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Van de redactie…… 
Het april nummer van Toersteppen.nl zit weer in jullie mailbox. 

Achter de schermen is hard gewerkt aan de nieuwe stepkalender. 

Alle ritten van de oude kalender staan er inmiddels op en aangevuld met 

nieuwe ritten die interessant zijn om te steppen. Als jullie nog mooie ritten 

weten waar steppers welkom zijn laat het weten. Alle ritten die er nu opstaan 

zijn gecontroleerd en steppers zijn welkom.   

Tevens mogen we de Stepwinkel en Kostka weer begroeten als mede sponsor van Toersteppen.nl 

 

Team Toersteppen, 

Jeroen Stam.  

GESJOEMEL, DOPING OF MATCHFIXING! 
 

Eerder schreef ik al een blog over sjoemelen. Het wemelt van het gesjoemel in de wereld. Doping, 

elektro-motor, etc. Er kwam zelfs  een nieuwe categorie bij “de sjoemelboeren”, die met de regi-

stratie van hun kalveren hadden gesjoemeld. Het schijnt bij de boeren om slechts een zeer klein 

gewin te gaan, maar maakten toch de ongelooflijk grote fout om te frauderen en daarmee tevens 

de hele stamboom te ondergraven. Daarnaast hebben de boeren op grote schaal gesjoemeld met 

de boekhouding van hun mest in verband met de fosfaat uitstoot. 

 

Ik heb veel respect voor boeren. Ook mijn familie was actief in deze sector. Mensen van stavast, 

rechte rug, hard werken, etc. Allemaal classificaties die bij mij opkomen als ik aan boeren denk. 

Helaas weer een illusie armer. De goeden niet te na gesproken. 

En wat te denken van gesjoemel met scharrelkwarteleieren”,  die gewoon uit legbatterijen   

afkomstig zijn. De regio Barneveld werkt zich nog verder in de nesten. Nog zo’n man van stavast 

waar ik altijd veel bewondering voor heb is: Jillert Anema, u weet wel, de coach van                    

Jorrit Bergsma. Recht door zee. Boute uitspraken. Lekker ruzie maken. Heerlijk zo’n type in een 

wereld vol diplomatieke uitspraken. En uiteraard denk ik aan onze eigen sjoemelminister Halbert 

Zijlstra. Zo’n heerlijke Fries met een redelijk rechte rug en met niet altijd even diplomatieke      

uitspraken in de politiek. Echter, ook hier kwam hoogmoed  

voor de val. Een iets te grote broek aangetrokken. Stom! 

Einde politieke carrière!! 

 

Maar……..wie schetst mijn verbazing dat Jillert Anema een 

poging heeft gedaan tot matchfixing bij de ploegenachter-

volging schaatsen in Sotsji (2014). Als coach van de Franse 

achtervolgingsploeg probeerde hij het op een akkoordje te 

gooien met de Nederlandse achtervolgingsploeg, tegen wie de Franse ploeg destijds moest 

schaatsen. De Nederlandse ploeg zou de Fransen moeten sparen. Een akkoordje omwille van    

toekomstige beschikbare fondsen voor de Franse schaatsploeg. 

Tegen iedere Olympische waarde. Hoe stom kun je zijn!? Slechts een berisping van het NOC/NSF. 

Uiteraard is er al langer sprake van matchfixing  in de voetbalwereld. Er wordt veel onderzoek 

gedaan naar afwijkend gokgedrag op uitslagen van wedstrijden, maar het harde bewijs is nog niet 

echt  geleverd. 

Henk’s blog. 

http://toersteppen.nl/
http://www.stepwinkel.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
http://www.stepwinkel.nl/
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Er is ooit iets onoirbaars  vastgesteld bij Willem II versus FC Utrecht, maar de onderste steen is 

nooit echt boven gekomen. 

Gesjoemel, doping of matchfixing. Het lijkt van alledag te zijn. Bij alle sporten, in alle sectoren en 

het lijkt erop dat je niemand meer op z’n blauwe ogen kunt geloven. Wie had nou gedacht dat een 

lid van het Russische curlingteam, dat de bronzen medaille op de OS veroverde, betrapt werd  

dopinggebruik. Curling!!?? Ja curling, u hoort het goed.   

Dat de deelnemers van de curlingkwis van Frans Bauer niet zonder doping zijn, kan ik me goed 

voorstellen, want de lijst met verboden middelen is uitputtend. Dus je bent al snel de klos.  

Maar dan hebben we ook niet over echte sporters. 

 

Hoe zou het in de stepsport zijn? En dan bedoel ik de wedstrijd stepsport. Geen idee. Ik durf er 

mijn handen niet voor in het vuur te steken. Of ben ik nu te pessimistisch? Laat ik voorlopig maar 

uitgaan van een mooie, schone sport.  

Er gaat natuurlijk in deze sportdiscipline relatief weinig geld 

om. Maar het gebruik van verboden middelen bij amateurs 

is ook een serieus probleem. Dus voor de zekerheid zou ik 

de organisatie van het WK steppen (van 20 tot en met 22 

juli 2018) in Losser willen adviseren om scherp te zijn op 

gesjoemel, doping of matchfixing.  

Het komt namelijk in de beste families voor.  

Het gaat uitsluitend om fairplay en sportief winnen in de 

sport, toch!?  Welke sport dan ook!  

Keientrekkers Lente Steptocht 

Nou ja, lente!!??  “Maart roerde zijn staart”.   

Koude oosten wind met een temperatuur even boven  nul, dus een gevoelstemperatuur die nog 

lager is. Toch staan er maar liefst 16 steppers bij de start van de Keientrekkers Lente Steptocht 

2018.  Veel  steppers uit 

den lande hebben via de 

app laten weten dat ze het 

niet aandurfden. Dus extra 

hulde voor de steppers die 

er wel stonden. Top!!! Het 

was een geweldige step-

tocht en zowel de kou als 

de wind vielen reuze mee. Want de heenweg richting Hilversum hadden we de wind half of in de 

rug. Op de terugweg hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de luwte in de bossen. Een uitge-

kiende route!!! 

Om 9.30 uur vertrekken wij en step-

pen richting de Eem, een oude rivier 

die vanaf Amersfoort naar het IJssel-

meer meandert en zorgt voor de afwa-

tering van de Utrechtse heuvelrug. Wij 

steppen over de dijk die onderdeel  

uitmaakt van de Grebbelinie en waar 

nog op diverse plaatsen de oude kaze-

matten (bunkers) staan.  

Retro Speedstep 

Henk Roelofs, Stepclub Amersfoort.   

http://www.stepwinkel.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
http://www.stepwinkel.nl/


 

 Pagina 3—13 

 
Voor ’t laatst dienst gedaan tijdens WO II. 

Via de Eempolder bereiken we Baarn en steppen daar enkele kilometers over een soort jaagpad 

vlak langs de Eem. Prachtige natuur. De kievieten dwarrelen op onnavolgbare wijze door de lucht. 

De krokussen staan overal volop in bloei.  

Met de wind in de rug stept de groep via Baarn naar de koffiestop op de Hilversumse hei. Daar 

staat het mooi theehuis ’t Bluk te midden van de hei.  

We drinken daar koffie, thee of chocolade, maar ook de 

interne mens wordt goed verzorgd met een mooi stuk 

appeltaart of de eigen meegebrachte boterhammen. 

Na een gezellig halfuurtje stappen we weer op en step-

pen in de luwte van de bossen van Baarn en Soest rich-

ting Amersfoort. Te midden van deze bossen ligt een 

prachtig landgoed met kasteel Groeneveld, dat dateert 

uit  1710.  

En natuurlijk passeren we het koninklijk paleis in Soestdijk, waar 

we recht tegenover het paleis  via de oude laan naar de Naald 

van Waterloo steppen, daterend uit 1815. We steppen naar 

Soest en slaan daar het Kerkpad op. Een smal weggetje dat al 

eeuwenoud is en uiteraard in vroegere tijden een zandpad was. 

Nog steeds staan er enkele boerderijen met de voorkant gericht 

op de Soester Eng. Deze Eng (een stuwwal) is ontstaan tijdens 

de laatste ijstijd en op de top staat de bekende molen “De 

Windhond”, die nog steeds in bedrijf is.  

Via de Soesterduinen, een omvangrijk gebied van zandverstuivingen, steppen we naar         

Amersfoort terug. Deze zandverstuivingen zijn ontstaan toen na de ijstijd de wind vrij spel kreeg 

en dikke zandpakketten afzette in dit gebied. 

 

We hebben een heerlijke  steptocht gehad. En de teller staat op 47 km als we om 13.30 uur over 

de finish komen. Een geweldige toertocht in een rustig tempo zodat de afstand voor iedereen 

haalbaar was. Mooi droog weer. Koud?? Welnee, iedereen heeft zich heerlijk warm gestept. We 

hebben ons gelukkig niet gek laten maken door alle “weergoden” op radio en tv. 

 
Henk Roelofs, Stepclub Amersfoort 

Kortingsactie 
 

Speciaal voor de lezers van de Toersteppen nieuwsbrief geeft                

Stepwinkel.nl een leuke korting.  

Deze actie geld alleen voor aankopen gedaan via de website en niet in 

combinatie met andere aanbiedingen. 

 

Hoe werkt het: 

In de email waarmee deze nieuwsbrief verzonden is staat een code.  

Bij het afrekenen deze code in het daarvoor 

bestemde vakje (links onder) invoeren. 

Letop deze code is hoofdletter gevoelig.  

De korting wordt automatisch berekend.  

 

 

Deze actie loopt tot 31-12-2018 

http://www.stepwinkel.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
http://www.stepwinkel.nl/
http://www.stepwinkel.nl/
http://www.stepwinkel.nl/
http://www.stepwinkel.nl/


 

 Pagina 4—13 

Hielspoor 
Een typische stepsportblessure? 

 
Veelal wordt hielspoor in verband gebracht met hardlopen. Geen vreemde gedachte,want het 

aantal hardlopers in Nederland & Belgie is enorm groot en dus zal het aantal hielspoorblessures 

bij deze sporters wel relatief het meest voorkomen. 

Hielspoor ofwel peesplaatontsteking is een verkalking van de peesplaat onder je voet  aan het 

hielbeen. Juist op de plaats waar de peesplaat zich aan de hiel hecht is uiterst kwetsbaar voor 

irritatie.   

De oorzaak van hielspoor is bijna altijd overbelasting van de peesplaat of de achillespees. Sporten 

is een van de oorzaken, maar ook voetafwijkingen (lees platvoeten), stijve kuitspieren, slechte 

schoenen, overgewicht, staand beroep, etc. 

Eigenlijk zijn alle sporten een mogelijk risico-oorzaak, behalve bij sporten 

waarbij de voet relatief weinig wordt belast, zoals zwemmen. Een over-

matige belasting kan leiden tot hielspoor, vergelijkbaar met een  tennisel-

leboog.  

 

Ook een stijve kuit kan de oorzaak zijn, 

omdat de peesplaat, via de achilles-

pees, rechtstreeks verbonden is met de 

kuitspier. 

De belangrijkste symptomen van hiel-

spoor zijn pijn en stijfheid, vooral ’s 

morgens bij het opstaan.  

Pijn onder de hiel bij lopen, lang staan, etc.  

 

Hoe voorkom je hielspoor? Door te rekken en trekken, goede schoenen dragen en inlegzooltjes. 

Met rekken wordt met name het versterken van de kuitspier bedoeld. Trekken wordt bedoeld om 

met je tenen een handdoek die op de grond ligt naar je toe te trekken. Ook behandelingen als 

injecties (meestal cortisone), shockwave en zelfs een operatie kunnen noodzakelijk zijn. 

 

Met goede schoenen is hielspoor te voorkomen. Het gaat om de pas-

vorm, goede steun, een goed voetbed (eventueel met inlegzooltje), 

demping onder de hiel.   De schoen moet ook goed kunnen afwikke-

len, dus een starre schoen moet worden vermeden. Er zijn zelfs 

schoenen die helpen om hielspoor te voorkomen. Bijvoorbeeld met 

een ronde zool. Hierover zijn echter de meningen verdeeld. 

Is hielspoor een typische stepsportblessure? Dat kun je niet zonder 

meer concluderen. Echter, het is wel duidelijk dat er sprake is van 

een aanmerkelijke belasting de kuitspier en van de voet.   

Bij de stepbeweging komt er namelijk veel belasting te 

staan op de kuitspier, achillespees en de pees onder voet.  

Dat geldt zowel voor het standbeen als het afzetbeen. Goed 

schoeisel is belangrijk.  Sportschoenen regelmatig vernieu-

wen is zeker aan te raden.  

Oefeningen om te zorgen voor een goede doorbloeding van de voet. Rek- en strekoefeningen 

(ook tijdens een trainingsavond) zijn eveneens van belang. 

De stepsport is in vergelijking met hardlopen een “kleine”sport. Dus het aantal hielspoorblessures  
bij deze sporters is gering.  

http://www.stepwinkel.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
http://www.stepwinkel.nl/
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Maar toch zie ik relatief  veel steppers met een hielspoorblessure in mijn stepclub, die zelfs  onder 

behandeling zijn bij een therapeut met shockwave. Een sterke relatie met een aanmerkelijke  

overbelasting van de kuitspier, achillespees en de peesplaat onder de voet  bij deze steppers lijkt 

niet uit te sluiten.  

Daarom attendeer ik mijn leden om vooral  sportschoenen met een goed 

voetbed te gebruiken, ze regelmatig te vernieuwen en “last, but not least” 

veel rek-, trek- en strekoefeningen te doen om de doorbloeding van de pezen 

te bevorderen. 

Conclusie: hielspoor wordt voornamelijk veroorzaakt door sporten en de 

stepsport  is  hierop dan ook geen uitzondering. Sterker, de stepbeweging 

doet vermoeden dat er wel degelijk sprake is van een correlatie.  

Dus neem de suggesties ter voorkoming van hielspoor ter harte. 

Kijk voor meer informatie op internet o.a. https://hielspoorinfo.nl/ 

 
                               Henk Roelofs, Stepclub Amersfoort 

Step praat 

Nieuwe lente... 
 

Hoewel steeds meer toursteppers het jaar rond doorsteppen, loopt van oudsher het stepseizoen 

van ongeveer half maart tot half november. In de periode daartussen presenteren de fabrikanten 

en leveranciers binnen de stepwereld hun nieuws voor het komende stepseizoen. Dat nieuws is 

niet altijd even spectaculair; nieuwe kleuren en nieuwe frutsels boeien mij niet buitengewoon. 

Maar voor dit jaar is er wèl echt interessant nieuws te melden: een nieuw stepmerk op de        

Nederlandse markt, een zeker voor de tourstepper interessant nieuw stepconcept, een step met 

twee 26" wielen, èn een nieuwe step voor wie graag ook buiten de gebaande wegen tourt. 

 

Eind vorig jaar kondigde Ed Weyand van het Amersfoortse Step Events trots aan dat hij steps van 

het Tsjechische Morxes naar Nederland haalt. Waarmee er een nieuw merk op de Nederlandse 

stepmarkt verschijnt. Dat betekent overigens niet dat Morxes een nieuweling binnen de          

stepwereld is. Het merk is sinds 2015 op de competitieve Tsjechische markt en positioneert zich 

als premium. Geen wonder, de grondlegger van Morxes is Vaclav Pechr en deze meneer Pechr 

hield zich tot en met 2014 bezig met het 'tunen' van steps. Dat wil zeggen dat hij standaard steps 

verfraaide en verbeterde door deze te voorzien van mooie onderdelen en accessoires. 

Zijn gedachten gingen echter verder dan dat: Hoe mooi zou het zijn om steps 

helemaal naar eigen ontwerp te maken?!  

Eind 2014/begin 2015 wist hij die droom te realiseren. Eigen aan Morxes is 

het zgn. vakwerkframe, gelast van chroommolybdeen staal. Zo'n vakwerk-

frame doet de tweewielerfan meteen denken aan het Italiaanse motormerk 

Ducati. Het is daarmee ongetwijfeld geen toeval dat Morxes haar modellen 

met Italiaanse namen tooit. Chroommolybdeen is een harde staalsoort, die 

o.a. wordt gebruikt voor het maken van gereedschap. In stepframes wordt 

het gebruikt om een stijf maar toch niet al te zwaar frame te krijgen. Naast 

het vakwerkframe is het gebruik van kwalitatieve onderdelen eigen aan 

Morxes; meneer Pechr verloochent zijn ver-

leden niet. 

Ik schreef het al, Morxes positioneert zich als premium; hun steps 

bieden èn kosten wat extra. September 2015 heb ik in Lipnic de 

28/28 van Morxes     mogen rijden, de Imola. Ik was daarvan des-

tijds best onder de indruk, dus ik kijk uit naar een hernieuwde 

kennismaking met de Morxes-steps. 

http://www.stepwinkel.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
http://www.stepwinkel.nl/
https://hielspoorinfo.nl/
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Eveneens uit Tsjechië, maar dan van stepmaker Mibo, komt het volgende nieuws van dit bericht. 

De step met twee grote wielen is in de stepracewereld inmiddels feitelijk de norm. Zonder dat 

kom je er in de races nauwelijks meer aan te pas. Maar ook in het toursteppen zien we ze meer en 

meer, de steps voorzien van twee 28" racefietswielen. Zeker bij de steppers die graag langere   

afstanden rijden.  

Hoewel voor mij een èchte step er nog steeds een met een 

klein achterwiel is, bieden twee grote wielen absoluut voorde-

len. Dat rolt beter door en vraagt daarmee minder energie. 

Erg fijne steps zijn het, de 28/28's, maar dan vooral wanneer de 

ondergrond vlak en strak is. Op asfaltwegen dus. Rijdend op 

racefietsbanden zijn klinkerwegen al behoorlijk ongerieflijk en 

mulle zandwegen nagenoeg onrijdbaar. 

Wil je ook buiten het asfalt rijden? Dan ben je vaak beter af 

met de meer allround 26/20 steps zoals bijvoorbeeld de Kostka Tour Max of de Yedoo Trex. Met 

hun wat dikkere banden brengen die je overal. 

 

Tourstepenthousiast en ingenieur Vaclav Jun van stepwinkel Kolobehsport in Plzen komt de eer 

toe van het bedenken en vervolgens creëren van een tourstep met twee 26" wielen. Ik denk dat 

hij het frame van Mibo's grote wielenstep, de Revoo I, combineerde 

met de voorvork van Mibo's 26/20 step, de Malaga. Hoe dan ook, 

hij ontwikkelde een step die wat korter en wendbaarder is dan de 

Revoo met z'n 28" wielen, en geschikt voor veel meer soorten on-

dergrond. Maar met z'n twee 26" wielen nog steeds een snelle step, 

duidelijk vlotter en makkelijker doorrollend dan de 26/20's. 

Stepmaker Mibo heeft dit concept opgepakt, doorontwikkeld en op de markt gebracht als Mibo 

GS, wat staat voor Good Speed (of Godspeed, een equivalent van het Oostnederlandse 

'goodgoan'). Met een prijs van € 579 een zeer interessant alternatief voor wie een 28/28 step te 

eenzijdig en/of te prijzig vindt. Ook deze step ga ik absoluut proberen! 

 

Geen nieuws van Kickbike? Jazeker wel! Speciaal voor de 

'hondensteppers' brengt het Finse Kickbike de Cross Fix op de markt. 

Deze vervangt de goedkoopste Cross Max step, die met V-brakes, en is 

voorzien van schijfremmen. Verder heeft de Cross Fix niet een veren-

de maar een vaste voorvork ('Fix'), wat hem zowel lichter van gewicht 

als makkelijker steppend maakt. Bij een verende vork druk je veel van 

je voorwaartse energie weg in de vorkvering. Met de vering van de voorvork gelocked heb je daar-

van geen last, maar dan heb je verder alleen maar nadeel van het extra gewicht van de daarmee 

niet meer verende vork... 

 

Ik schreef al, met deze step heeft Kickbike vooral de hondminnende steppers op het oog, die met 

hun viervoeter de natuur in willen trekken. Persoonlijk heb ik een grote hekel aan de klassieke V-

brakes (je ziet deze ook nauwelijks nog op fietsen), dus vervanging door schijfremmen juich ik 

altijd toe. Maar zeker met een hond vanaf pakweg een kilo of 20 aan de step vind ik de extra stop-

kracht van discbrakes bijzonder welkom. 

Niets voor de tourstepper, deze step? Nou, voor wie het graag buiten de verharde paden zoekt is 

dit absoluut een te overwegen step. Wissel je de crossbanden voor een paar ballonbanden, zoals 

bijvoorbeeld Schwalbe's Big Apple, dan kom je er ook op verhard prima mee uit de voeten. En ziet 

je step er nog steeds 'dik' uit. Met een ander beugeltje aan de achterste schijfrem kun je de step 

in de lage stand zetten, dat rijdt net even comfortabeler. Leverbaar in elke kleur, zolang het maar 

zwart of wit is. De prijs? Die ligt op € 529. 

Alfred Ballast 

http://www.stepwinkel.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
http://www.stepwinkel.nl/


 

 Pagina 7—13 

De stepervaring van..... 
 

Gerda Schoots en ik woon in Tiel. Ik ben gevraagd het stokje over te nemen van Rodger Hulse-

bos. Om een idee te krijgen heb ik zijn stukje uit de vorige nieuwsbrief nog eens gelezen en dan 
lijkt het opeens logisch dat men bij mij uit kwam want het is een goed gebruik ook een minder 
sportieve te laten vertellen. 
 
Want daar waar Rodger zijn leven in het teken van sport heeft gestaan, en staat, 
ben ik niet alleen qua sekse maar vooral wat betreft sport zijn tegenpool. 
Niet dat ik sport niet belangrijk vond maar ik was er gewoon in mijn hoofd en 
vooral met mijn lijf niet mee bezig. 
 
Tot mijn 52ste heb ik nooit iets met sport gedaan. Toch was ik geen houten Klaas 
zoals dat in de volksmond dan heet. Want met twee opgroeiende kinderen die 
wel veel aan sport deden komen er dingen op je pad waarbij je soms in sportieve 
situaties wordt gemanoeuvreerd en waarbij ik mij goed staande hield. Zij lieten 
en laten nog steeds nooit een kans liggen om mij uit te dagen en dit deden ze het liefst, heb ik 
jaren later gehoord, als ik een wijntje op had want dat gaf hen een grote win kans, zeiden ze. 

 
Zo heb ik o.a. voor het eerst met hen op skeelers gestaan na een middagje 
gezellige bbq en flink pimpelen. Dat had achteraf veel voordeel omdat het 
je angst voor vallen behoorlijk verkleind. De maandag erop dacht ik hoe 
leuk ik het had gevonden en trok de skeelers stiekem nog eens aan en kreeg 
de smaak te pakken. 
 

Zo ben ik ook twee jaar geleden bij toeval in het stepwereldje terecht gekomen. Iemand van de 
club “Steppen in de Betuwe” zei, Gerda dat is vast ook iets voor jou, kom eens een keer kijken dan 
krijg je van ons een leenstep, kun je het proberen. Leek mij helemaal niets maar, oké, zei ik, ik zal 
een keer komen kijken. Weken gingen voorbij, tot ik haar weer tegen kwam, “waar blijf je nu” zei 
ze. “Ja je hebt gelijk belofte maakt schuld”. De eerste maal dat ik met ze meeging was het regen-
achtig weer, het was een rondje van 20 kilometer en ze vroegen regelmatig of het nog wel ging 
maar voor een eerlijk antwoord had ik niet voldoende lucht dus ik knikte, een kar-
dinale fout    mijnerzijds. 
Na afloop voorspelden zij mij dat ik morgen niet meer zou kunnen lopen van de 
spierpijn, dat was niet het geval maar ik was wel twee dagen compleet uitgeteld, 
hetgeen ik natuurlijk niet heb gemeld. Toch ging ik die week erop weer, ik zou me 
niet laten kennen. Na twee weken een leenstep van hen te hebben mogen        
gebruiken moest ik beslissen wat ik zou gaan doen. Ik wilde het wel een jaartje 
proberen dacht ik dus ik kocht een kickbike race max 28/28 dat was december 
2015. Daar rijd ik nu ruim twee jaar later nog steeds met veel plezier op. 
 
Het blijkt dat het leven zich ontvouwt terwijl je plannen maakt, want het meeste wat ik doe is dus 
gewoon omdat het op mijn pad kwam, zo ook dus het steppen.  
 
Waarom ging ik pas sporten na mijn 52ste? Ik ontdekte dat ik opeens behoorlijk stram en stijf was 
geworden. Een wilde paniek en verontwaardiging over mijn lijf dat mij zomaar in de steek liet 
kwam over mij. Dat lichaam en die gewrichten die altijd feilloos hadden gedaan wat ik wilde rea-
geerde plotseling terughoudend en soms zelfs weigerde zij simpelweg dienst. Hoe had ik dit zo-
maar kunnen laten gebeuren. Met verbazing zag ik het aan. Hier moest ik op ingrijpen realiseerde 
ik mij. 
Het was niet zomaar een gedachte die ik naast mij neer wilde leggen, het was een boodschap die 
vloeibaar leek en mijn wezen doordrenkte. 
Daarbij stilstaan, daar gaat het om en dat is een vaardigheid die we met reflectie moeten doen. Is 
het dan wijs om actie te ondernemen of is het handiger om het te aanvaarden. 
Het werd mijn eerste stap op weg naar herstelwerkzaamheden, ik moest de controle over die pijn-
lijke en stijve gewrichten terug krijgen. Ik wilde immers straks ook nog met mijn kleinkinderen 
sportieve dingen kunnen ondernemen en de conditie moest vooral worden opgekrikt. 
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Ik ging dus aan het sporten, eerst met lood in mijn schoenen 
want ik was het niet gewend en was daardoor erg onzeker 
over dat lijf.  
Maar dan leer je op een sportschool nieuwe mensen kennen 
die je er doorheen trekken en ga je het leuk vinden. Mensen 
als Rodger die vol passie kunnen spreken en schrijven over 
sport, mensen die je enthousiasmeren, die ondanks dat jij 
geen partij voor ze bent het toch prima vinden om met jou in 
een toertocht te zitten.  
Dat vooral vind ik nu zo leuk aan het steppen. Lekker buiten 
gezond bezig zijn samen met gezellige mensen om je heen. 
Ondanks dat ik de mindere ben geven ze je toch het gevoel 
erbij te horen. 
Ik twijfel nog vaak bij een tocht of ik iets wel red, maar twijfel 
is ook goed het zet me aan tot zoeken en denken, en tegelijk 
verzoent het mij met mijn beperkingen. 

 
Inmiddels ben ik 65 jaar en heb in de afgelopen jaren mijn ‘gemoedsrust’ zoals dat tamelijk      
ouderwets heet, weer terug gevonden. Mijn conditie is verbeterd en zolang ik actief bezig blijf 
lijken mijn gewrichten niet meer zo te klagen. 
Ik sport nu met plezier en doe zonder al te veel moeite graag aan diverse kleine toertochten in het 
land mee. Mijn streven is dat nog een aantal jaren vol te houden. 
Ik hoef alleen mezelf staande te houden dan is het goed, want geluk is broos, gezondheid een 
toevalstreffer en succes een hersenschim.  
Ik moet het op deze leeftijd vooral hebben van werkelijkheidszin. 
 
Vriendelijke groet, 
    Gerda Schoots 

 

Kick Distance 2018 
 
Een aantal hebben waarschijnlijk al het een en ander via 
social media (mee-)gelezen. 
 
Guido Pfeiffermann, een stepper uit Oostenrijk, is een fan 
van de lange afstanden. En dan de ECHTE lange afstanden. 
Guido heeft al een aantal monstertochten op zijn naam 
staan: KickFrance2013 (Tour de France), KickFrance2015 
(Parijs-Roubaix) en KickItaly2017 (Giro d’Italia). 
Dit waren alle touredities met ondersteuning vanuit een 

organisatie. 
 
Nu heeft Guido het 
plan opgevat voor Kickdistance2018. 
Dit is een tocht van Wenen naar Berlijn, een afstand 
van 582,5 km.. 
 
De historie achter deze rit is als volgt : 
In 1893 werd deze tocht als wielerwedstrijd verreden 
en wist Josef Fischer deze als eerste te finishen in 
net boven de 31 u.. 
 
Josef Fischer staat ook bekend als winnaar van de 
allereerste Parijs-Roubaix in 1896.  
Fischer was echt een man van de klassiekers. Hij had 
al verschillende Midden-Europese ‘stad-tot-stad-
wedstrijden’ op zijn naam geschreven, zoals Wenen-
Triëst in 1892, Moskou-Sint-Petersburg in 1893, Mi-
laan-München in 1894 en Triëst-Wenen in 1895. 
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Anno 2018 is het de bedoeling om deze tijd te evenaren of, het liefst sneller, maar dan wel 
op de step. 
 
De start van deze tocht zal zijn in Wenen op zaterdag 30 juni om 6:00 u. en hij zal op 1 juli 
finishen in Berlijn. 
Tot dusver zijn er een 4-tal deelnemende steppers waaronder ik als enige Nederlander. 
Maar waar de tocht grotendeels door Tsjechië zal verlopen denk ik dat er ook wel Tsje-
chen zullen deelnemen. 
 
De afstand zal officieus als race, dus als wedstrijd worden verreden, dus iedere stepper 
heeft zijn/haar eigen begeleiding/ondersteuning nodig. 
 
Nu ben ik dus hard op zoek naar een tweede begeleidingsteam.  Alfred en Marieke heb-
ben al aangeboden mij te willen ondersteunen, maar de tijdsduur van 30-35 uur maakt 
twee begeleidingsteams noodzakelijk. 
 
Gezien de te verwachten duur van de rit denk ik aan het volgende : 
- 2 begeleidingsteams 
- per begeleidingsteam, één auto met tenminste één maar liefst twee chauffeurs. 
De twee begeleidingsteams kunnen elkaar dan in nader te bepalen shifts aflossen. Bete-
kent 28-29 juni naar Wenen rijden, 30 juni/1 juli steprit begeleiden en 2 juli vanuit Berlijn 
weer terugrijden. 
- qua kosten : we tot dusver geen sponsoring is, dus alle kosten moeten we zelf dragen 
 
Als je interesse hebt, graag contacten met mij.  
Dit kan via 06-23205035 of rodgerhulsebos@hotmail.nl 

 

De Bentheimer Steptocht 

Ben je in voor een mooie, gezellige tocht net over de grens bij Oldenzaal?  

Dan is de Bentheimer tocht wat voor jou! Als examenopdracht aan het Johan Cruyff College in 
Enschede organiseer ik een toertocht in het mooie Bad Bentheim op zondag 15 april. Je kan kiezen 
tussen twee afstanden: een 20km en een 45km. Bij de 20km zullen we minder de hoogte meters 
pakken en een lager tempo aanhouden dan bij de 45km. Beide tochten beschikken over een pauze 
plek waar wat lekkers zal liggen. Er zal een voor en achter rijder aanwezig zijn die beschikken over 
een GPS. Tevens zullen er papieren versies van de route aanwezig zijn. Binnenkort zullen de routes 
(GPX bestanden) online staan. Deze kunnen jullie in je eigen GPS zetten als je daar belang bij hebt. 
  
De toer tochten zijn pelotons tochten, we rijden samen als 1 groep. 
Samen uit samen thuis, dat is wat bij ons erg belangrijk is. 
  
De startlocatie is: Zum Ferienpark 1, Bad Bentheim. Dit is een grote parkeerplaats bij het zwem-
bad en vakantie oord nabij het dorp. 
We beginnen de tocht om 11 uur. 
  
De kosten bedragen €5,- 
  
Een helm en een goedwerkende voor rem (indien je beschikt over een achterrem moet deze ook 
goed werken) zijn verplicht! 
  
Heb je nog vragen of wil je je aanmelden, stuur dan een 
mail naar: fiona.olthof@hotmail.com 
  
Het belooft een mooie en gezellige dag te worden! 
  
Vriendelijke step groeten, 
Fiona Olthof 
Stepteam Twente 
Johan Cruyff College Enschede 
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Vrije Stepper Wiedentocht 

Enige tijd geleden werd de Vrije Stepper Wie-

dentocht wegens al te extreem weer afgelast. 
Toch vonden we de tocht te mooi om definitief 
te cancelen 
Door het uitvallen van de Ermelo tocht ontstond 
er zomaar een gaatje in de stepkalender en  
bovendien kwam er mooi weer aan. 

Op het laatste moment heb ik de 
tocht toch maar op de kalender gezet 
en s’morgens vertrokken we met een 
kleine groep echte toerliefhebbers 
vanuit Hanze stad Zwartsluis. 
Via de voormalige Zuiderzeedijk, 

links en rechts voorzien van sfeervolle historische dijkhuizen bereikten we al gauw het Nationaal 
Park Wieden-Weerribben 
 
Hier waren de rietwerkers op meerdere plaatsen het rietafval aan het verbranden omdat de riet-
oogst grotendeels al is geschied. 
Het zonnetje liet het nog even afweten maar de temperatuur was goed. 
Gelukkig geen regen plus weinig wind kwam ons goed van pas in dit open gebied waar we getrak-
teerd werden op geweldige vergezichten. 
Rietlanden, moerassen en heel veel water met een rijk dierenleven. 
Veel soorten vogels maar ook reeën. 
 
Een stukje over het hoge land rond 
Sint-Jansklooster, langs de waterto-
ren en tussen de Belterwiede en 
Beulakerwiede door naar de Blauwe 
Hand. 
De Beulakerwiede dankt zijn naam 
aan het dorpje Beulake, een turfgra-
fersdorp, dat tijdens een storm in de 
golven is verdwenen. 
 
De smalle turf richels die overgebleven waren na de afgravingen bleken teveel verzwakt zodat ze 
tijdens de storm instortten. 
Het dorp verdween maar volgens de omwonenden worden tijdens stormdagen nog steeds de 
kerkklokken gehoord…. 
 
Via het waterdorp Wanneperveen bereikten we Giethoorn waar we de uitdaging van de vele steile 
bruggetjes aangingen. 
De techniek om de knikjes zonder vastlopen van de treeplank te nemen was voor sommige deel-
nemers even wennen. 
 
Even gestopt voor de koffie als enige Nederlanders tussen heel veel Chinezen. 
Giethoorn wordt de laatste jaren letterlijk overspoelt door Chinezen, ze vinden het prachtig! 
 
Nu begon het zonnetje door te breken en tussen wijde plassen door gingen we richting Belt-
Schutsloot, midden in het water gelegen waar we ook weer tientallen bruggetjes tegenkwamen. 
Hiervandaan de laatste weggetjes naar onze startplaats Zwartsluis. 
We hebben erg genoten en gingen allemaal met een tevreden gevoel naar huis. 
De gemiddelde snelheid lag tussen de 16 en 17 km/u, een tocht voor de echte toerliefhebbers!! 
 
Arie Folkers, Team De Vrije Stepper Zwolle/IJsselmuiden  
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Brabantsbont 5e Wintertocht 

En alweer de laatste Wintertocht van Brabantsbont van seizoen 
2017/2018.  
De vijfde in de rij en alweer vier mooie tochten achter de rug. 

Om wat kilometers te steppen ga ik deze keer met twee anderen op 
de step naar Waalwijk. Dan heb ik er al 15 km opzitten voordat de 
tocht begint. 
In Waalwijk wordt de start, onder het genot van een bakkie thee of 
koffie, een half uur uitgesteld. Er komt nattigheid van boven en als de 
vooruitzichten toch droog zijn dan is even wachten toch wel een  
slimme zet. 

Om half elf gaan we met een groep van rond de 25 op weg. Eerst richting het noorden. We zijn 
Waalwijk nog niet uit of ik heb een lekke band. Voordat ik af kan stappen heeft Gijs het wiel er al 
uit gehaald en binnen korte tijd heb ik er een nieuwe binnenband in liggen en is de band weer 
opgepompt. Erg blij met mijn luchtpatroon. Verder op weg naar de pont van Drongelen om daar 
de Maas over te steken en dan richting Dussen te steppen. Daar de pont weer terug. Mooi stuk 
door de polder richting Sprang-Capelle. Daar staan bij Gijs thuis de bekende pannenkoeken met 
ragout al klaar. Als iedereen voldaan is steppen we richting Kaatsheuvel en een stuk door de 

Drunense Duinen. Het is vrij rustig voor een 
zondag. Halverwege de duinen een tweede lekke 
band. Niet bij mij maar bij Rick. De band is er zo 
af maar toch duurt het zeker 20 minuten voor we 
verder kunnen. Een lekke reserveband, een 
slechte pomp, een reserveband die kapot gaat 
door verkeerd? gebruik van een luchtpa-
troon.  En uiteindelijk een goede reserveband en 
een goede pomp. 

Jeroen Stam heeft goed geholpen onder         
begeleiding van natuurlijk de nodige adviezen en 
grappen. Ondertussen door de rest discussies 
over reservespullen, pompen, patronen en ven-

tielen. Ieder zijn eigen voorkeuren. Ieder zijn eigen ervaringen. 
Weer snel op pad en de groep splitst zich in twee. Even doorraggen voor de snelle heren en 
dames en voor de anderen ook nog genieten van de omgeving. 
Dan alweer de sporthal van Waalwijk in zicht en 35 km op de teller. Wederom een mooie tocht. 
Binnen nog even verzamelen onder het genot van iets te drinken. Al de steppers en fietsers die 
vier of vijf wintertochten mee hebben gedaan krijgen nog een super leuke herinnering. Een mooie 
paraplu met het logo van Brabantsbont. Natuurlijk op de foto en dan weer op weg naar huis. 

tis weer leuk, mooi, gezellig, leerzaam en sportief geweest.  

groetjes Irma 
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Powerbillen 

DE POWERBILLEN VAN KLAEBO 
 

Wie is dat, zult U denken. Nooit van gehoord.  

Dat kan best kloppen, want langlaufen is geen grote 

sport in Nederland. Evenals onze stepsport.  

Maar Klaebo was de 21 jarige Noor die op de Olympi-

sche Spelen goud heeft gepakt op de langlauf sprint 

klassieke stijl. De jongste winnaar bij het langlaufen. 

Een fenomeen.  

 

Wat maakt hem zo bijzonder? Hij heeft een nieuwe langlauf techniek ontwikkeld, die doet denken 

aan Cancellara op de Muur van Geerardsbergen. Maar er kan geen sprake zijn van vermeend ge-

sjoemel met een electro motortje. Want dat helpt niet bij langlaufski’s.  

De Noor sprintte heuvel op bij de concurrentie weg alsof zij stilstonden. Binnen luttele seconden 

pakte hij zomaar een flink aantal meters en gaf die voorsprong niet meer weg. De jonge Noor won 

overtuigend. Goud met een dikke voorsprong.  

En hoe kon die jonge Noor zo hard weg sprintte? Hij kwam tot de conclusie dat bergop de wax 

ontoereikend was om een goed afzet te realiseren. Daarom 

ontwikkelde hij een nieuwe techniek met een veel kortere 

afzet. Hij moest daarvoor speciaal trainen en versterkte zijn 

bilspieren/hamstrings zodanig waardoor hij vrijwel rechtop 

en met een korte afzet veel snelheid kan maken. Tak, tak, 

tak, tak,tak,….. en weg is de Noor. De concurrentie had geen 

schijn van kans.  

 

Wat heeft dit alles met de stepsport te maken? Welnu, ook bij het steppen moeten we af en toe 

een flinke heuvel    nemen of een viaduct. Die zéér korte afzet techniek van de Noor is zeker 

bruikbaar bij de stepsport. Dus rechter op en  korte felle afzetten. Dus het versterken van voorna-

melijk de bilspieren, in combinatie met de hamstrings, lijkt een groot voordeel op te leveren. Tak, 

tak, tak, tak, tak…..bergop met de step en de concurrentie heeft het nakijken. 

 
Henk Roelofs, Stepclub Amersfoort  
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Uitgelicht 
 
Als je hééél snel contact op neemt met Stepteam IJsselstein kan je vast nog mee: 
We steppen weinig in deze streek dus grijp je kans en steun de 1e Poldertocht met je deelname. 
Een mailtje naar wimdommelen@gmail.com of gozingel@gmail.com en je kan mee! 
 
Een groot evenement is de Ronde van Súdwest-Fryslân vanuit Sneek (8 april) 
Er kan ook op de step worden meegedaan 
Verder tref je fietsers, skaters en hardlopers 
Voor het eerst zal deze keer de route volledig worden gepijld.  
De 45 km route gaat langs het mooie poelengebied naar Workum en terug via Parrega, Blauwhuis 
en Nijland. 
 
Het weekend van 14 en 15 april biedt van alles wat: de skeelertocht vanuit Achterveld van Mijn-
ten, al jaren bekend bij steppers op de zaterdag. 
Van 2x uitstel komt géén afstel: op zondag de steptocht rond Ermelo met gids Bert Poelman. 
Of…Lekker buffelen in de Bentheimerheuvels, 20 of 45 km en je steunt het afstudeer project van 
Fiona Olthof. 
Zie voor info de oproep van Fiona in deze nieuwsbrief 
 
De 1e meerdaagse tocht (start 17 april) is de bollenstreek 3 daagse rond Vogelenzang maar vol-
gende maand zijn er al heel veel meerdaagse tochten. 
Het is ook mogelijk om 1 of 2 dagen te pakken. 
 
De inschrijving van het Monster van Brabant is dicht maar  kom gerust kijken als de helden finis-
hen! 
 
Op 22 april gaat de bekende Bloesemtocht van Steppen in de Betuwe weer van start… en nu maar 
hopen dat de bloesem volop bloeit! 
Zullen er weer kroketten zijn bij terugkomst??? 
 
Het gaat weer een mooie stepmaand worden! 

Stepkalender 
 

De stepkalender werkt iets anders dan voorheen. 

Je kan op de blauwe tekst dubbelklikken met je muis, je komt dan direct uit op het  evenement 

van je keuze met alle relevante informatie.  

 

 

01 april 2018  1e Poldertocht  
02 april 2018  Bultentocht  
07 april 2018  Flierefluiterstocht  
08 april 2018  De Ronde van Súdwest Frieslân  
14 april 2018  Skeeler Voorjaarstocht  
15 april 2018  3e recreatieve steptoertocht Ermelo 

15 april 2018  Bentheimer Steptocht (DE)  
17 april 2018  Bollenstreek drie daagse  
21 april 2018  5e Monster van Brabant 

22 april 2018  3e Bloesemtocht  
28 april 2018  Heidehoftocht 2018 

29 april 2018  Bevrijdingstocht   
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