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NK Eenwieleren succesvol verlopen 
 

 

Het Nederlands Kampioenschap Eenwieleren op 28 augustus in Breda is succesvol 
verlopen. De 64 deelnemers, tussen 7 en 68 jaar oud, streden sportief om de 
medailles in zeven wedstrijdonderdelen: 100 m, 800 m, 5 km, 10 km unlimited, 50 m 
met één been, 10 m langzaam en IUF slalom. 

Het weer werkte goed mee: het was de hele dag droog en de zon scheen geregeld. Om het 
evenement in goede banen te leiden waren er tientallen vrijwilligers, zoals ouders van 
deelnemers, deelnemers die tijd over hadden, en zelfs mensen die (soms van ver) speciaal 
daarvoor naar het NKE waren gekomen. Dank jullie wel vrijwilligers! 
 
Zoals altijd werden er drie deelnemers gehuldigd als 'overall' Nederlands Kampioen 
Eenwieleren. Die titel is het meest eervolle dat je kunt halen bij het NKE, en krijg je als je de 
beste resultaten haalt bij zo veel mogelijk onderdelen. In de categorie junioren (0-10) was dat 
Anne Weststrate uit Amstelveen. Bij de vrouwen (11+) nam Elise Blad uit Diemen opnieuw de 
titel mee naar huis. Bij de mannen (11+) werd Pim Cladder uit Utrecht de Nederlands 
Kampioen. 
De Progressieprijs, voor wie zich het meest verbeterd had ten opzichte van vorige keer, werd 
met overmacht gewonnen door Machteld van Velzen uit Leiden. 

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=2c692ed5e1&e=88fbdec206
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=5bbfb0d65f&e=88fbdec206


 

Dat het niveau alweer verder was gestegen, viel ook te zien aan de records. Er werden drie 
Belgische en maar liefst zes Nederlandse records gebroken. De nieuwe records zijn 
gepubliceerd op de officiële recordpagina van onze website. 
 
Alle uitslagen zijn te vinden op onze website. 
Een Google album met meer dan 500 foto's vind je in Google Photos. 

 

 

Eenwielerfestival: 15 januari 2022 
 

 

 

Het grote jaarlijkse Eenwielerfestival 
komt er weer aan: op zaterdag 15 
januari 2022 in sporthal De Niervaert in 
Klundert. Het is als altijd een dag vol 
workshops, spelletjes en fun op de 
eenwieler. Sommige workshops van 
vorige jaren komen weer terug, maar 
we streven ernaar om ook weer nieuwe 
dingen aan te bieden. 
 
Hoezo in januari? In 2020 kon het 
Eenwielerfestival niet doorgaan wegens 
corona. Nu kan dat wel weer, maar omdat 
het NKE dit jaar (ook al wegens corona) 
verschoven was van het voorjaar naar 
augustus, verschuift ook het 
Eenwielerfestival eenmalig van het najaar 
naar januari. En we hopen natuurlijk dat het 
dan nog steeds kan qua corona, maar het is 
koffiedik kijken hoe het in het winterseizoen 
gaat lopen. Wij gaan uit van gunstige 
omstandigheden :-) 
 
Als er meer over het programma bekend is, 
of als de inschrijving open gaat, lees je het 
natuurlijk in Eenwielernieuws. 

 

 

 

Terugblik op GCCM 
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Afgelopen zaterdag 2 oktober kwamen 
19 die-hard eenwieleraars bij elkaar om 
een lange offroad tocht (ruim 30 km) te 
rijden in de uitgestrekte bossen en 
heidevelden tussen Ede, Bennekom, 
Renkum en Wolfheze. 

De Gelderse Cross-Country Meet (GCCM), 
elk jaar georganiseerd door Klaas Bil, is 
inmiddels een begrip. De tocht wordt altijd 
ergens in (of bij) Gelderland gehouden, en is 
alleen geschikt voor ervaren offroad rijders.  
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