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Eenwielerfestival op zaterdag 1 oktober 
 

 

 

Het Eenwielerfestival komt er weer aan! 
Op zaterdag 1 oktober kun je je een 
hele dag uitleven op en met de 
eenwieler, in sporthal De Niervaert in 
Klundert (N-B). 
 
Aan het programma wordt nog gewerkt, 
maar alvast een greep uit de workshops die 
je kunt verwachten: spelletjes op de 
eenwieler, manieren om op te stappen, 
manieren om te idelen (ook genoemd sur 
place), flatland, onderhoud en reparaties, 
ver- en hoogspringen, trials, 
eenwielerdiploma's halen, jongleren op de 
eenwieler. Als er meer info over het 
programma bekend is, vind je dat op onze 
website en in Eenwielernieuws. 
 
Deelname kost € 12,50 (ouders/begeleiders 
gratis), groepen van minstens tien 
deelnemers van dezelfde club/vereniging 
krijgen 20% korting op het inschrijfgeld. 
T-shirts kosten € 15 per stuk, afsluitende 
warme maaltijd inclusief drankje € 12. 
Alles bij vooruitbetaling. 
 
Het aanmeldingsformulier vind je hier. 

 

 

 

Unicon 20: wat kun je verwachten? 
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Unicon is de tweejaarlijkse wereldwijde 
UNIcycling CONvention 
(Eenwielerconventie), die dit jaar zijn 
20e editie beleeft in Grenoble, 
Frankrijk. Het evenement duurt van 26 
juli tot 6 augustus. 
Wellicht het belangrijkste onderdeel 
van de conventie zijn de 
wereldkampioenschappen. Daaraan 
doen deze keer ruim 1100 
wedstrijddeelnemers mee uit 41 
landen. 
 
We zijn van plan een (bijna) dagelijks 
verslagje uit te brengen van de 
gebeurtenissen op Unicon, met natuurlijk 
speciale aandacht voor de 11 Nederlandse 
en 18 Belgische deelnemers. 
De verslagjes komen te staan op deze 
pagina . 
Voor wie ons NKE-Instagramaccount volgt: 
daar posten we ook elke keer een link naar 
een nieuw verslagje. 

 

 

 

Zeelse Eenwielerwedstrijden 
 

 

 

Op zaterdagmiddag 3 september 
organiseert de Belgische eenwielerclub 
EC RoadRunners weer hun jaarlijkse 
Open Zeelse Eenwielerwedstrijden. 
 
Het programma bestaat uit 100m, 800m, 
3km, slalom (dit alles met maximaal 24 inch 
wiel) en 10m langzaam. Voor wie het 
wedstrijdseizoen in een gemoedelijke sfeer 
wil afsluiten, is dit een heel leuk 
evenementje. Er is een gratis workshop voor 
beginners. 
 
Deelname kost slechts € 5. Meer informatie 
en inschrijven op de website van EC 
Roadrunners. 

 

 

 

Gelderse Cross-Country Meet 
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Op zaterdag 15 oktober wordt weer de Gelderse Cross-Country Meet (GCCM) 
georganiseerd, een offroad eenwielertocht van meestal zo'n 25 à 30 km. 
 
Dit jaar maken we een uitstapje naar Limburg: de start en finish zijn bij Tegelen. De route is 
uitgezet door René van Schijndel, die waarschuwt dat de tocht nog pittiger is dan voorgaande 
jaren. Deelnemers moeten daarom ervaren offroad rijders zijn, en een goede conditie hebben. 
Deelname is gratis. 
 
Interesse? Mail naar organisator Klaas Bil. 

 

 

Belgian Unicycle Championship 
 

 

 

In het weekend 22 en 23 oktober 
organiseert Unlimited Unicycle Crew 
voor de tweede keer het Belgian 
Unicycle Championship, ofwel 
Belgisch Eenwielerkampioenschap. 
Op het programma staan Flatland, 
Trials, Basketbal en Hoogspringen. 
 
Het evenement vindt plaats in Hal 5, 
Locomotievenstraat, Leuven (België) en 
start op de zaterdag om 9:00 uur. 
Ook niet-Belgen kunnen deelnemen. 
Meer info (en later ook inschrijven) via 
Instagram. 
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