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Eenwielerfestival uitgesteld 
 

 

 

Het Eenwielerfestival 2022 gaat op 15 
januari helaas niet door. Het wordt 
uitgesteld naar het najaar van 2022, de 
nieuwe datum is nog niet bekend. 
 
De geldende corona-maatregelen in 
Nederland zijn onlangs verlengd tot en met 
14 januari, precies één dag voor het 
geplande Eenwielerfestival. Wij denken dat 
de kans klein is dat er vanaf 15 januari 
versoepeld wordt, vanwege de snelle 
verspreiding van de omikron-variant, en we 
kunnen niet pas op 14 januari het 
evenement afblazen. Binnen de nu 
geldende maatregelen is een 
"doorstroomevenement" als het 
Eenwielerfestival weliswaar toegestaan, 
maar iedereen vanaf 13 jaar moet dan de 
hele tijd een mondkapje op, en anderhalve 
meter afstand houden. Dat is niet te 
verenigen met de opzet van het 
Eenwielerfestival. Daarnaast vinden we het 
in deze tijd onverantwoord en tegen de 
'geest' van de maatregelen, om 100 tot 200 
mensen uit heel Nederland en België een 
dag lang te "mengen" en dan weer naar huis 
te laten gaan. Het spijt ons heel erg, maar 
we moeten het er mee doen. 
 
We betalen binnenkort iedereen het 
inschrijfgeld terug, inclusief de kosten van 
eventueel bestelde t-shirts en maaltijden. 
 
Als de nieuwe datum van het 
Eenwielerfestival bekend is, lees je het 
natuurlijk in Eenwielernieuws. 

 

 

 

NKE op 21 mei 2022 
 

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=0d86534d59&e=88fbdec206
http:///


 

 

Het Nederlands Kampioenschap Eenwieleren voor volgend jaar staat gepland voor 
zaterdag 21 mei 2022. Save the date! 
De locatie is opnieuw het Cor Vlemmix Circuit in Breda. 
  

Het wedstrijdprogramma en de regels zullen waarschijnlijk veel lijken op die van de afgelopen 
jaren. De aanmelding voor deelnemers zal rond februari geopend worden. Dit lees je dan 
uiteraard in Eenwielernieuws. 

 

 

Aanmeldingstermijn Unicon gewijzigd 
 

 

 

De aanmeldingsperiode voor Unicon 
2022 tegen de laagste prijs is verlengd 
tot 16 januari 2022, vanwege de 
corona-situatie. Tevens is de 
annuleringsregeling versoepeld, zie de 
Unicon website voor details. 
  

Unicon is de tweejaarlijkse conventie van 
eenwieleraars uit de hele wereld, met daarin 
opgenomen de wereldkampioenschappen. 
In de zomer van 2022 gaat dit mega-
evenement nu hopelijk echt door in 
Grenoble (Frankrijk), na twee keer uitstel 
wegens corona. 
 
Voor wie enthousiast of zelfs fanatiek met 
eenwieleren bezig is, is Unicon een absolute 
aanrader! Deelnemers uit Nederland en 
België hoeven zich niet te kwalificeren, elke 
eenwieleraar m/v kan zich inschrijven, 
ongeacht leeftijd of niveau. Wij zeggen: 
doen! 
 
Alle info: https://www.unicon20.fr/ 

 

 

 

Vijfdaagse eenwielertour door België 
 

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=d7d8318a53&e=88fbdec206
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https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=2212b99913&e=88fbdec206


 

 

Van 17 t/m 21 augustus 2022 wordt er een 
vijfdaagse eenwielertour georganiseerd 
door de Belgische organisatie Samen 
Bewegen Voor Adem. De tocht voert 
dwars door België, zo'n 350 km van de 
oostgrens naar de kust. 
 
Je kunt solo meedoen, of als estafettegroep 
van maximaal vijf rijders. En je kunt kiezen om 
de hele tocht van vijf dagen te rijden, of slechts 
een of enkele dagetappes. Daarmee is deze 
sportieve uitdaging geschikt voor zowel 
beginners als gevorderden. 
  
Deelname kost € 40 per etappe (korting voor 
gezinnen). Hiervoor wordt ondersteuning 
geboden tijdens de tour, maar ook al vooraf in 
de vorm van gezamenlijke trainingen. De 
organisatie voert momenteel overleg over 
slaapzalen en/of plaatsen om tenten op te 
zetten in elke etappe-plaats. Kosten van 
eventuele overnachtingen zijn voor eigen 
rekening. Een deel van het inschrijfgeld komt 
ten goede aan de bestrijding van de ziekte 
mucoviscidose, ook wel bekend als 
taaislijmziekte. Er zijn al zo'n 50 deelnemers 
opgegeven, en meer deelnemers zijn natuurlijk 
nog steeds welkom! 
  
Meer informatie en inschrijven via 
https://samenbewegenvooradem.be/unicycling-
2-0/ 

 

 

 

Bestuurswijziging Stichting Eenwieleren Nederland 
 

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=48dbe48fe7&e=88fbdec206
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Er heeft een verandering 
plaatsgevonden in het bestuur van 
Stichting Eenwieleren Nederland. Wie 
zijn vanaf nu de mensen achter de 
activiteiten van de stichting? 
 
Rebecca Halbach, die sinds 2019 
bestuurslid en tevens voorzitter was, heeft 
zich helaas moeten terugtrekken vanwege 
tijdgebrek door haar promotie-onderzoek. 
Rebecca blijft gelukkig nog wel betrokken bij 
het stichtingswerk, met name bij de 
organisatie van het Nederlands 
Kampioenschap Eenwieleren. Rebecca, 
heel veel dank voor je grote inzet en je werk 
voor het eenwieleren! 
 
We hebben Erik De Vleeschouwer bereid 
gevonden om de vacature in het bestuur op 
te vullen. Erik eenwielert zelf niet actief, 
maar is goed bekend met de 
eenwielerwereld via zijn zoon Gert-Jan 
(Belgische eenwieleraar), waardoor hij bij 
talloze eenwieler-events aanwezig of 
betrokken was. Zo is hij al jaren actief bij het 
NKE, waar hij de tijdwaarneming leidt. 
 
Het bestuur bestaat nu uit (op de foto van 
links naar rechts): 
Robert-Frank Hofland, voorzitter 
Klaas Bil, secretaris 
Erik De Vleeschouwer, penningmeester 
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