
 

 

 

Juni 2018  

IN DIT NUMMER 

Van de redactie ........................... 1 

Henk’s blog ................................. 1 

Step Elfstedentocht 2018 ............ 3 

De stepervaring van .................... 5 

What’s new pussycat? ................ 6 

Ucom2bike (BE) .......................... 8 

Trottinettentocht 2018 (BE) ........ 9 

Dauwsteppen in Appelscha ......... 10 

Ronde van Ilpendam ................... 11 

Surprise Me................................. 12 

Tour de Force .............................. 12 

Normaalste tocht van het jaar .... 13 

Uitgelicht .................................... 15 

Stepkalender ............................... 15 

Pagina 1—15 

Henk’s blog 

Van de redactie…… 
 
De afgelopen maand was het doorgaans heel goed stepweer. 
Vooral de deelnemers aan de grote tochten, in Nederland de 11 Stedentocht 
op de step en in België de Trottinettenpret tocht troffen het bijzonder met de 
wind en de temperatuur. 
Buiten de vele tochten om wordt er ook individueel volop gestept, in een 
groepje of alleen. 

 
Volgens de wet vallen wij als steppers onder de voetgangers. We worden echter (net als          
skeeleraars, skaters, longboarders en rolschaatsers) gedoogd op de weg. 
 
Toch is een waarschuwing op zijn plaats. 
We worden weliswaar gedoogd en zullen geen bekeuring krijgen als we op de weg steppen maar 
wat gebeurd er bij een ongeval? 
Hier doet zich een probleem voor, dan zijn wij weer een voetganger op een plaats waar hij niet 
hoort dus wellicht aansprakelijk! 
Een voorbeeld: je stept op de weg en wordt van links aangereden door een fietser. 
Na enig juridisch getouwtrek betaalt de stepper de schade! 
Waarom? Hij bevindt zich met zijn speelgoed (zo ziet de wet de step) op een verboden plaats.  
Op een vraag hierover van ons aan de politie kreeg wij het volgende antwoord: 
 
Voor een step zonder motor gelden andere regels dan voor een motorstep. U mag hiermee op de 
stoep en op het fietspad rijden. Wanneer er geen stoep of fietspad is, mag u op de rijbaan rijden. 
Met een step zonder motor bent u volgens de wet in het verkeer een voetganger. U moet zich hou-
den aan de verkeersregels voor voetgangers. Wel adviseren we in u geval om gebruik van het fiets-
pad te maken omdat de snelheid gemiddeld genomen beter vergelijkbaar met een fietser dan met 
een voetganger is.  
 
Hier dus het advies om in plaats van de stoep op het fietspad te rijden. 
Dat doen we allemaal en als er geen fietspad is dan steppen we op de weg. 
De toevoeging dat je dan als “voetganger met step” aansprakelijk kan zijn ontbreekt in het ant-
woord maar lijkt logisch. 
 
Een extra reden om altijd defensief te rijden en nooit voorrang te claimen op wat dan ook. 
Zelfs al lijk je voorrang te krijgen kan dat door miscommunicatie slecht, duur en gevaarlijk uitpak-
ken.  
 
Wij wensen jullie veel veilige stepkilometers maar het blijft oppassen! 
 
Arie Folkers, Team Toersteppen. 

METEN IS WETEN 
 

Mijn vader was timmerman, althans zo werd dat in de volksmond genoemd. 

Nee, hij was geen timmerman, maar meubelmaker. Dat maakte een groot 

verschil. Hij was trots op zijn vak en een échte vakman.  

Ooit in Zuid Limburg bij een meubelfabriek begonnen als gezel meubel-maker, 

later een volwaardig leermeester. In ons (kleine) huisje waren alle hoekjes en 

gaatjes benut met zelf gemaakte kastjes en meubeltjes.  

http://toersteppen.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijzondere-voertuigen/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-verkeersregels-voor-skaters
http://www.stepwinkel.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
https://www.stepshop.nl/nl/
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Het huisje was zeer klein en we leefden, studeerden, etc. er met 6 personen. Geen luxe, maar we 

waren gelukkig en tevreden. Beetje passen en meten was het wel. 

Kijk en in dat meten was mijn vader een kei. Hij had een echt “timmermansoog”. Hij kon niet al-

leen goed meten, maar ook recht zagen, schaven,vijlen, boren, enzovoorts. Allemaal met het 

handje, want de elektronische hulpmiddelen stonden hem nog niet ter beschikking. 

In  Amersfoort zijn waarschijnlijk nog veel huizen te vinden waar mijn vader meubeltjes heeft ge-

maakt. ’s Avonds bijklussen, want dat was wel nodig met 4 studerende kinderen. 

 

“Meten is weten” zei mijn vader altijd. Met de duimstok in een smalle zak 

aan de zijkant van zijn overall. Hoe vaak zou ie die eruit hebben gehaald en 

er weer ingestoken? Duizenden keren!! En met zijn parool had ie gelijk. Dat 

was toen zo (zo’n 50 jaar geleden) en nog steeds!!! 

Gelukkig is in de huidige tijd dit motto meer van toepassing dan ooit.      

Zelfs de zakkenvullers van de FIFA zijn overstag gegaan. Ja, de doellijntechnologie wordt geïntro-

duceerd en op het WK in Rusland gaat zelfs de videoscheidsrechter een belang-

rijke rol spelen. Hulde voor die bobo’s dat ze eindelijk 

het licht hebben gezien. In de hockeywereld en bij het 

shorttrack waren ze er lang achter. En ook de finishfo-

to bij vele sporten heeft alom zijn vruchten afgewor-

pen.  

Maar het is ook hard nodig in deze tijd van technologische vooruitgang. Recent 

is er een mobiel röntgenapparaat geïntroduceerd om racefietsen door te lichten op mechanische 

fraude. Kost wat, een slordige € 250.000,- , maar dan heb je ook wat. En de sport wordt hopelijk 

eerlijker. Zelfs een chip wordt er in de racefiets gedaan, omdat wielrenners onderweg nog wel-

eens van fiets willen wisselen. 

 

Het sterft in Nederland van de camera’s. Overal word je gevolgd. Maakt niet uit qua 

privacy, want vrijwel iedereen zet z’n hele hebben en houwen op Facebook.  

Hoezo privacy probleem? En dan slaat heel Nederland op hol vanwege de sleepwet. 

De helft voor en de helft tegen. Ik zou wel eens een kijkje willen nemen bij al de   

tegenstemmers in hun Facebook-gedrag. Ik vrees het ergste. 

Maar als je niets meet, dan weet je ook niets. Daarom is het goed dat er op snelheid, rijden onder 

invloed en appen achter het stuur wordt gecontroleerd. De cybercriminelen opsporen is bittere 

noodzaak, want er komt zeker een zwarte dag.  Het kan een willekeurige 

dag in de week zijn. Het is niet de vraag of die er komt, maar wanneer. 

En daarvan  zouden we weleens allemaal flink last kunnen gaan hebben.  

“Big brother is watching you”. Hebben we een keus? Nee, waarschijnlijk 

is het bittere noodzaak. En zullen we in 2050 zeggen: “waar maakten we 

ons destijds toch druk over”. 

 

Ik meet ook graag. Probeer veel zaken te vatten in ratio’s. Iets kost veel!! Hoezo? Als je het deelt 

door het aantal gebruiksjaren, per dag, per uur, dan blijkt ’t eigenlijk héél goedkoop te zijn voor 

het genot dat je er dagelijks van hebt. 

Ook met de step meet ik graag alles. Bandjes op de juiste spanning. De route, de (gemiddelde)

snelheid, de tijd, de rit- en ODO-afstand, verbruikte calorieën, hoogteverschil, etc. Heerlijk, het 

geeft me een goed gevoel. Maar het is ook handig. Ik ben namelijk zo’n type die veel te voortva-

rend van start gaat. En als ik het honk ruik, ga ik ook steeds harder steppen. Dus ben ik blij dat ik 

mezelf in bedwang kan houden middels mijn MIO. Waarschijnlijk houdt big brother MIO mij ook 

in de gaten via de ingebouwde GPS. Maakt mij niets uit, want ik heb toch niks te verbergen.  

Een finishfoto of röntgenapparaat hebben we niet nodig, want we zijn en blijven recreatieve step-

pers. Maar mijn vaders motto blijft erg handig en verstandig: “meten is weten!!” 
                                                                                                                               Henk Roelofs, Stepclub Amersfoort 

Juni 2018  

http://www.stepwinkel.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
https://www.stepshop.nl/nl/
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Hoe ik op het idee ben gekomen om deze tocht te steppen? Geen idee.  

Aangestoken door de enthousiaste verhalen van teamgenoot Ron Jobse. De enige in de Brabants-

bont meute die op kleine (12 inch) wielen stept. Het zal vast wel een 

impulsieve actie van mij zijn geweest om hier voor in te schrijven.  

Zo is ons ik. Impulsief en dan ook doorzetten.  

Mijn voorbereidingen waren niet optimaal.  

Vier weken geleden nog het Monster gestept met mijn 28/28 kick-

bike en dan overstappen op mijn "Flip".  De mini step.  

De voorbereiding en mijn conditie en de omstandigheden waren 

niet optimaal. De laatste twee trainingen voor de Elfsteden waren 

bagger. Eigenlijk was ik de enige die vertrouwen had dat ik het uit 

zou steppen. De ene sprak het uit, de ander zweeg en bij weer een 

ander zag ik het wel aan zijn gezicht. Maar, iedereen is mij voor de 

volle 100 % blijven steunen. Tegen beter weten in, hun beter weten 

dus.......... 

 

Vol goede moed ben ik op 19 mei in de auto gestapt en  ben naar Bolsward gereden. Tent opgezet 

bij de caravan van teamgenoot Ron. Gijs en Yainna die de volgauto zouden bemannen kwamen in 

de middag aan. Een beetje rusten, een beetje kletsen, lekker een flink bord met pasta eten en dan 

om gaan kleden. Op tijd naar Bolsward steppen voor de eerste stempel, die hebben we alvast. We 

zien daar een hoop bekenden. Alfred en Marieke, Roel Haveman, Jeroen en Rodger Hulsebos,    

Suzan Kroontje. En nog een hoop anderen die ik vast vergeet te benoemen of waarvan ik de naam 

niet meer weet. 

Om 24.00 de start. De hele ploeg langzaam in beweging, tussen alle mensen aan de kant door. 

Ongelofelijk hoeveel mensen even komen zwaaien. De eerste 75 km blijft het hele peloton bij el-

kaar. De snelheid is goed te doen, ik step vrij ver vooraan omdat ik weet dat het achteraan het 

nog meer een kwestie is van stilstaan en daarna weer hard doorsteppen. Maar wat een mooi ge-

zicht als ik even achteruit durf te kijken bij een bocht. Een heel lang lint met lichtjes. Veel achteruit 

kijken is erg link. In zo'n grote groep steppen is het constant opletten. Soms ruik je het verbrande 

rubber van de schoenzolen. De meeste steppen hebben nl geen remmen.  

 

Via Harlingen, Franeker, Holwerd en nog wat andere dorpen komen we in 

Dokkum aan. Bijzonder dat er zelfs midden in de nacht mensen aan de 

kant van de weg staan om aan te moedigen. Op den duur zelfs door een 

erehaag heen van fakkels en kaarsen. Tis een echt Fries evenement.  

In Dokkum staat onze volgwagen al te wachten en we nemen rustig wat te 

eten en drinken. Vanaf hier gaan we alleen verder. Ron zal op eigen tempo 

steppen en ik ook. De volgwagen blijft bij de achterste, dat ben ik dus.  

Het weer is nog wat bewolkt. s’Nachts was het vrij koud en moeilijk voor 

te stellen dat we overdag een stralende zon zouden zien. Tussen Dokkum 

en Leeuwarden komt de groep van Suzan Kroontje voorbij. Ik step een stuk 

mee maar dat tempo is voor mij te snel. Mijn doel is om er geen , letterlijke,  adembenemende 

tocht van te maken dus ik laat me weer even afzakken. Ik zie een groepje van drie Belgische jonge-

mannen en sluit me daar bij aan. Dat is wel mijn tempo.  

In Leeuwarden pompt Gijs even mijn banden op. Ze staan vrij zacht en dat stept natuurlijk moeilij-

ker. Dan op weg naar Bolsward. Weer alleen deze keer maar ik merk dat ik dat ook prima vind. 

Met niemand rekening houden en zo ook niet over mijn grenzen heen gaan. Zo'n tien kilometer 

voor Bolsward gaat de volgwagen alvast verder om Ron te voorzien van boterhammen e.d.   

Iets voor tienen ben ik ook in Bolsward en heb ik tot half elf de tijd om een korte broek aan te 

trekken, zonnebrand op te doen en pannenkoek te eten met vanillevla.  

Juni 2018  

http://www.stepwinkel.nl/
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Het eten tijdens zo tocht is altijd wel een gepuzzel. Er wordt veel verbrand en je moet goed aan-

vullen maar op den duur smaakt niets meer. Vanillevla of yoghurt vind ik dan nog het lekkerste.   

Ik weet nog wel dat ik de laatste 44 km echt heel bewust krentenbollen naar binnen heb zitten 

werken. Drinken gaat prima, zeker met dit weer.  

Na Bolsward via Sneek en IJlst  en Sloten naar Oudemirdum. Ergens tussendoor nog een geheime 

stempelpost. Schijnt ieder jaar op dezelfde plaats te zijn dus voor de doorgewinterde stepper 

geen verrassing. Hier lekker vanillievla en fruit en evt water.  

 

Wat betreft het water.  

Sinds de Winterelfsteden in 2017 neem ik gewoon zelf water mee.  

Het Friese water smaakt echt anders en het gaat me erg tegenstaan als ik er veel 

van drink. Maar voor de rest vallen mijn afwijkingen wel mee.  

 

Oudemirdum ken ik van de IJsselmeertocht. Een erg steil klimmetje. Sta ik niet 

om te juichen. Voor degene die dit niet kennen......het kan vergeleken worden 

met Alpen. Denk ik. 

 

In Oudemirdum moet er gewacht worden tot half drie. Dan zijn de meeste steppers weer bij     

elkaar en kan er weer gestart wor-

den als één grote groep. De snelle 

Jelles staan vooraan te popelen om 

de laatste 44 km te verslaan. Ik ben 

meer van de langzame omgevingge-

nieters. Ik besluit dan ook om ieder-

een lekker te laten starten en eens 

rustig naar boven te lopen.  

 

Maar ook daar staan massa's mensen te juichen en dus ploeter ik achter iedereen aan de berg op. 

Steppend. Bovenaan zie ik Ron staan met een lekke band, hij wordt geholpen door diverse om-

standers en roept dat ik wel door kan steppen. Dat doe ik dan ook. In de verte zie ik een heel lint 

van steppers over de dijk gaan, een hoop vliegers erboven, een machtig gezicht. Het zonnetje 

schijnt heerlijk op het bolleke en de wind trekt, niet zo heerlijk, aan. Door Stavoren heen en dan 

richting Hindeloopen. Ik zie een fietsbord langs de weg staan en besluit eens even te kijken of ik 

nog ergens een draai maak zodat ik de wind wat meer mee heb. 

Maar door een echte Fries wordt mij duidelijk uitgelegd dat ik 

pech heb. "Het femke zal gewoon door moeten bikkelen".  

En dat doe ik dan ook maar. Het is best pittig maar ik geniet er 

ook wel van. Onderweg zie ik nog regelmatig Alfred en Marieke 

En Roel en Andre. Al halen Alfred en Marieke mij op den duur 

weer in en verdwijnen ook zij aan de horizon.  

Ik word onderweg nog staande gehouden door een mevrouw. 

Ze zet me onder een boom neer en geeft me een blikje cola 

want ze zag dat ik dat nodig had. Erg aardig en ook erg lekker.  

Ik ben niet van de frisdrank maar dit is een welkome dorstlesser 

en suikertoevoer.  

 

In Workum nog een stempel en daar bel ik naar de anderen van 

Brabantsbont. Zo weten zij waar ik zit en weten ze ongeveer 

hoe laat ik finish. Het is 17.15 uur als ik Workum verlaat.  

Ik haal Roel en Andre weer in en Roel stept nog een stuk met 

me op. Een paar kilometer verder halen ze mij weer in.  

Foto: Tina Grijpma Adema © 

Juni 2018  
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Een kilometer of acht voor de finish zie ik beide heren op een bankje in de schaduw zitten. Dat ziet 

er erg verleidelijk uit, niet die mannen hoor! Maar dat bankje. Roel wil graag een stukje opschui-

ven, die kans krijgt hij niet altijd om naast mij te zitten, maar ik ben bang dat als ik ga zitten dat ik 

niet meer overeind kom. De kilometers begin ik nu goed te voelen.  

Gedrieën besluiten we even later om door te steppen. Er zijn nog steeds mensen die aanmoedigen 

en we horen wel honderd keer "tis nog maar een stukje". Een Fries stukje is echt langer dan een 

Brabants stukje hoor! Eindelijk zien we Bolsward, dachten we.............. T’ was een ander dorp. En 

weer : "tis nog maar een stukje, een kilometer of vier"........  

Pfffffffffffffffffffffffffff.......En ja hoor daar ligt toch echt Bolsward. En ja hoor daar staan echt al die 

mensen te wachten....En ja hoor daar ......................... 

Genieten nu met een brok in mijn keel, de laatste meters, rechts staat mijn ploegje al te wachten. 

Zelfs twee stepvrienden die even uit Brabant naar de finish zijn gekomen.  

Een dweilband zorgt voor een vrolijke noot. 

Eerst naar Ron voor een knuffel. Ik heb het gehaald, altijd van uit gegaan maar toch blij dat ik aan 

mijn eigen verwachtingen heb voldaan. Het is me gelukt om niet boven mijn grenzen te gaan step-

pen, en daar ben ik nog wel het meeste trots op. Rustig doorbikkelen, me niet gek laten maken, en 

dan de finish over. 

De trap op voor de medaille. Nog even een bedankknuffel voor Roel en Andre. En dan weer naar 

het Brabantse front. De spanning vloeit uit mijn aderen maar ook uit mijn 

hoofd. Gelukkig is de vrouw van Ron zo alert om mij cola te geven. Mijn rode 

hoofd trok even te snel naar het witte toe. 

Nog even de drukte en het feestgedruis op me in laten 

werken en toen lekker naar de tent. Moed verzamelen 

om te douchen, een aantal minuten bedenken hoe ik 

mijn schoenen uit kan krijgen. Warm water dat al het 

zweet, vuil en zonnebrand van me afspoelt. Een zachte 

broek en een schoon shirt. Krakend naar de caravan 

waar we met vijven nog heerlijk friet eten. Op tijd naar 

bed, mezelf afvragend waarom het zoveel moeite kost om die deken over 

me heen te krijgen. 

De volgende dag een heerlijk ontbijtje met een vers gebakken eitje. Dan 

alles afbreken en in de auto leggen. De spierpijn valt mee. Nog een laatste 

evaluatie en ik zet de tomtom aan om weer thuis te komen. 

Het was een super leuke en goed georganiseerde tocht. 

Een steptocht op kleine wielen......................tja. 

Irma & Flip, BrabantsBont 

Je komt ze niet veel tegen, maar ze zijn er wel.....junioren die voor het toersteppen gaan.              
We geven het woord aan Yaïnna junior lid bij Brabantsbont. 

Hallo, ik ben Yaïnna en ik ben 16 jaar. Ik step anderhalf jaar samen met 

mijn opa genaamd Ron. Drie jaar geleden reed opa voor de vijfde keer 
de Elfstedentocht en zijn we opa bij de finish gaan halen. Toen ik       
iedereen zag binnen komen stond ik verwonderd te kijken, maar toch 
dacht ik er niet over zelf te gaan steppen.  

Na deze dag heb ik al een aantal keer in de straat op opa’s step gereden 
en vond dit toch wel erg leuk. Ongeveer anderhalf jaar geleden vroeg 
opa of ik een keer mee wilde steppen en zo ben ik begonnen.  

De Stepervaring van.... 

Juni 2018  
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Na deze ene keer trainen vroeg opa of ik hiermee door wilden 
gaan en mijn antwoord was luid en duidelijk ja. Sinds die dag 
trainen we iedere zondag samen.  
Vorig jaar heb ik voor de eerste keer steprace Rotterdam-
Denhout van 50 kilometer gereden en dit jaar rij ik deze tocht 
weer maar dan op en neer, dus 100 kilometer.  
Dit doe ik samen met opa en mijn team genoten van Stepteam 
Brabantsbont die mij ook al een jaar lang pushen altijd mijn 
alles te geven tijdens tochten.  

Hierbij wil ik deze uitleg afsluiten want ik moet gaan oefenen voor de 34e editie van de step-
Elfstedentocht die ik volgend jaar wil mee rijden.      
        Groetjes Yaïnna, Brabantsbont. 

What’s new pussycat? 

Onlangs had Stepshop.nl in Hengelo zijn jaarlijkse try-out dag. Gooiker Steptrading, waar Step-

shop.nl onderdeel van uitmaakt, is importeur en grootverdeler voor een aantal stepmerken,   

waaronder Crussis, Kickbike, Mibo en Yedoo. De try-out dag bood dan ook de mogelijkheid om 

nieuwe en al bestaande modellen van deze merken uit te proberen.  

Wat mij betreft met focus op de tourstepper, dat spreekt voor zich. 

 

Niets menselijks is mij vreemd, dus kijkend naar de enorme sortering steps die uitgestald stond in 

Hengelo (O) werd mijn oog direct getrokken door de flashy neonkleuren van Crussis. Al vaak likke-

baardend naar gekeken, maar nog nooit geprobeerd. Hun crossmodel is een vaste waarde in het 

hondensteppen, maar hun Urban, hoe zou die gaan? 

Nou, niet dus, tenzij je een step zoekt om allterrain mee 

te rijden. Dan hebben het hoge voetbord en de gemon-

teerde ballonbanden een functie.  

Ik vind het echt een gave step om te zien, zeer oogstre-

lend, maar in standaardtrim is het wat mij betreft geen 

lekkere step voor tourwerk. Misschien dat je met een 

stel Marathon Racer bandjes eronder op een beter  

rijhoogte komt, maar dan lever je natuurlijk op het 'dikke' uiterlijk in. Ik vind dit een step waarvan 

ik mede gezien de prijs – 419 Euro - begrijp dat je die als verkoper makkelijk wegzet, maar waarvan 

ik me afvraag of je de doorsnee tourklant daarmee een dienst bewijst. 

 

Yedoo's Wolfer reed ik al eerder en ook de hernieuwde ken-

nismaking was een aangename. Een fijne step, met twee 

'maren'. Yedoo kiest er – net als bijvoorbeeld Kostka - voor 

om in het achterwiel een smallere dan de normale 10 cm 

fietswielnaaf te gebruiken. Dat heeft als voordeel dat je de 

achtervork in lijn met het voetbord door kunt laten lopen, 

waardoor je je been mooi nauw langs het voetbord naar achteren kunt zwaaien. Naarmate je een 

naaf smaller maakt, wordt het moeilijker om hem stabiel te maken. Daarnaast ' veroordeelt' de 

smalle naaf je tot alleen een wiel van Yedoo; je kunt je achterwiel niet vervangen door een ander 

van je eigen keuze. 

Groter 'maar' is de stabiliteit van het frame. De Wolfer heeft een 

draagvermogen van 120 kg, maar bij berijders van meer dan pakweg 

80 kg begint het lange aluminium voetbord door te veren. Het zal vast 

niet stukgaan en het voelt ook niet onprettig, maar het kost wel ener-

gie. Wie de Wolfer kent, snapt meteen waarom het Yedoo zoveel tijd 

kost om hun prototype 28/28-step marktklaar te maken. Een step 

voor lichtere berijders dus – maar dan wel een heel lekker stepje! prijs:  550 Euro. 
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Concurrent van Yedoo's Wolfer is de Mibo GT, de Gran 

Turismo. Een naam die een tourrijder als muziek in de 

oren moet klinken. Een stalen step, dus wat zwaarder 

dan de aluminium Wolfer, en dat extra gewicht moet 

je verplaatsen.  

Daar staat een draagvermogen tegenover van maar 

liefst 150 kg; ook met een zwaardere stepper erop 

geeft de Mibo geen krimp. Wel V-brakes rondom,   

helaas, terwijl de Wolfer in elk geval voor een race-

rem heeft. De GT rijdt als een trein. Hij kost 500 Euro. 

 

Rijden als een trein geldt eveneens voor Mibo's Split, 

eigenlijk een GT met een vouwmechanisme waar-

door je de step kunt inklappen. Om de step ingeklapt 

compacter te maken, heeft de split een 26" voorwiel 

waar de GT (en de Wolfer) een 28" racefietswiel voor 

heeft.  

Mibo heeft veel ervaring in het bouwen van vouw-

steps, dat doen ze al sinds de legendarische Tiny en 

ze bieden inmiddels drie verschillende typen steps in 

vouwuitvoering aan. Het vouwmechaniek werkt dan ook vlekkeloos en zorgt er bovendien voor 

dat het frame rotsvast is wanneer je erop stept. Fijne, heel volwassen step, die Split, en past inge-

vouwen makkelijk in een kleinere auto. Prijs: 550 Euro. 

 

En dan de nieuwe Revoo, de upgradever-

sie van Mibo's 28/28 grote wielenstep. 

Voorzien van wezenlijke veranderingen 

aan het frame, die de step niet alleen be-

ter laten sturen maar ook constructief 

stijver en een stuk lichter maken. Eigenlijk 

dus een totaal vernieuwd frame. Waar de 

Revoo I alleen 'frame only' geleverd werd, 

komt de Revoo II desgewenst volledig 

afgemonteerd. Je kunt daarmee kiezen tussen zelf opbouwen of kant en klaar kopen.  

Dat laatste betekent in dit geval een carbon voorvork van Force, 20 spaaks Campagnolo Khamsin 

wielen, Schwalbe Durano banden en Campagnolo Centaur remmen.  

Smaak is natuurlijk zeer persoonlijk, maar ik vind de Italiaanse Campagnolo-delen fraai combine-

ren met Mibo's retrodesign.    

 

Hoe het rijdt? Hij stuurt duidelijk beter dan een Revoo I, is zelfs uitgesproken 'Kurvenfreundlich' 

zoals onze oosterburen zouden zeggen. Ook is hij stabieler in de 'achterhand' en lichter van      

gewicht dan z'n voorganger, dat merk je. Een echt wel heel strak rijdende step. Wat voor mij oor-

delen lastig maakt, is dat ik zelf al zo'n Revoo II frame heb opgebouwd. Ik weet dat het een heel 

goed frame is, en ik weet dus wat je er met onder meer hoog kwalitatieve (maar prijzige!) wielen 

en banden uit kunt halen.  

En dan geldt ook hier dat het betere de vijand van het goede is; met de Revoo II in standaardtrim 

is volstrekt niets mis, in tegendeel. Het potentieel is echter zoveel groter...  

Dat potentieel volledig uitnutten red je alleen niet voor de prijs waarvoor de Revoo II compleet 

wordt aangeboden: 750 Euro. Geen gering bedrag, maar elke Euro waard, naar mijn bescheiden 

mening. 

 Alfred Balast 
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De Carolus Steppers organiseerden hun eerste steptocht. 

Steppers en andere sporters reden deze tocht voor het Duchenne Parent Project, 
dit project   ondersteund achterstands kinderen. 
 
Een verslag van Chris van Vlaanderen (Carolus steppers) en Paul Beelen (Stepclub Spijkenisse) 
 
Afspraak om 8u30 aan inschrijvingstafel. Met zeven waren we: onze Nederlandse vrienden Riek 
en Paul, en de Belgen Diane, Marjan, Patrick, Walter en Chris. (Chris) 
 
Al snel hadden de aanwezige steppers zelf gekozen voor hun te steppen afstand, 25, 40 of 54 km, 
en zodoende zelf groepjes gevormd, om de dag mee te steppen. 
Ik zelf had gekozen voor het tochtje van 25 km, mijn conditie is niet zo top op het moment, samen 
met Marjan Vereycken, die voor het eerst aan een toertocht mee deed. Daarom hebben wij samen 
besloten om het rustig aan te doen en te genieten van de mooie zonnige dag. Tenslotte steppen de 
anderen wel sneller, maar hun afstanden waren beduidend langer, zodat wij toch redelijk op tijd 
binnen zouden komen. (Paul) 
 
Na de gebruikelijke in-orde-brengen-van-de-steps-procedures, het verdelen en passen van de 
prachtige gloednieuwe shirts van de Carolussteppers, het insmeren van de aan de zon blootge-
stelde lichaamsdelen en de onvermijdelijke wederzien-gesprekken, zijn we vertrokken, Marjan en 
Paul voor de rit van 25km, Riek en Walter (die met de step afgekomen was en dus al een heel 
eind gereden had) voor de 35km (die er uiteindelijk 40 werden -  haha), en Diane, Patrick en Chris 
voor de 60km (die er uiteindelijk 54 werden) 
De eerste kilometers, (en de laatste) waren dezelfde voor iedereen. Was effe druk. Ze begonnen 
met gesloten slagbomen aan de treinoverweg, een gevaarlijke onopvallende betonblok tussen 
voet- en fietspad (om de veiligheid te verhogen blijkbaar). (Chris) 
 
Door direct onder de E 19 en over het riviertje de Zenne gestept te hebben kwamen wij in het bui-
ten gebied van Mechelen. De Zenne is een riviertje dat in Frankrijk ontspringt, door Brussel 
stroomt en voorbij Vilvoorde onderhevig is aan de getijden van de Noordzee en veel verder uit-
mond in de Schelde. Door het plaatsje Hombeek, Zemst naar de sas (sluis) in Grimbergen aan het 
Zeekanaal Brussel-Schelde gestept. Deze niet overgestoken, maar wel even op de brug geweest 
om alles even te bekijken. Terug, om voor de brug het kanaal aan onze rechterhand te volgen. 
Halverwege moesten wij een grote landbouwmachine ontwijken en hielden wij stil in de berm tus-
sen de weg en het kanaal. Daar ontdekte Marjan de bovenste zilveren bol van het Atomium te 
Brussel, schitteren in het zonlicht. (Paul)  
 
Perfect afgewerkte bewegwijzering. De eerste aanduiding voor splitsing van de groepen moest 
wel even ontcijferd worden, maar eens je het door had was het ok. 
En zoals altijd de duizend complimenten van de fietsers (die ons voorbijstaken) in kleine groepen. 
De lentenatuurpracht ten top, 26°C, 
fris briesje. Wat wenst een mens 
nog meer. Zelfs de fazanten kwa-
men van dichtbij kijken. En een 
veldleeuwerik liet ons zijn lied hoog 
boven ons hoofd horen (om in een 
duizelingwekkende stille vrije val in 
de buurt van zijn nest te landen).  
Tweemaal werden we getrakteerd 
op kikkers- en/of paddenconcert. 
Om niet te spreken van de muzikale 
liederen van de blije vogels, de geïn-
teresseerde blik van de lokale koei-
en en de gekke sprongen van een 
aantal jonge veulens. Zalig. 

Ucome2bike 
Juni 2018  

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


 

 

 

Pagina 9—15 

Onderweg (weliswaar dicht bij de aankomst) een bevoorradingspost dat van Michelin zeker een 
vijftal sterren zou krijgen. (Chris) 
 
Op 5 km voor de finish hielden wij nog even stil op een bankje bij een klein kapelletje op een krui-
sing van een paar landwegen, om te genieten van het voorjaars zonnetje 
Daar kwamen Riek Sinia en Walter Maes opgestept, die de grotere lus van 40 km deden. Toen wij 
vieren onze weg vervolgden, stepten Riek en Walter langzaam doch zeker van ons weg. Marjan en 
ik besloten toen om meer te gaan steppen, om volgend jaar een grotere afstand in deze tocht te 
kunnen steppen. (Paul) 
 
En bij aankomst een Goodie bag om U tegen te zeggen.  
Vermits we verschillende afstanden gekozen hebben en dus ook niet tezamen zouden aankomen, 
hadden we afgesproken in het Anker in Mechelen. Restaurant verbonden aan de brouwerij Gou-
den Carolus. (Chris) 
 
Na de finish zijn we het oude historische centrum van Mechelen, met auto ingereden, naar de his-
torische stadsbrouwerij Het Anker aan de rand van het begijnhof. Daar werden we opgewacht 
door Paul Barbier, de man van Diane Teygeman, hoofd verkoop. Nadat alle steppers in de brasse-
rie aanwezig waren, heeft Paul onder zijn bekwame en bezielende begeleiding ons, het aldaar het 
nog steeds ambachtelijk gebrouwen, verschillende bieren uit grote flessen met champagnekurken 
laten proeven. Onder grote hilariteit vertelde ik van een voorval onderweg. Eerst vroeg ik naar de 
leeftijd van Marjan waarop een heuse storm ontstak, dat ik zo iets beslist niet in Belgie kan vra-
gen, maar misschien wel in Nederland. Toen de storm wat geluwd was, heb ik maar direct verteld, 
dat de sexuele voorlichting onderweg aan Marjan alleen maar over een bloemetjes en bijtjes ging. 
Er stonden uitgebloeide tulpen in een perkje bij de brug. Van geboorte bloembollenkweker, kon ik 
het niet nalaten te vertellen, dat je uitgebloeide bloemen van tulpen, narcissen direct onder de 
bloem moet afknippen; zodat alle energie en voedsel van de bollen niet naar het zaad gaat maar 
naar de bol zelf en je op deze manier volgend jaar er meer plezier van hebt.  (Paul) 
 
Paul Barbier liet ons proeven van enkele producten van het huis. Samen met de intensieve uitleg, 
waaruit zijn totale passie voor het vak bleek, smaakten deze heerlijke producten nog goddelijker.  
Misschien was  er nog wel wat meer te vertellen, maar dan was het geen kort verslag meer. Toch 
nog melden dat mijn energiepeil weer volgeladen is voor enkele dagen, en dat dankzij, ocharme, 
slechts enkele uren rijden in de natuur in prettig gezelschap en een onvergetelijke nadronk. 
(Chris)  
 
Deze steptocht kan de komende jaren zo op de kalender van toersteppen gezet worden. We heb-

ben genoten (Paul) 

Trottinettentocht Kapellen (BE) 

Ergens in april werd de editie 2018 aangekondigd.  

Diane, ons stepmaatje en onze motivator, polste alvast of er interesse was bij de Carolussteppers. 
“Het is een tocht, ideaal voor beginners. “ ?? ”Wat zeg je? 70 km is het wel hé.”…..” Jaja dat is 
echt geen probleem, de snelheid wordt niet opgedreven, vele stops met voorziening van eten en 
drinken, vrolijke muziek en een volgwagen !  
Meer een kroegentocht op de step “……Ja, 
dan heb je geen excuses meer, we schrijven 
in.  
Zondag 20/5 begint vroeg in Kapellen, de ver-
trekplaats, vanwaar er om 6u30 vertrokken 
wordt met de bus richting Mechelen. Diane 
en ik vervoegen de groep aldaar, dat scheelt 
ons een uurtje extra slaap.  

Juni 2018  
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In Mechelen ontmoeten we Paul, Riek en Dirk van de Carolussteppers en nog zo’n andere 100 
steppers. Het is even wachten op de aankomst van de steps maar na wat geduld en na het maken 
van de groepsfoto konden we op weg en kwamen de eerste zonnestralen piepen. 
 
Na ongeveer 10 km : eerste stop : de organisatoren reiken een zonnepet aan, en zoals gezegd 
eten en drinken: heerlijke sandwiches werden verorberd, en weer op weg  

Volgende stop alweer zo’n 10 km verder : sappige appelsienkwartjes, 
en het nodige vocht….nadien cakejes….enfin….honger en dorst hadden 
we zeker niet … Rond het middaguur kwamen we aan de kerk van 
Vremde.  
Hamburgers, pasta, drank en nog steeds een heerlijke zon, en vrolijk 
taterende steppers. Iedereen is goed geluimd, jong en ietsje minder 

jong, ieder voelt zich lekker op zijn/haar step, geen wind, een gezapig tempo een goed uitgekozen 
parcours langs velden en mooie weiden, rustige straten en 
statige kanalen.  Wat heerlijk is dat  !!!..... de volgwagen raakt 
helemaal uit onze gedachten. De namiddag loopt even 
gesmeerd, en bij aankomst in Kapellen, café Verli worden we 
weer verwend met lekkers!.....kip met…..zoals het goede Bel-
gen betaamd…..friet  en een ijsje als dessert.  
 

Als slot krijgt elke 
deelnemer nog een 
mooie groepsfoto mee 
naar huis. De inrichters, de sponsors en de vele vrijwil-
ligers krijgen een welverdiend mooi applaus. We hopen 
dat zij nu al inspiratie hebben voor een volgende editie 
2019 !!!  Step je mee? 
 
                      Door Marjan Vereycken 

Dauwsteppen in Appelscha 

Dauwtrappen, in mijn beleving is dat een echte hemelvaarts tradi-

tie. Vandaar dat we bij Stepclub Appelscha op het idee kwamen te 

gaan dauwsteppen. 

 

En dan echt lekker vroeg... gras nog nat van de dauw, 

ochtendgloren aan de horizon.... 

Omdat er ook mensen zijn die ook met hemelvaartsdag moeten 

werken omdat zieke- en oude mensen hun hulp nodig hebben moesten we om 7 uur weer terug 

zijn. Om 5 uur vertrokken we. Het was nog donker dus licht op. 

We wonen in hetzelfde dorp maar toch een aantal kilometers uit elkaar... de stoet step-

pers wordt vanzelf groter als iedereen op een punt aansluit.      

Er waren niet heel veel enthousiastelingen voor dit vroege tijd-

stip moeten we eerlijk toegeven...  

Het is prachtig zo vroeg in de ochtend, de natuur komt tot leven, 

het ruikt zo lekker fris en het is zo stil en rustig.... 

Appelscha heeft een prachtig natuurgebied Aekingerzand, in de volks-

mond de Kale Duinen, daar hebben we ontbeten met thee, broodjes en 

gekookte eieren. De lucht kleurde prachtig door de zon die op kwam.  

Na het ontbijtje weer gezellig teruggestept... de hele dag nog voor 

ons....heerlijk. Dit kan zo maar eens een vaste traditie gaan worden... 
Stepclub Appelscha 

Juni 2018  
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In lang vervlogen tijden was Noord-Holland de provincie waar het meest gestept werd. 

Die tijden zijn voorbij en er worden dan ook weinig tochten georganiseerd. 

De ronde van Ilpendam, gelegen net boven Amsterdam is een evenement waar fietsers, wan-

delaars en hardlopers zich sportief uitleven en ook wij als steppers zijn er bijzonder welkom. 

En wat een verrassing, deze ronde! 

 

Door een schitterend oer-Hollands landschap lopen tal 

van kleine weggetjes en paadjes door een waterrijk 

gebied met fantastische vergezichten. 

De bijzondere rijkdom aan vogels en bloeiende planten 

maakten dit tot een regelrechte toptocht! 

Na hartelijk ontvangen te zijn door de organisatie als de 

eerste steppers ooit werden we door de microfonist 

gestart en kwamen meteen al op een pontje terecht. 

We hadden ons met 5 steppers opgegeven voor de 50 km: Saskia en Petra uit de regio, Rein kwam 

uit het Gooi en Jeroen en Arie van nog veel verder. 

Ideaal stepweer maakte dat we lekker opschoten en volop konden genieten van de vele pas ge-

boren watervogels, kalfjes en lammetjes. 

We stepten letterlijk tussen de koetjes door die de fietspaden overstaken. 

Over de route hoefden we niet na te denken, prima uitgepijld en ook op gps en papier be 

schikbaar. 

Op een klein stukje Zaandam na zagen we verder hele kleine sfeervolle 

dorpjes met de  houten huizen die zo kenmerkend zijn voor dit gebied. 

Broek in Waterland en de Zaanstreek zijn wel bekend bij de meeste men-

sen maar ook een dorpje als Ransdorp is erg mooi. 

Her is één van de kleine dorpjes waar de tijd heeft stilgestaan hoewel het 

onder de gemeente Amsterdam valt. 

Onderweg kwamen we een aantal humoristische uitingen tegen. 

Zo zagen we een grote locatie met vissende, zingende en fietsende ger-

aamtes en zelfs te paard. 

De bewoonster had ook nog een groot spookhuis op haar erf gecreëerd, 

bekend van radio en tv zei ze zelf. 

Verderop was zichtbaar gemaakt hoe hoog het water had gestaan na een 

doorbraak van de IJsselmeerdijk in 1916 en dat was best wel hoog. 

 

De verzorging onderweg was dik in orde, zo ook aan de 

finish. 

Nadat ons de medaille was omgehangen werden we 

alweer uitgenodigd om volgend jaar weer van de partij 

te zijn. 

Wat mij betreft graag en hopelijk ontdekken dan meer 

steppers deze parel onder de tochten! 
 

Juni 2018  

Arie Folkers, Team de Vrije Stepper 
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Bij een bijzondere gelegenheid heb ik een fietsnavigatie cadeau gekregen. Een Mio Cyclo 205. 

Uiterst handig. Niet alleen op de racefiets, maar ook voor het maken van steptochten.  

Je kunt er uiteraard allerlei zelfgemaakte tochten in opslaan, maar ook tochten downloaden.  

En van zelfsprekend zijn er allerlei functies. Snelheid, afstand, hartslag, hoogtemeters, etc.  

Zelf kun je bepalen welke functies je op de display wilt zien. Door de GPS weet de Mio exact waar 

jij je bevindt. 

Over het algemeen step ik vaak min of meer dezelfde routes. Je weet precies wat je te wachten 

staat qua moeilijkheidsgraad, afstand, etc. Zeker handig als je weer op tijd thuis wilt zijn.  

De hele regio Amersfoort kunnen we met de stepclub inmiddels dromen. 

Tot op de kilometer nauwkeurig weten we hoe lang een rondje is.      

Maar soms is het ook een beetje saai. Nou, saai, mag ik niet zeggen, want 

steppen is ontzettend leuk. Voorspelbaar is een beter woord. 

 

Maar……..het meest verrassend vind ik daarom 

de Surprise Me functie van de Mio. Je geeft aan welke afstand of tijd 

(met een gemiddelde snelheid) je bijvoorbeeld wilt steppen en de Mio 

stelt voor jou 3 verschillende routes samen vanuit het vertrekpunt met 

ongeveer de opgegeven afstand.  

Er wordt aangegeven wat de exacte afstand is, het maximale hellings-

percentage, het aantal hoogtemeters en hoeveel kilometer je moet 

klimmen.  De keuze  is aan jou.  

Welke route vind je het meest geschikt voor die specifieke dag als je 

bijvoorbeeld rekening wilt houden met de richting van de wind. En tot 

mijn grote verbazing kom ik met deze functie op weggetjes of paden die 

ik nog nooit heb gestept of überhaupt niet ken, terwijl ik toch zeker 

weet dat ik alle wegen/paden in Amersfoort en omgeving ken. En uiter-

aard kun je deze routes weer opslaan om nog eens te steppen.  

Een echte SURPRISE!! 
                                                                                                               Henk Roelofs, Stepclub Amersfoort 

Tour de Force 
 
Tour de Force tocht op 26 mei  25 en 50 km. 
 
Het weer: super mooi zonnig. 27 graden 
Op een zonovergoten laatste zaterdag in mei wordt in     
Barneveld traditioneel de Tour De Force tocht gehouden 
voor fietsers, wandelaars en dit jaar voor het eerst ook voor 
steppers. 
 
Mede op initiatief van stepgroep Barneveld verschenen er 13 steppers aan de start waarvan er 
uiteindelijk 7 de 25 km hebben gestept terwijl 5 dames en 1 heer voor de 50 km kozen. 
De tocht start bij het Pluimveemuseum in Barneveld. Mooie locatie met eet en drinktentjes erbij. 
Toiletten en douches zijn ook geregeld. Als eerste steppen we met de hele groep de Goudsberg 

op, hier is ook het middelpunt van Nederland. Waar we      
omhoog steppen, gaan we ook naar beneden, heerlijk onder 
de bomen even afkoelen. 
  
Vanaf de Goudsberg vervolgen we de route naar Lunteren, bij 
de  Goorsteeg op 11 km een goede verzorgingspost door de 
BDU.  
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Wat te eten en te drinken. Bij Vuur en Rook konden we gebruik 
maken van de toiletten en de bidons even vullen. 
Hier waren alle steppers nog bij elkaar zowel de 25 als de 50 km 
 
Vanaf dat moment splitste de groep 
zich op in 2 groepen en gingen beide 

groepen hun eigen route volgen.De 25 km ging door de mooie natuur 
in de omgeving van Lunteren en Ederveen om uiteindelijk bij de 
school in Nederwoud op 19 km nog een 2e stop te hebben met op-
nieuw goede verzorging in de vorm van een drankje en een krenten-
bol.  

Daarna voor de laatste 6 km weer richting Barneveld waarbij tussen-
door nog wel een viaduct op de route was opgenomen maar ook dat 
werd met verve doorstaan door de steppers. Na het laat-
ste stuk door de woonwijk Veller kwam de groep voldaan 
aan bij het start / finish locatie van het Pluimveemuseum 
waar het tijd was voor een welverdiend ijsje. 
 
De 50 km steppers reden ondertussen via Ederveen naar 

Renswoude, ik heb weggetjes gezien waar ik nog nooit ben geweest . 
Vanaf Renswoude helemaal langs het Valleikanaal gestept naar de volgende controlepost op 

31km, een mooi Theehuis MonChouette, even wat drinken en op 
naar de laatste 20 km. 
Na de stop nog een stuk langs het kanaal gestept en over de Leus-
broekerweg. Via bospaadjes en tussen de weilanden door steppen, 
op naar de Glind. 
De zon begint nu toch erg warm te worden, dus we stoppen wat 
vaker onderweg om goed te drinken. Rond 13.45 komen we binnen 
bij de finish. 

Dit jaar werd er voor het eerst reclame gemaakt voor het steppen en 
volgend jaar staat deze tocht ook weer op de kalender (25 mei 2019) 
dus steppers uit alle regio’s kom naar Barneveld!! 
 Evelien en Diana, stepgroep Steppen in Barneveld 

Normaalste tocht van het jaar 

Gelijktijdig met Tour de Force in Barneveld werd bij Stepteam Doesburg de jaarlijkse voojaars- 
tocht gereden, dit keer was het thema “Normaalste tocht van het jaar...”   

Ideaal stepweer in Doesburg. Temperatuur variërend van 
23 tot 32 graden, gemiddeld 26,5. Veel drinkstops dus 
onderweg en ook extra drinken verzorgd door de organisa-
tie. Top! Je kon kiezen voor de 25 of 50 km tocht. 

Verslag van de 50 km:                                                           
Vanuit Doesburg meteen de Oude IJssel over richting 
Beinum, en daarna via Laag Keppel  weer terug, richting 
Hummelo.  
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Daar het 'hoogtepunt' van de tocht: het onlangs onthulde 
standbeeld van en voor Normaal. Geijkt fotomoment natuurlijk, 
helemaal met de aanwezigheid van een Bennie Jolink imitator 
die speciaal voor ons meteen ging spelen... 

  

Door richting 
Doetinchem, daar-
na langs Zelhem en vlak voor Keijenborg nam vrijwel 
iedereen de gelegenheid van een frisse douche 
onder een landbouwberegeningsinstallatie die wat 
ruim en dus tot op de weg was afgesteld. Heerlijk! 

Vervolgens via Achterdrempt weer terug naar 
Doesburg. Een prachtige route, het achterland van 

Doesburg heeft veel moois en vooral ook veel variatie te bieden. Dan weer rijd je tussen de 
weilanden, dan aan het water, dan langs het bos. 

Wat ik zo leuk vind aan Stepteam Doesburg, naast 
dat het een supergezellige club is die stept in een 
fantastische omgeving, is dat een aantal van hun 
dames echt graag een stevig tempo stept.                 
Zo gaven Raya en Esther Althoff het grootste deel 
van de route het tempo aan, en dat ging heerlijk. De 
eerste 15 km gerieflijk lossteppen, daarna 25 km  
lekker doorsteppen en de laatste 10 km zat de gang 
er heerlijk in.  

Het betere tourwerk: geen geseuter en geteuter maar lekker knallen. Genieten! De groep werd 
gesplitst en een deel ging verder in recreatief tempo met 2 voorsteppers van Doesburg. 

Ook complimenten voor de verzorging. Sponsor van Stepteam Doesburg 
is Het Arsenaal, een fraaie horeca gelegenheid in hartje Doesburg. Bij 
ontvangst een heerlijke consumptie bij Het Arsenaal, bij terugkomst idem 
en de gelegenheid tot een authentiek Doesburgse lunch voor een lekker 
prijsje.                                                                                                            
Onderweg zorgde het team ook dat het ons aan niets ontbrak. Eten in 
overvloed èn drinken idem, dat laatste was nu wel super belangrijk. 

Organisatie en deelnemers dank. 

Alfred Balast 
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Zondag, 3 juni een pure steptocht rond Ermelo. 45 km met 15 km gemiddeld, dus voor de echte 
toerliefhebber. 
 
De zaterdag daarop de grootste steptocht van Nederland en misschien wel ter wereld Rotterdam-
den Hout óf het retourtje vanuit startplaats den Hout. 
Gezellige tocht met heel veel steppers op zelfbouw steps met vaak zo’n 600 deelnemers. 
Met fietsers kan je dezelfde dag óf de volgende dag dwars door de kassen van het Westland    
steppen, een aparte ervaring. 
 
Op 23 juni met heel veel andere sporters steppen op het circuit van Assen, daar kom je normaal 
nooit met je steppie!  
Helemaal aan de andere kant steppen tegen kanker tijdens de Erasmus MC Tour in Rotterdam. 
 
Nog een heerlijk toetje aan het eind van de maand: stepteam Kamperzeedijk bestaat 40 jaar en de 
Zwolse tak 10 jaar. 
Dat wordt in Zwolle gevierd met de Midzomersteptocht die net als de midwintertocht eindigt in 
het donker. 
De tochten starten in de avond en finishen gelijktijdig om 10 uur en worden afgesloten met een 
feestelijke borrel. 
 
Onze tip: ben je dan toch in Zwolle, blijf dan slapen en doe de volgende dag mee aam Sallands 
Mooiste, een van de grootste wielerevenementen waar steppers welkom zijn. 
 
Voor de overige tochten check je de agenda die regelmatig bijgewerkt wordt. 
Tips voor leuke tochten zijn altijd welkom! 
 
                                                                                                               Arie Folkers, Stepgroep De Vrije Stepper, Zwolle/IJsselmuiden 

Stepkalender 

03 juni  41e Dorpentocht  Fietstocht, omgeving Amstelveen 35 en 55 km...........................klik hier 
 
03 juni  KickBikeTocht 40km Steptocht omgeving Ermelo 40 km......................................... klik hier 
 
09 juni  (Retourtje) Rotterdam-Den Hout  52 of 106km voorinschrijven noodzakelijk..........klik hier 
 
09 en 10 juni  Dwars door de kas door de kassen van het Westland 20 of 35km...................klik hier 
 
10 juni  Tocht langs het Groot Schijn (BE)  60km, of 3 lussen van 20km................................klik hier  
 
16 juni  De Maasdijk De hele of halve marathon steppen in de avond..................................klik hier  
   
16 juni  Hoge Veluwe Skatetocht 3 startplaatsen, 3 afstanden 30, 60 en 90 km...................klik hier  
 
23 juni  Steppen op het TT circuit Assen meerdere rondjes van 5km....................................klik hier  
 
23 juni  Erasmus MC Tour de Rotterdam, 25 of 50km...........................................................klik hier  
   
24 juni  Bergentocht bij Zeist Oost Steppen diverse afstanden ............................................klik hier 
  
24 juni  Bij Haltem am See (DE)  Steppen in Duitsland, diverse afstanden............................klik hier  
 
25 t/m 29 juni 40e IJsselsteinse fietsvierdaagse. 15, 25, 35, 45km.........................................klik hier 
  
30 juni  Midzomer Steptocht gelegenheid van het 40 jarig jubileum....................................klik hier                                                                
 "Stepvereniging West Overijssel" 
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