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Nederland en België zeer succesvol op Unicon20 
 

 

Unicon, de tweejaarlijkse wereldwijde UNIcycling CONvention (Eenwielerconventie), 
was op zaterdag 6 augustus weer afgelopen. Voor de ruim 20 deelnemers uit 
Nederland en België waren dit wel de succesvolste wereldkampioenschappen ooit. 
Als we goed geteld hebben, wonnen "onze" deelnemers in totaal 79 gouden, zilveren 
en bronzen medailles, en maar liefst negen wereldtitels (de titel Wereldkampioen 
wordt toegekend zonder inachtneming van leeftijdsgroepen). 
Hebben jullie onze dagelijkse blog gevolgd? Hij is nog na te lezen op onze website. 
 
Zoals altijd gingen de ruim 1100 deelnemers uit meer dan 40 landen heel vriendschappelijk met 
elkaar om. Zeker binnen de Nederlandse en Belgische teams, maar ook internationaal en ook 
als de rijders in de wedstrijden elkaars felle concurrenten zijn. En naast de wedstrijden heb je 
nog het conventie-aspect, met workshops en gewoon chillen met elkaar. Alleen al voor de 
geweldige sfeer zou je naar Unicon gaan! 
 
De jongste deelnemer uit onze lage landen was 16 jaar. Dat is eigenlijk jammer. Misschien 
denken jongere eenwieraars (of hun ouders) dat je een gevorderde rijder moet zijn om aan het 
wereldkampioenschap mee te doen. Daar zit natuurlijk een kern van waarheid in, maar bedenk: 
ook bij Unicon worden leeftijdsgroepen gehanteerd. Meestal is de jongste leeftijdsgroep 0-10 
jaar, dus net als bij het NKE maar dan gesplitst in m/v. De leeftijdsgroepen daarboven zijn 
"smaller" dan bij het NKE. Medaillewinnaars bij het NKE, vooral bij de jongere rijders, maken 
ook bij Unicon kans op een hoge klassering. 
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Het volgende Unicon wordt gehouden in de zomer van 2024, in de Amerikaanse staat 
Minnesota (dit is nog niet officieel). Heb je een of meer medailles gewonnen op het NKE, denk 
er dan eens over na of je aan Unicon wilt meedoen. Je zult er vast geen spijt van krijgen! 

 

 

Interviews met de nieuwe wereldkampioenen 
 

 

 

Drie Nederlanders en drie Belgen 
mogen zich de komende twee jaar 
wereldkampioen noemen, sommigen 
zelfs meervoudig. Dat is een enorme 
prestatie, maar ook zij waren ooit een 
beginner.  
 
Wanneer zijn zij met eenwieleren begonnen, 
wat inspireerde hen om serieus te gaan 
trainen, hoe pakken ze dat aan, en heb je 
als wereldkampioen nog iets om naar te 
streven? 
 
Om hier achter te komen, plaatsen we in de 
komende edities van Eenwielernieuws 
steeds een interview met een van "onze" 
wereldkampioenen. 

 

 

 

Evenementen dit najaar 
 

 

3-9-2022 Eenwielerwedstrijden in Zele (B). Vriendschappelijke wedstrijden over 100m, 
800m, 3km, IUF slalom en 10m langzaam. Dit is altijd een gezellig evenement, waar rijders 
uit alle landen welkom zijn, en deelnemen belangrijker is dan winnen. Georganiseerd door 
eenwielerclub EC Roadrunners. Deelname € 5. Info en inschrijven: 



 

https://ecroadrunners.weebly.com/ 
 
10-9-2022 Einradcup Münsterland in Warendorf (D). Open wedstrijden op de 
atletiekbaan, inclusief hoog- en verspringen. Deelname € 22, inschrijving sluit op 26 

augustus. https://einradgemeinschaft.de/einrad-cup-muensterland/ 
 
1-10-2022 Eenwielerfestival in Klundert (N-B). Dit jaarlijkse festijn wordt georganiseerd 
door Stichting Eenwieleren Nederland in een grote sporthal, en bestaat vooral uit allerlei 
workshops op eenwielergebied, zoals spelletjes, opstapmanieren, flatland, onderhoud en 
reparaties, jongleren op de eenwieler, eenwielerdiploma's halen en veel meer. Deelname € 
12,50. Info en inschrijven: https://stichtingeenwieleren.nl/ 
 
15-10-2022 Gelderse Cross-Country Meet (GCCM). Een flinke offroad eenwielertocht 
(zo'n 25 km), voor de verandering niet in Gelderland maar door de Limburgse heuvels bij 
Tegelen. Volgens René van Schijndel die de route heeft uitgezet, is dit een pittige tocht, dus 
alleen voor gevorderde offroad rijders met vooral een goede conditie, en natuurlijk een 
geschikte eenwieler. Deelname is gratis. Info en aanmelden bij Klaas Bil, 
unicyclist@xs4all.nl 
 
22-10-2022 Belgian Unicycling Championship (BUC) in Leuven (B). Competities in 
Flatland-Trials-Freestyle-Basketbal, workshops, unigames in Hal5, Leuven. Georganiseerd 
door Unlimited Unicycle Crew. Meer info op Instagram, maar deze pagina is momenteel nog 
niet up-to-date.  

 

 

  

 

 

 

   

Copyright © 2022 Stichting Eenwieleren Nederland 
 
 
 
 

 

  

 

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=1f78505e55&e=88fbdec206
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=bca26bf143&e=88fbdec206
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=304c31d64d&e=88fbdec206
mailto:unicyclist@xs4all.nl
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=32fe91ad63&e=88fbdec206
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=422cdf492c&e=88fbdec206

