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Eenwieleren bij Zin in Zappelin 
 

 

 

Lindsey Siebelink was op 
7 december met haar 
eenwieler te gast bij Zin in 
Zappelin, een vrolijk tv-
programma voor de 
doelgroep 3 tot 6 jaar.  
 
Het is een heel leuke 
aflevering geworden die je op 
NPO Start nog terug kunt 
kijken. 

 

 

 

Eenwielerevenementen in 2023 en 2024 
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Vanaf het voorjaar staan er weer heel wat evenementen op de agenda, dichtbij en 
ver weg. 
 
* 15 april: Trainingsmiddag voor NKE-disciplines in Breda, NL. Meer informatie in de 
volgende Eenwielernieuws. 
* 13 mei: Nederlands Kampioenschap Eenwieleren in Breda, NL. Inschrijving voor 
deelnemers gaat begin februari open, meer informatie in de volgende Eenwielernieuws, en 
op https://stichtingeenwieleren.nl/nkeenwieleren/ 
* 16 - 25 juli 2023 (onder voorbehoud): Europees Kampioenschap Eenwieleren in 
Liberec, Tsjechië. Een breed spectrum aan disciplines, maar geen Urban. 
* 26 - 30 juli 2023: EUC Summer (Extreme Unicycling Convention zomer-editie) in 
Marchtrenk, Oostenrijk. Urban disciplines, dus Street, Flatland, Trials, Hoog- en 
Verspringen. 
* 7 oktober 2023: Eenwielerfestival in Klundert, NL. 
* 14 - 26 juli 2024: Wereldkampioenschap Eenwieleren (Unicon) in Bemidji, MN USA. 
https://www.unicon21.us/ 

 

 

 

"Ik wil graag een wereldrecord halen" 
 

 

 

Lisanne Boer uit Wapenveld heeft afgelopen zomer 
haar wereldtitel Highjump On Platform 
geprolongeerd, met een formidabele sprong van 80 
cm. Ons vijfde interview in de serie met Nederlandse 
en Belgische wereldkampioenen. 
 
Wanneer ben je met eenwieleren begonnen, Lisanne? 
Mijn buurjongen had een eenwieler. Ik zag hem rondrijden, 
en dat wilde ik ook graag kunnen. Voor mijn 12e verjaardag 
heb ik toen een eenwieler gevraagd, én gekregen. 
 
Wanneer kreeg je het idee om hogerop te komen in de 
eenwielersport? 
Toen ik mijn eenwieler nog maar kort had, zagen we in een 
regionale krant staan dat het Nederlands Kampioenschap 
Eenwieleren in de buurt zou worden gehouden, in 
Biddinghuizen. Mijn vader zei: ga maar kijken hoe het is. 
Maar de organisatie van het NKE ried aan om gewoon mee 
te doen (dat kon toen nog, zonder vooraanmelding). Toen 
heb ik de 5 km meegedaan, ik was bijna de laatste in mijn 
leeftijdsgroep. Maar daar heb ik wel gezien hoe leuk het 
eigenlijk is en wat er allemaal mogelijk is. Dus toen ben ik 
doorgegaan met oefenen en elk jaar beter geworden. 
 
Lees het hele interview op onze website 

 

 

 

Gratis eenwielerkalender 
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De World Unicycling Calendar 2023 is 
er weer. Elke maand een topfoto van 
een eenwielermoment van het 
afgelopen jaar. De kalender is als pdf-
bestand gratis te downloaden voor 
iedere geïnteresseerde. 
 
Wil je elke maand een andere schitterende 
eenwielerfoto aan je muur? Of wil je gewoon 
eens bekijken welke foto's dit jaar de World 
Unicycling Calendar gehaald hebben? Mail 
dan naar Klaas Bil op unicyclist@xs4all.nl 
en vraag gratis het pdf-bestand aan. Je krijgt 
dan een downloadlink via WeTransfer 
toegestuurd, zodat je de kalender kunt 
printen voor jezelf. De twaalf foto's geven 
samen een prachtig beeld van allerlei stijlen 
van eenwieleren. 
 
Meer info op deze pagina.  
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