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130 deelnemers op Belgian Unicycling Championship 
 

 

 

In het weekend van 22 en 23 oktober 
werd in HAL5 in Leuven het Belgisch 
Eenwielerkampioenschap gehouden, 
ofwel BUC (Belgian Unicycling 
Championship). Twee dagen lang 
wedstrijden in trial, flatland, basketbal, 
IUF slalom, hoogspringen en 
verspringen, georganiseerd door 
Unlimited Unicycle Crew.  
 
Aan dit weekend namen maar liefst 130 
eenwieleraars deel, vooral uit België en 
Nederland, maar de verste kwam zelfs uit 
Zweden. Er was vanuit de organisatie niet 
voorzien in overnachting of maaltijden, dit 
werd door de deelnemers zelf geregeld. 
 
Na de succesvolle edities in 2021 (eerste 
keer) en 2022 heeft de organisatie al 
aangekondigd dat er in 2023 nogmaals een 
BUC komt, wederom in weekendvorm. 

 

 

 

25 km offroad door Limburg en Duitsland 
 

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=e6f170e176&e=407a23a8a6


 

 

Op 15 oktober werd de GCCM gereden, een jaarlijkse offroad-eenwielertocht over 
een flinke afstand. Deze keer langs een werkelijk schitterende route, uitgezet door 
Rene van Schijndel. 

 

 

Offroad eenwieleren kun je natuurlijk altijd in 
je eentje doen, of bijvoorbeeld met z'n 
tweeën als je met een maat (m/v) kunt 
afspreken. Maar met z'n vijftienen geeft toch 
een heel ander gevoel. Normaliter is de 
GCCM in Gelderland (vandaar Gelderse 
Cross-Country Meet), maar deze keer reden 
we voor de verandering bij Tegelen in 
Limburg, met zelfs hele stukken door de 
Duitse bossen. Organisator Klaas Bil grapte 
dat we het dit jaar maar de Geweldige 
Cross-Country Meet moesten noemen. 
De route van 25 km lang was met zo'n 250 
hoogtemeters aan de zware kant, maar alle 
deelnemers konden dit goed aan. Onderweg 
waren er vele leuke maar behoorlijk 
technische afdalingen, waar de meeste 
rijders zich enthousiast aan waagden. 
Helaas bleef daarbij niet iedereen 
ongeschonden, er waren een verstuikte pink 
en zelfs een gebroken arm te betreuren. 
 
Een filmpje van de dag is te zien hier op 
YouTube. 
 
Het is de bedoeling dat de GCCM in 2023 
weer "gewoon" door het Gelders landschap 
voert. 

 

 

 

"Ik train zes keer per week, het hele jaar door" 
 

https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=2e05e5f3b3&e=407a23a8a6
https://stichtingeenwieleren.us19.list-manage.com/track/click?u=3399e9e6672b91c43a86235e4&id=2e05e5f3b3&e=407a23a8a6


 

 

Elise Blad (21) uit Diemen is sinds 
afgelopen zomer wereldkampioen 
eenwieleren marathon “standaard”. 
Dus over een afstand van 42,195 km, 
op een wiel van 29 inch. Hoe is dat zo 
gekomen, wat doet ze daarvoor, en wat 
zijn haar toekomstplannen? 
 
Elise, wanneer ben je met eenwieleren 
begonnen? 
Toen ik 10 was, kreeg ik een eenwieler voor 
Sinterklaas. Het leek me leuk om het te 
kunnen, maar het duurde echt heel lang, ik 
heb wel vijf maanden geoefend voor ik los 
kon rijden! Daarna heb ik er een of twee jaar 
niet zo veel mee gedaan. Maar ik had een 
buurmeisje, Lindsey, met wie ik vaak buiten 
speelde. Toen zij het ook wilde leren, 
hebben we samen geoefend op mijn 
eenwieler. Dat vond ze zo leuk dat ze ook 
een eenwieler kocht. 
     
Wanneer en waardoor kreeg je het idee 
om hogerop te komen in de 
eenwielersport? 
Toen Lindsey en ik 13 jaar waren, gingen 
we wat googelen en vonden we de 
eenwielerclub Kameleon Express in Almere. 
Daar zijn we toen lid van geworden, en 
oefenden we vooral dingen als trucjes en 
figuren rijden. Het jaar daarna, in 2016, 
gingen we voor het eerst mee naar het NK 
Eenwieleren. Zo kwamen we in contact met 
meer eenwieleraars en met wedstrijden. Ik 
zag al die mensen supersnel rijden en ik 
dacht: wow, dat wil ik ook kunnen! Vanaf 
toen ben ik veel fanatieker gaan trainen. 
 
Lees het hele interview op onze website  
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