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

Het weer klaart weer op en dat merk je aan de toerritten die de diverse team’s 

rijden. Dat de teams de weg naar het platform steeds beter te vinden daarvan 

getuigt het aantal nieuwe presentaties van de afgelopen periode. 

 

In deze nieuwsbrief  starten we met een nieuwe rubriek, waar we iedere 

maand een willekeurige stepper steeds dezelfde paar vragen voorleggen. Uiteraard de ontbreken 

de tips en tric’s op stepgebied niet. 

 

De redactie is nog steeds opzoek naar iemand die wil helpen met het samenstellen van de       

nieuwsbrief, heb je zin om je schouders eronder te zetten laat het ons weten via het bekende 

email adres  info@toersteppen.nl 

Henk’s blog 

Appongeluk 

 
Helaas bestaat het programma niet meer. Maar Hints stond een aantal 

jaren geleden borg voor hoge kijkcijfers met Anita Witzier. Hilariteit met 

bekende Nederlanders. Nog steeds is het spel te koop en wordt in          

familiaire- of vriendenkring veelvuldig gespeeld. Altijd goed voor een 

avondje lol. 

 

Aantal vingers op de bovenarm. Dat betekent dus zoveel lettergrepen. Trekken aan je oor-

lel………..Klinkt als…….. etc. Associëren en interpreteren, daar komt het op aan. 

In de huidige tijd  verloopt de communicatie via instagram, app, vlog, mail, etc. En 

met emoticons wordt aangegeven wat je ervan vindt. Wie kent ze niet. Een geheel 

nieuwe taal om je gevoelens uit te drukken. 

Maar aan dat appen wordt wel de meeste tijd besteed. Heel de wereld appt. We 

kunnen ons een wereld zonder appen niet meer voorstellen. Er zijn zelfs mensen 

die er volledig aan verslaafd zijn. Ze hebben vierkante vingers. En na de muisarm, tenniselleboog, 

kantoorknie en de sms-duim, zijn er nu steeds meer klachten over een Whatsapp-vinger. 

 

In het verleden mocht je nog roken in een restaurant. Dus het eerste wat op 

tafel kwam was een pakje sigaretten, want ja, wat moet  je anders met je han-

den doen. Uit je neus eten in een restaurant is niet zo smakelijk. Gelukkig is die 

tijd voorbij. Maar tegenwoordig liggen de smartphones naast het bord. Het is 

zelfs zo erg dat men aan één tafel  met elkaar appt. Gelukkig komen er            

restaurants waar het gebruik van een smartphone verboden is. 

Recent reisde ik met de trein en zat er een jong setje naast me die gedurende de hele treinreis 

met elkaar hebben ge-appt. Ze hadden vreselijke lol. Kregen er een 

kleur van.  Ik mocht het onderwerp kennelijk niet horen. Ik vraag me 

dan altijd  af waar ze het over hebben? Dan begin ik te associëren. 

Zou het zoals altijd over neu……….Nee, laat maar, dat is hun geheim. 

Maar ze genoten erg van elkaar. 

http://toersteppen.nl/
http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
mailto:info@toersteppen.nl?subject=Redactielid%20Toersteppen
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Maar zolang het de medemens niet stoort vind ik het prima. Kwalijk 

wordt het als je iemand in gevaar brengt, zoals appen tijdens het    

autorijden of op de fiets. De zorgkosten zouden aanzienlijk lager zijn 

als dat wordt verboden. Dat geldt niet alleen voor appen, maar ook 

voor het bellen.  

 

Het moet verboden worden. Onlangs reed een fietser op de linker rijhelft van een fietspad vanwege 

het appen en knalde bovenop een auto die daar netjes stond te wachten om voorrang te verlenen.  

Grote schade. De fietser loog doodleuk dat ie niet bezig was met zijn telefoon, zei dat fietsers toch 

altijd in   het gelijk worden gesteld en de gealarmeerde politie stond er schaapachtig bij en waren niet 

bevoegd tot nader onderzoek vanwege de privacywet of zo. En de verzekeringsmaatschappij was ook 

niet van ’t zin om de tegenpartij aansprakelijk te stellen. Namelijk geen schijn van kans. Conclusie: 

grote financiële gevolgen voor de automobilist. 

 

Er zal wel een moment komen om handsfree te appen. Dan wordt de spraak omgezet in een app-

bericht. Handsfree bellen kennen we tegenwoordig al. In de auto, op de fiets, etc.  Dan kun je je     

handen gewoon aan het stuur houden. Minder gevaarlijk. Moslima’s hebben het maar wat makkelijk. 

Die steken nl. gewoon de smartphone tussen hun oor en hun hoofd-

doek. Daar is natuurlijk die hijab niet voor bedoeld, maar gemak dient 

de mens.  

Ook veel vrouwen steken de smartphone gewoon in hun BH. Beetje 

afhankelijk van de cup, uiteraaard. Die is daar natuurlijk ook niet voor 

bedoeld. En  bovendien communiceert het ook vrij onhandig, lijkt me. Ik 

ben geen ervaringsdeskundige.  

 

Overigens zie ik weinig moslima’s in de stepwereld. Héél opvallend. Zou toch prima kunnen, want 

met een hoofddoek kun je prima steppen en onder een helm past die zeker. Nog lekker warm in de 

winter, toch!!?? En bovendien is het dan mogelijk om handsfree te telefoneren tijdens het steppen. 

Nike introduceerde recent de sporthoofddoek Pro Hijab. Zit strak en gemaakt van ademend materi-

aal. Ik durf te wedden dat er eerdaags zo’n hoofddoek komt met een klein zakje voor je telefoon, zo-

als in alle sportkleding gewoon is. Of zullen we maar hopen van niet. 

Maar appen blijft toch een moeilijk punt tijdens het steppen. We hadden iemand in onze stepclub die 

toch bezig was met zijn telefoon tijdens het steppen. Dus één hand aan het stuur, dat is vragen om 

moeilijkheden. En ja hoor, het ding glipt uit de handen. Finaal naar 

de filistijnen. Grote schade. Dat gebeurt dus nooit meer. 

 

Appongeluk!!! Het woord van 2017. Wie had dat ooit kunnen   

bedenken!!?? 3 lettergrepen en even aan mijn oorlel trekken.  

Klinkt als ………Stappongeluk. Laten we hopen dat er in 2018 weinig 

Stapp-ongelukken gebeuren. Laat die smartphone gewoon heerlijk thuis of in je zak. Maak je hoofd 

lekker leeg tijdens het steppen en communiceer op de meest basale wijze.  

 

Gewoon lekker kleppen tijdens het steppen. 
 

 

  Henk Roelofs, Stepclub Amersfoort 

http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
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Jennifer Bosman geboren in Utrecht 40 jaar oud ondertussen. Kwam voor het eerst 

in aanraking met een step, doen ik deze op 2jarige leeftijd van mijn ouders kreeg. Het 

was toen nog zo’n houten stepje, en daar was ik ontzettend blij mee. Zie nog zo hoe 

het stepje uit de auto komt en aan mij gegeven wordt, vond het zo bijzonder. 

 

Vervolgens jaren lang niet meer gestept. Rond mijn 18de zag ik Herman Brood ineens 

weer op een step ik Amsterdam. En toen wist ik weer hoe fijn dat was, steppen door de stad. Dus ik 

kocht weer een step, bij een meneer in Utrecht op zijn zolder had hij er een aantal staan. Ik ging voor 

een kickbike zwart/rood 20inch banden als ik me goed kan herinneren.  Ik was nog maar net thuis 

met mijn step, of ik werd gebeld door de krant. Zij hadden gehoord dat ik een step had gekocht of ze 

me mochten interviewen. Best grappig zo kwam ik in de krant met mijn Kickbike ( artikel moet ik nog 

ergens hebben, wie weet komt die nog eens op mijn FB pagina StepErmelo ) En zo reed ik door de 

Utrechtse stad met mijn Kickbike, ging namelijk sneller dan met openbaar vervoer. Heerlijk! 

 

Rond mijn 20ste ben ik naar Ermelo verhuist. Kickbike mee, maar van het steppen kwam maar weinig. 

Gebruiken als vervoersmiddel was namelijk niet meer nodig. 

Jaren later liep ik een blessure op tijdens het hardlopen, en moest ik dat helemaal opgeven. En toen 

dacht ik ineens weer aan mijn step, die ik helaas verkocht had.  

 

Na wat onderzoek en precies wetend wat ik wou, kwam ik op de Kostka Tour Max uit ( tour 3 toen 

geloof ik ) En ben ik het weer gaan oppakken. Alleen nu met een ander doel. Niet meer als vervoers-

middel maar als sport!! 

In het begin ben ik gaan steppen op een hardloop-manier, om en om overstappen. Zo was ik alsnog 

aan het hardlopen maar zonder de nodige klappen. Vervolgens ben ik heel bewust gaan steppen.  

Ik las de 25 voordelen van het steppen en wou er achter komen of dit echt zo was. Gebruik je echt al 

je spieren met steppen ? Is het minder belastend en waarom dan? Etc etc.  

 

Terwijl ik zo bezig was ontdekte ik al snel dat je hele houding ontspannen moet zijn om je zo soepel 

mogelijk voort te bewegen. De step is het ideale hulpmiddel om naar je lichaam te luisteren.          

Ontspannen rijden, de juiste afzet, in een flow raken en gaan als een speer zonder zwaar vermoeid 

weer thuis te komen. 

 

Het gevolg van mijn onderzoek? Dankzij de gemeente Ermelo ben ik in staat gesteld om de bewoners 

van Ermelo weer in beweging te krijgen, en dat op de step! 

 

Ik rij bewust in kleine groepjes. De meeste deelnemers        

hebben jaren lang niet gesport en hebben lichamelijke beper-

kingen. Het zijn juist deze mensen die liever niet in grote   

groepen willen sporten of naar een sportschool willen gaan. 

StepErmelo bied uitkomst voor hun. En daar ben ik best trots 

op! 

   

Dorpsbewoners dus weer in beweging krijgen, die eerst nog 

wat twijfelen maar eenmaal op de step beginnen te            

stralen….Dat is mijn mooiste stepervaring! En natuurlijk de 

natuur, de Veluwe is prachtig om te rijden en elke rit is weer 

bijzonder mooi!  Jenifer 2 jaar geleden, 10 kilo zwaarder 

http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
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In korte tijd rij je al snel zo’n 10km en kun je 

van de natuur genieten zonder heel ver weg 

van huis te zijn. 

Mijn tip aan beginnende steppers: Bouw het 

rustig op en luister naar je lichaam en handel 

daar vervolgens na. Op deze manier kun je 

zoveel plezier hebben van je step. 

 

En mijn toekomst plannen? Zoveel mogelijk 
mensen aan het steppen te krijgen. Maar 
wel op een manier dat ze leren steppen voor 
het leven en niet voor even.  

Jenifer Bosman     

Hard gewerkt 

Noeste arbeid achter de schermen….  
 

De afgelopen weken zijn er diverse nieuwe stepteams toegevoegd aan onze website. 

Tijdens dit werk lanceerde VIP het idee om een stepkaart Nederland te maken. Al snel kwam het 

eerste linkje door met daarin een preview, na intensief mailverkeer is het uiteindelijk geworden wat 

het nu is. Een kaart van Nederland en Belgie met daarop alle stepclubs die bij ons op de website 

staan. 

VIP zat ondertussen niet stil, ze hadden ergens in een nieuwsbrief gelezen dat we iemand zochten die 

ons logo wilde maken. Dus op de vraag wat het moest worden een zo gedailleerd mogelijk antwoord 

op gegeven, het resultaat?  

Kijk in de linkerhoek van de nieuwsbrief dan zie je het logo van Toersteppen.nl 

 

Hoe werkt de overzichtskaart ? Eigenlijk heel simpel, je klikt op 

een blauw markertje op de kaart. 

Hier komt een kleine rechthoek naar boven naam en daaronder 

een regeltje “bezoek onze pagina” 

Klik je hierop dan kom je op de teampresentatie terecht. 

Een leuke toepassing met de hedendaagse techniek. 

 

We hopen dat we de komende tijd nog veel nieuwe teams aan dit overzicht mogen toevoegen. 

 
          Jeroen Stam 

 

http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
https://toersteppen.nl/stepteams-nederland-en-belgie/locaties
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14 januari was het weer zover. Een wintertocht van Bra-

bantsbont. 30 fanatieke steppers en ook een aantal fiet-

sers melden zich op tijd in Waalwijk bij de sporthal. Een 

grote groep van Brabantsbont en ook een hoop anderen 

uit het hele land en buiten het hele land. Ook België is 

namelijk vertegenwoordigd.  

 

Om tien uur starten we en gaan we als één groep op pad. 

We gaan richting het Halve Zolenpad. Een bekend fietspad in de omgeving, die start in Raamsdonk en 

eindigt ergens in Drunen. Vroeger lag hier een spoorlijn waarover de materialen voor de schoenenin-

dustrie werden vervoerd. Het is dus niet zo dat er alleen maar Halve Zolen van dit pad gebruik maken. 

Al moet ik eerlijk bekennen dat ik er wel eens Halvezolig van word, ik step nl iedere dinsdag over dit 

pad naar Sprang-Capelle om te trainen. Maar dat is een ander verhaal.  

Die zondag gaan we in Waalwijk het HalveZolen pad op en steppen richting Drunen. We slaan af rich-

ting de Elshoutse Wielen. Een mooi natuurgebied met een slingerend pad tussendoor. Bij de Maas 

aangekomen gaan we richting Heusden, door Oud Heusden en door Elshout. Nog een leuk stukje en 

dan arriveren we na 23 km in Drunen. Daar krijgen we in een cafetaria een heerlijk broodje met een 

kroket of frikadel. En natuurlijk een bakkie thee of koffie.  

 

Dan komt het bekende gedeelte van de tochten bij Bra-

bantsbont. We steppen verder in twee groepen. Een groep 

die het tempo flink omhoog wil schroeven en een groep die 

ook van de omgeving wil genieten. Voor ieder wat wils. 

Iedereen heeft de route gekregen dus mocht de snelle 

groep te snel gaan dan is het mogelijk om de tocht zelf uit 

te steppen of om te wachten op de langzamere groep.  

De snelle groep vertrekt en heeft er meteen de vaart in.( uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat 

er 27 km p/u is aangetikt).De tocht gaat  Drunen uit en dan bij Giersbergen de Drunense Duinen in. 

Het is druk op deze zonnige zondag. Oppassen voor andere sporters en voetgangers. Ikzelf ben be-

gonnen bij de snelle groep maar dat tempo is voor mij niet haalbaar. Met een mede Brabantsbonter 

rustig verder gestept en zo nu en dan haken er andere steppers aan en ook weer af. Allemaal in een 

relaxte en gemoedelijke sfeer. Aan het einde van de Drunense Duinen maak ik een buiteling.           

Een achterrem die niet helemaal meewerkt en te dicht op een voorganger. Het asfalt is hard maar 

doorsteppen is gelukkig geen probleem. Op dit soort momenten komt 

de twijfel weer om de hoek. Wel of geen helm dragen? Het is eigenlijk 

heel duidelijk dat het voor de veiligheid beter is om het wel te doen. 

Maar ik heb er een ontzettende hekel aan. Het zit niet lekker, het is 

warm en het zit nog steeds niet lekker. Ik heb er dus zelden eentje op. 

Weer verder naar Waalwijk waar we de hele snelle groep weer tegen-

komen. De een pakt nog een afsluitend drankje en de ander gaat op 

huis aan.  Al met al weer een hele gezellige en mooie tocht. Met een 

hoop bekende en onbekende steppers. Leuk om weer mensen te leren 

kennen en mensen weer te zien die ik op eerdere steptochten heb le-

ren kennen. Weer wat opgestoken van technische snufjes ( Alfred Bal-

last!). Gezellig gekletst, gelachen, lekker gestept. 

Top dagje. 

( gevolgd door een dag flinke spierpijn en de conclusie dat ik toch echt 

te oud ben voor salto's). 

3e Wintertocht van Brabantsbont 

Groetjes Irma (Brabantsbont) 

http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
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Latex 

 
Het woord latex roept zeer diverse associaties op. Muurverf is daarvan een van de meest          
voorkomende, maar van latex worden ook allerhande interessante producten gemaakt. 
Het sap van de rubberboom, de Hevea brasiliensis, heet latex en ook niet-gevulcaniseerd natuur-
rubber wordt latex genoemd. Latex is dus natuurlijk rubber. In de eerdergenoemde muurverf zit 
overigens al zo'n veertig jaar geen latex meer. 
 
Of dit verhaal nu ook nog ergens bij steppen uitkomt? Jazeker! Vroeger werden 
binnenbanden van natuurrubber gemaakt, van latex dus. Sedert jaar en dag is  
latex echter als binnenbandenmateriaal vervangen door het goedkopere butyl, 
synthetisch rubber. In de wielerwereld is de latex binnenband echter aan een 
kleine revival bezig, en dat is ook voor steppers belangwekkend. 
Waarom zou je een duurdere latex binnenband willen als er ook goedkopere butyl 

binnenbanden zijn? Dat een latex binnenband lichter is dan 
een van butyl, zal de meeste toursteppers niet                   
buitengewoon boeien. Hoewel alle gewicht dat je besparen kunt op wielen en 
banden in feite 'dubbel' telt. Dat gewicht duw je namelijk niet alleen voort, 
maar je moet het ook in een ronddraaiende beweging brengen. Het maakt dat 
wielerfreaks juist daar extra kritisch naar kijken. 
 
Maar wat zijn dan wèl de grote voordelen van latex binnenbanden ten opzich-
te van de gewone? Dat zijn er twee: 

Eerste voordeel is dat een latex binnenband zo elastisch is, dat deze zich helemaal vormt naar de 
buitenband. Daar zo nauw bij aansluit, dat er bijna geen speling en dus wrijving tussen binnen- en 
buitenband kan ontstaan. Bij een butyl binnenband is dat wezenlijk anders, en dat vertaalt zich in de 
rolweerstand. Wat ik aan meetgegevens heb gezien, scheelt een latex binnenband ten opzichte van 
een van butyl qua rolweerstand van de band zomaar een achtste (12,5%). 
 

Tweede voordeel is dat, doordat latex veel elastischer is dan butyl, een latex binnenband doorprik- 

en dus lekbestendiger is. Dat scheelt echt veel, ik zie zelfs acht keer zo doorprikbestendig voorbij 

komen! De ervaringen die ik ken van steppers die met latex binnenbanden rijden, onderstrepen dat 

ze in heel veel kilometers heel weinig lekke banden rijden. 

Dat zijn toch twee voordelen waarvan je als kilometervretende tourstepper blij wordt! 

 

Is het dan alles goud wat er blinkt? Dat is het maar zelden - en dus ook hier niet. Om te beginnen is 

een latex binnenband duidelijk duurder dan een van butyl. Reken op een prijs van pakweg tien tot 

vijftien Euro voor een bandje.  

Ook zijn ze er niet in alle bandenmaten die op steps voorkomen; ze zijn er vooral in de racefietsband-

enmaten en in een aantal MTB-bandenmaten. Grootste 'bezwaar' is misschien wel dat ze wat poreus 

zijn en dus lucht verliezen. Zomaar 0,5 bar/dag en dat kan zelfs meer zijn. Betekent dat je wanneer je 

gaat steppen vooraf echt je bandenspanning moet checken. Sowieso is dat een goede gewoonte, 

maar het maakt latex binnenbanden voor dagelijks gebruik wat minder praktisch.  

  

Andere nadelen? Latex binnenbanden zijn gevoelig voor olie, voor 

daglicht en voor hitte. Je moet er dus met schone handen en uit de 

volle zon aan werken. Betekent dat je wanneer je bij bandenpech 

onderweg een binnenband moet wisselen, je daarvoor beter een 

“wisselband” van butyl kunt meenemen.  

Vervolg op volgende bladzijde 

http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
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Moet je onverhoopt een latex binnenband plakken, gebruik dan de zelfklevende plakkers van Park 

Tool (die zijn overigens voor butyl binnenbanden ook heel prettig). Tenslotte: omdat een latex       

binnenband zich helemaal naar de buitenband vormt, is het zaak om bij 

het wisselen van een buitenband ook de binnenband te wisselen. 

 

Klinkt als een waslijst aan nadelen, maar is in de praktijk allemaal nogal 

overkomelijk. Zorgvuldig op je bandenspanning zijn is het belangrijkste 

aandachtspunt, en daartegenover staan lichter steppen met minder 

lekke banden. Lijkt mij zeker de moeite waard!  

Alfred Ballast. 

Rondje Ermelo  
 

Steptocht georganiseerd door Kickbike Evenementen Ermelo (Bert Poelman) 

 

De route start bij De Schout van Ermel. 

Totaal 21 steppers uit verschillende delen van 

het land zijn aanwezig. 

 

Als eerste richting Strand Horst, heerlijk rus-

tig, weinig wind, lekker tempo. Voor iedereen 

goed bij te benen. Even een kort verhaaltje 

van Bert.  

Verder richting Harderwijk over de fietsbrug, 

daar waar je omhoog gaat, ga je ook altijd 

weer omlaag. (YES…..ze hebben me vroeger 

geen sprookjes verteld op school.) 

 

Door de nieuwbouw van Ermelo slingeren en dan door het bos 

Beekhuizerzand super mooie omgeving.  Vervolgens weer terug 

naar de schout van Ermel.  

 

Gezellig met z’n allen een bak koffie, thee met wat lekkers en 

nog even nagenieten van de mooie 28 km. 

Een super mooie route, zeker voor herhaling vatbaar.  

                                                                       

  

Evelien Boonstra (Steppen in Barneveld) 

http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
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Quanto costa  
Februari 2018 

Als service aan de stepconsument heeft de redactie de kosten per club op een rijtje gezet. 

Wij vragen de clubs om eventuele wijzigingen door te geven omdat wij van plan zijn een permanent 
overzicht op de website te plaatsen.  
Bedenk wel dat het voorzieningen niveau per club verschilt, daarvoor verwijzen we jullie naar de info 
op de diverse websites. Zo zijn er clubs die de inschrijfkosten van sommige toertochten uit de clubkas 
betalen.  
Sommige clubs hanteren lagere tarieven voor jeugdleden en/of studenten. 
Enkele clubs geven kleding en helmen in bruikleen. Al deze verschillen kun je opzoeken in de clubinfo 
van hun websites via facebook of je belt ze op! 
 
Er zijn ondertussen al weer heel wat stepteams in Nederland en ook België is in beweging! 
Afhankelijk van de regio waar je woont kan dit je helpen om tot een keuze van club te komen. 
Proefsteppen is bij de meeste teams gratis.  
Het gebruik van een leenstep varieert van gratis tot € 12,50 per keer. 
 
Dit is een overzicht van de bij Toersteppen.nl aangesloten bekende stepteams. 
Enkele teams zijn onlangs opgestart en werken nog aan een teampresentatie op www.toersteppen.nl 
Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan graag reageren via info@toersteppen.nl 
 
Arie Folkers 

    

Vestigings plaats Teamnaam Kosten p.j. Contact 

    

Apeldoorn Stepteam Apeldoorn Gratis johandemoor@zonnet.nl 

Amersfoort Stepclub Amersfoort Gratis stepclubamersfoort@gmail.com 

Zwolle Stepclub De Vrije Stepper Gratis ariefolkers@kpnmail.nl 

Ermelo StepErmelo Gratis stepermelo@outlook.com 

Maassluis Stepclub Waterweg Maassluis Gratis tel:0618654623. 

Appelscha Stepclub Appelscha Gratis Facebook: Stepclub Appelscha 

Amstelveen Step4Fun Gratis Facebook: Step4fun Amstelveen 

Westland Stepteam Westland Gratis Facebook: Stepteam Westland 

Oosterhout Stepteam Oosterhout Gratis Facebook: Stepteam Oosterhout 

Brasschaat (BE) Carolus Steppers Gratis Facebook: De Carolus Steppers België 

Barneveld Steppen in Barneveld Gratis Facebook: Steppen in Barneveld 

Schagen Vrije Schager Steppers Gratis Facebook: Vrije Schager Steppers 

Tiel Steppen in de Betuwe € 24,- http://www.steppenindebetuwe.nl/ 

Oss StepcrOss € 40,- Willie_Bloks@hotmail.com  

Hengelo Stepteam Twente € 45,- info@stepteamtwente.nl 

Doesburg Stepclub Doesburg € 60,- stepteamdoesburg@gmail.com 

Sprang-Capelle Stepteam Brabantsbont € 60,- stepteambrabantsbont@gmail.com 

Woudenberg Stepteam High Level € 60,- http://www.stepteamhighlevel.nl/

IJsselstein  Stepteam IJsselstein € 60,- wimdommelen@gmail.com  

Kamperzeedijk Stepteam West Overijssel € 72,- secretaris@stepteamkamperzeedijk.nl 

    

http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
http://www.toersteppen.nl/
mailto:info@toersteppen.nl?subject=Kosten%20overzicht
mailto:johandemoor@zonnet.nl
mailto:stepclubamersfoort@gmail.com
mailto:ariefolkers@kpnmail.nl
mailto:stepermelo@outlook.com
http://www.steppenindebetuwe.nl/
mailto:Willie_Bloks@hotmail.com
mailto:info@stepteamtwente.nl
mailto:stepteamdoesburg@gmail.com
mailto:stepteambrabantsbont@gmail.com
http://www.stepteamhighlevel.nl/informatie-tourgroep
mailto:wimdommelen@gmail.com
mailto:secretaris@stepteamkamperzeedijk.nl
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4 februari:  
Een record aantal steppers verschijnen aan de 
start van de “Winterfiets11 & 7 stedentocht”. 
 
De inschrijving is al een poosje dicht maar er is 
op 2 en 3 februari toch nog een mogelijkheid om 
startkaarten te kopen bij Decathlon, Centrale 35,  
Leeuwarden, vrijdag 2 februari van 19.00 - 21.00 
uur en zaterdag 3 februari van 14.00 - 16.00 uur. De kaarten zijn dan wel wat duurder.  
 
2 jaar geleden een tocht met extreem weer die voortijdig stilgelegd moest worden. 
Vorig jaar een plezierige lenteachtige toch. 
 

Wat gaat het dit jaar worden? We wachten het af… 
 
 
11 februari: 
De Wintertocht van StepErmelo voert je gegarandeerd door een mooie omgeving en kent ook een 
pauzestop. Deze tocht is ook zeer geschikt voor de gemiddelde toerstepper omdat het tempo niet al 
te hoog wordt opgevoerd. 
StepErmelo bied ook deze 2e tocht weer gratis aan! 
 
 
18 februari: 
Vroeger een vaste waarde op de kalender maar al een poosje buiten beeld: 
De Bentheimer Waldtocht, een 3*** veldtoertocht door het Nederlands-Duitse grensgebied met  
pauze bij het Bentheimer kasteel. Jaarlijks doen 
hier steppers aan mee, hoofdzakelijk van Stepteam 
Twente. Als je de uitdaging over 48 of 60 km     
aandurft houd er dan rekening mee dat je een  
flinke basissnelheid meebrengt en de fietsers te 
allen tijde voorrang verleent. 
 
Een van de vaste deelnemers,  
Roel Haveman vertelt wat over deze tocht. 

Je hebt altijd van die toersteppers die voor een 

extra uitdaging gaan. Deze steppers zie je vaak 
terug bij monstertochten van 200 km of meer,   
zoals de IJssel-op-en-neer tocht, de Winter 11 Stedentocht, de IJsselmeerronde op de step en het 
Monster van Brabant. Maar ook bij MTB-tochten. Bij MTB-tochten zit de uitdaging iets minder in de 
afstand, maar vooral in de zwaarte van het parcours. 
 
De Bentheimer Waldtocht is een toertocht voor mountainbikers, waar traditioneel vaak ook steppers 
aan meedoen. Jarenlang stond deze tocht zelfs op de toerkalender. Deze tocht heeft alles in zich wat 
een veldtoertocht leuk maakt: gave single tracks, gladde keien, mul zand, modder, mooie klimmetjes 
en prachtige uitzichten. De catering is altijd goed verzorgd. Een van de hoogtepunten is altijd het   
moment dat je na een zeer pittige klim de binnenplaats van het hooggelegen Kasteel Bentheim      
oprijdt. 
 
Je kunt kiezen uit twee afstanden: 48 en 60 km. Er wordt gestart vanuit Losser, het dorp waar later dit 
jaar ook het wereldkampioenschap steppen wordt gehouden. 
Steppers zijn altijd hartelijk welkom bij deze tocht.  

http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
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Maar omdat grotere groepen langzamere steppers als hinderlijk werden ervaren door deelnemende 
fietsers, wordt deze tocht niet meer breed bij steppers onder de aandacht gebracht. Als je wilt 
meesteppen met deze tocht, moet je dus goed weten waar je aan begint. Crossen is namelijk best 
zwaar, en omdat we als steppers te gast zijn op een fietsevenement, willen we geen obstakel zijn 
voor de fietsers. 
 
Voor mensen die nog niet zo vaak hebben gecrosst op de step, heb ik een artikeltje geschreven met 
meer informatie en met tips: dit is te lezen op onze website 
 
Informatie over het evenement is te vinden op Facebook of bij de losserse wielerclub. 
 
                               Roel Haveman 
 
17 maart: 
Stepclub Amersfoort stuurde ons deze info:  
 
Vorig jaar een prachtige tocht!, de “Keientrekkers Lentetocht”. 
Een rondje van ca. 40 km, halverwege koffiestop op de Hilversumse hei bij theehuis 't Bluk.   
Erg leuke locatie. Heen door de Eempolder en terug via de hei en de bossen/zandverstuivingen. 
 
Gratis. Inschrijven hoeft niet, iedereen betaalt zijn eigen kosten. Eigen eten/drinken meenemen. 
Geen split, rustig tempo. Op knooppunten. Geschatte tijdsduur 3½ tot 4 uur. Vertrek 9.30 uur. 
Verzamelen op de parkeerplaats Schothorsterlaan 78 Amersfoort (tegenover Be Fit  en de atletiek-
baan). Bij de atletiekbaan mogelijkheid tot gebruikmaking van toiletten.   
 
 
1 april: 
1e Paasdag valt dit jaar zonder dollen op 1 april. 
Noteer vast in je agenda dat Stepteam IJsselstein dan zijn  eerste Poldertocht organiseert 
Info bij Goos Zingel, tel: 06-28574305 of gozingel@gmail.com 

 

De   Vrije Stepper Stepkalender2018 
 

Februari 

4   De Winter 11&7 stedentocht, Leeuwarden of Sneek, 200 of 90 km ……………………..klik hier  

 

11  4e Wintertourtocht BrabantsBont,Waalwijk, 40 km …..………………………………………..klik hier 

 

11  Winterrit StepErmelo, Ermelo,20 km,info …………………………………………………………...klik hier  

 

18  Bentheimer Waldtocht, Losser, 48 0f 60 km Veldtoertocht! …………...…………………..klik hier  

  

Maart 

11    5e Wintertourtocht BrabantsBont,Waalwijk, 40 km ……………………………………………klik hier 

 

11 Ontwakingstocht, Driebergen,30,60,75 of meer km ………………………….………………..klik hier 

 

17    Keientrekker Lentetocht, Amersfoort, 40km …………………………………...………………...klik hier              

 

http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
http://www.stepteamtwente.nl/home/bericht/mtb-tochten/
https://www.facebook.com/bentheimerwaldtocht
http://www.lossersewielerclub.nl
mailto:gozingel@gmail.com?subject=Info%20poldertocht
http://winterfietselfstedentocht.frl/
http://www.stepteambrabantsbont.nl/sbb/
https://www.facebook.com/StepErmelo/
http://www.lossersewielerclub.nl
http://www.stepteambrabantsbont.nl/sbb/
http://www.dtcnet.nl/
https://sites.google.com/site/stepverenigingamersfoort/home
http://www.kostka.nl/

