieuw) 
kennis te maken met de baan? 

Eén of meer keer "ja"? Kom dan naar de 
NKE Trainingsmiddag in Breda, op 3 juli van 
13:00 tot 16:30 u. Er hebben zich al 20 
deelnemers opgegeven, en meer zijn 
welkom. 
In deze actieve middag brengen enkele van 
de meest ervaren eenwieleraars van 
Nederland je de beginselen of de fijnere 
kneepjes van de NKE-disciplines bij. 
Geschikt voor alle niveaus! 
Je kunt je aanmelden via het NKE 
aanmeldingsformulier (nieuwe NKE-
aanmelding of bestaande aanmelding 
wijzigen). Of als je je (nog?) niet wilt 
opgeven voor het NKE, door een mailtje 
naar info@stichtingeenwieleren.nl. 
 
Deelname is gratis. 

 

 

 

Eenwieler Trial workshopmiddag 
 

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=dad9ab58f6&e=96bec3444e
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=dad9ab58f6&e=96bec3444e
mailto:info@stichtingeenwieleren.nl
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=334c78d7cf&e=96bec3444e
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=e656ed4688&e=96bec3444e


 

 

Op zondag 4 juli organiseert 
jeugdcircus Miloco in Leiden een 
workshopmiddag op het gebied van 
eenwieler-trial. 
 
Trial (of trials) is op de eenwieler spelen op 
objecten zoals pallets, smalle planken 
enzovoort, door te springen en heel precies 
te rijden. 
Wil je hier zelf mee kennismaken? Dat kan 
in Leiden, op zondag 4 juli van 12 tot 16 uur. 
Je kunt al meedoen als je los kunt rijden en 
opstappen, en bochten kunt maken. Op de 
website van Miloco staat het programma en 
meer informatie. 
Miloco organiseert deze middag samen met 
de bekende trial rijder Roos Seegers. De 
toegang is helemaal gratis. 
 
Wil je meer weten over trials op de 
eenwieler, dan kijk je natuurlijk op ons 
overzicht van alle eenwielerdisciplines. 
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