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Trainingsmiddag 23 april 2022 
 

 

 

Op zaterdag 23 april organiseren we weer een Trainingsmiddag op het Cor Vlemmix 
Circuit in Breda. Hiermee helpen we je om je goed voor te bereiden op het NK 
Eenwieleren (21 mei). 
 
Onder deskundige leiding kun je oefenen op diverse wedstrijdonderdelen van het NKE, en krijg 
je tips zoals: 
* Hoe start je het beste op de startpiepjes? 
* Waar moet je op letten bij het langzaamrijden? 
* Hoe rijd je zo snel mogelijk het IUF Slalomparcours? 
 
De Trainingsmiddag wordt gehouden op dezelfde locatie als het NKE. 
Je kunt je opgeven via hetzelfde formulier als voor het NKE (vanaf ongeveer half februari 
beschikbaar). 
Als je nog niet weet of je aan het NKE meedoet, maar wel naar de Trainingsmiddag wilt komen, 
stuur dan een mailtje naar nke@stichtingeenwieleren.nl. 
 
De Trainingsmiddag is gratis toegankelijk. 

 

 

Eenwielerfestival 1 oktober 2022 
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De nieuwe datum voor het 
Eenwielerfestival 2022 is zaterdag 1 
oktober. De locatie is als vanouds De 
Niervaert, een enorme sporthal in 
Klundert (NB). 
  

Het Eenwielerfestival wordt in principe 
jaarlijks gehouden. Het is een oergezellig 
evenement vol techniekworkshops, 
spelletjes en eenwielerplezier. 
Het EWF is helaas al twee jaar achter elkaar 
niet doorgegaan wegens corona. We 
hebben de datum nu vroeger in het najaar 
vastgelegd, en gaan er van uit dat het dit 
jaar wel gaat lukken! 
 
Meer info volgt later, maar je kan de datum 
alvast in je agenda zetten. 

 

 

 

Gratis eenwielerkalender 
 

 

 

Begin januari is de nieuwe World 
Unicycling Calendar weer uitgekomen. 
Elke maand een nieuwe eenwielerfoto 
van wereldklasse aan de muur, wie wil 
dat nou niet? 
  

De kalender is voor iedereen gratis te 
verkrijgen als een pdf-bestand om zelf te 
printen. 
Stuur voor je persoonlijke downloadlink een 
mailtje naar unicyclist@xs4all.nl. 
 
De World Unicycling Calendar wordt al meer 
dan tien jaar samengesteld door Klaas Bil 
(en staat los van Stichting Eenwieleren 
Nederland). 

 

 

 

Eenwieleren in Afrika 
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Eindbedrag € 120 
 
Een paar maanden geleden plaatsten we 
een oproep in Eenwielernieuws voor 
donaties voor Vipawa HUB Afrika. Dit is een 
organisatie in Kenia die gemarginaliseerde 
kinderen hun talenten leert ontdekken, 
onder andere via het eenwieleren. 
 
Meerdere Eenwielernieuws-lezers hebben 
hier gehoor aan gegeven. Onlangs hebben 
we het mooie eindbedrag van € 120 kunnen 
overmaken naar Vipawa. Zij hebben 
namens alle eenwielerende kinderen laten 
weten hier heel blij mee te zijn. 
Alle gulle gevers hartelijk dank! 
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