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Leeftijdsgroepen NK Eenwieleren 
 

 

Er zijn nu 59 deelnemers aangemeld 
voor het NK Eenwieleren op 28 
augustus, en er komen er nog steeds 
bij. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 
22 augustus via de pagina NK 
Eenwieleren 2021 op onze website. Let 
op: aanstaande maandag gaat de 
inschrijfprijs nogmaals omhoog. 

Alle deelnemers, én de wedstrijden waarvoor 
iedereen is aangemeld, staan in een lijst op 
https://stichtingeenwieleren.nl/aanmeldingen/. 
(Deze lijst loopt soms iets achter.) 
 
Bij het NKE wordt er om de medailles 
gestreden in leeftijdsgroepen, dit is om de 
strijd zo eerlijk mogelijk te maken. Zoals je in 
het tabelletje ziet, zijn sommige 
leeftijdsgroepen samengevoegd, omdat ze 
anders te klein zouden zijn. 
Per leeftijdsgroep en wedstrijdonderdeel zijn 
er een gouden, een zilveren en een bronzen 
medaille. 
Daarnaast is er de Progressieprijs, voor wie 
zich het meest verbeterd heeft ten opzichte 
van het vorige NKE (in 2019). 
Elke deelnemer komt in principe in 
aanmerking voor de medailles en de 
Progressieprijs. 
De "hoogste" prijzen zijn de drie titels 
"Nederlands Kampioen" (junioren 0-10, 
vrouwen 11+, mannen 11+). Hiervoor komen 
alleen Nederlanders in aanmerking. 
 
Er is een mooi team vrijwilligers voor op de 
dag zelf. Veel dank aan iedereen die zich 
heeft aangemeld! 
Het is heel leuk om vrijwilliger bij het NKE te 
zijn, en je helpt mee om een prachtig 
sportevenement mogelijk te maken. 
Meer vrijwilligers zijn nog steeds welkom!  

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=6369e3a6af&e=88fbdec206
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=428f8724a0&e=88fbdec206
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=492345b4f6&e=88fbdec206
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=1c447f5d12&e=88fbdec206


  

Met name is er nog behoefte aan een 
EHBO'er. 
Als je (misschien) vrijwilliger wilt zijn, neem 
dan contact op via 
info@stichtingeenwieleren.nl 

 

 

 

Online school voor eenwieler-tricks 
 

 

 

Unicycle Forever heeft een "Online 
School" opgezet. Met hulp van korte 
uitlegfilmpjes worden maar liefst 60 
eenwieler-tricks uitgelegd. Per vijf 
tricks kun je gratis een certificaat 
krijgen. 
 
De Online School richt zich op mounts 
(opstappen), trial en flatland. Het niveau 
gaat van beginner tot matig gevorderd. 
Voor de mounts en voor flatland heb je 
alleen je eenwieler nodig, en een vlakke 
ondergrond. De trial tricks zijn allemaal met 
één euro-pallet. Vaak kun je een pallet 
vragen bij een bouwplaats of winkel. 
Alles staat duidelijk uitgelegd op 
http://unicycleforever.com/uf-online-school/.  

 

 

 

Komende evenementen 
 

 

Na het NK Eenwieleren op 28 augustus gaat het 
seizoen nog volop door, kijk maar:  

 Zaterdag 4 september: Zeelse 
Eenwielerwedstrjden in Zele (B),  
https://ecroadrunners.weebly.com/blog 

 Zondag 19 september: Belgisch Kampioenschap 
Flatland, Trial, Freestyle, Basketbal In Leuven (B) 
http://www.unlimitedunicyclecrew.com/ 

 Zaterdag 2 oktober: Gelderse Cross-Country Meet 

mailto:info@stichtingeenwieleren.nl
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=15d75b9fce&e=88fbdec206
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=eb36788dee&e=88fbdec206
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=328356b078&e=88fbdec206
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=c5a482347e&e=88fbdec206
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=1732b842f9&e=88fbdec206


  
 (30 km offroad), bij Ede (NL). Info en aanmelding 
via Klaas Bil, unicyclist@xs4all.nl 

 Zaterdag 15 januari: het bekende Eenwielerfestival 
in Klundert (NL). Meer info komt later. 

 

 

 

Virtual Track Cup 
 

 

 

Vanuit Duitsland wordt, net als vorig 
jaar, een "Virtual Track Cup" 
georganiseerd. Iedereen, ook buiten 
Duitsland, kan gratis 'op afstand' 
meedoen. 
 
In Duitsland gaan veel eenwieler-
evenementen nog steeds niet door vanwege 
corona. Daarom organiseren ze opnieuw 
een "Virtual Track Cup". Een soort 
bekerwedstrijd op afstand. 
De onderdelen waar je aan kunt meedoen 
zijn: 100m, 400m, 800m, 50m eenbeen, 
wheelwalk (10m of 30m afhankelijk van 
leeftijd), IUF Slalom, Track Coasting, 
hoogspringen over balk, verspringen op 
vlakke grond. 
 
Het idee is dat je tijden/afstanden gemeten 
worden bij een clubbijeenkomst of training, 
en daarna ingestuurd. De inzendtermijn 
loopt tot 10 oktober. Daarna wordt er een 
klassement opgemaakt. Elke deelnemer 
krijgt een certificaat per e-mail. 
De regels en het formulier om je prestaties 
in te vullen, zijn in het Engels en het Duits 
beschikbaar op https://einrad-
bdr.de/?page=termine. 
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