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Even voorstellen. 

Van de redactie…… 
Het maart nummer van Toersteppen.nl is weer af. 

Een uitgave goed gevuld met van alles en nog wat over het toersteppen. 

 

We zijn inmiddels twaalf nummers verder, en vragen ons af of de inhoud van 

de nieuwsbrief is wat onze lezers verwachten. 

Daarom wil ik jullie als trouwe lezers van de nieuwsbrief vragen om dit eens in 

een kort mailtje te zetten en sturen naar info@toersteppen.nl. We kunnen dan aan de hand van 

jullie reactie de inhoud van de nieuwsbrief aanpassen zodat hij nog beter aansluit op de behoefte 

van de toersteppers. 

 

Team Toersteppen,   

Jeroen Stam.  

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. 
 

De Olympische Winterspelen zijn achter de rug. En eerlijk gezegd, ik moet even afkicken.  

Zoveel mooie sporten hebben mijn sporthart goed gedaan. Geweldig!!!  

Wat een prachtige Olympische Winterspelen met een indrukwekkende medaille-oogst voor  

Nederland.  

En juist op het moment dat we moeten loskomen van deze winterse sportsfeer, kunnen we in 

Nederland de schaatsen onderbinden. Nog even lekker schaatsen, sinds jaren genieten van de 

vrieskou en dan de blik op de lente gericht. Het blijft al lekker lang licht en dus staan we aan de 

vooravond van een prachtig mooi stepseizoen. 

  

En dat ook nog met een nieuwe sponsor voor www.toersteppen.nl 

Ed Weyand van Step Events uit Amersfoort is onze nieuwe sponsor.  

Hij is al zeer lang actief in de stepwereld. In Amersfoort verhuurd Ed sinds jaren steps voor  

recreatieve steptochten in de Amersfoort en omgeving.  

Daarnaast heeft hij ook een uitgebreid aanbod stepmerken waaronder Kickbike , Kostka, Crussis 

etc. die je via zijn site www.step-kopen.eu kunt bestellen. Maar ook in zijn winkel in Amersfoort 

kun je verschillende steps uitproberen.  

Kortom, we zijn blij met onze nieuwe sponsor, zodat we ook in 2018 alle recreatieve steppers  

weer kunnen verblijden met veel nuttige en leuke informatie.  

 

 

  

 

 

  Henk Roelofs 
Meer merken, meer modellen, meer keus!  

http://toersteppen.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
mailto:info@toersteppen.nl?subject=Redactielid%20Toersteppen
http://www.toersteppen.nl/
http://www.step-kopen.eu
http://www.step-kopen.eu/
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Henk’s blog 

 RAKE KLAPPEN 
 

 Mijn studietijd in Amsterdam is alweer even geleden. Ook toen waren er       

studentenverenigingen waarvan je lid kon of mocht worden. Uiteraard waren er ontgroeningen.             

En wellicht nog heftiger dan tegenwoordig. Maar dat kwam niet in het nieuws. Sociale media noch 

mobieltjes waarmee je alles kunt filmen, waren nog niet uitgevonden. 

Zelf ben ik geen lid geworden van zo’n vereniging. Maar een biertje drinken in de sociëteit kon 

altijd. Helaas had ik daarvoor weinig geld. Ik leefde van een studiebeurs, 

die eens per kwartaal werd overgemaakt. Dan was het feest en bezatte ik 

me in de sociëteit, om de eerste ochtendtrein weer naar mijn woonplaats 

te nemen. De rest van dat kwartaal kon ik me zo’n uitspatting niet        

veroorloven. 

En het was op één van die memorabele kroegdagen dat er rake klappen 

vielen. De rijkeluis corpsleden, in blauwe blazer, stropdas en grijze broek 

met omslag waren dagelijks in de kroeg te vinden en gingen met elkaar 

op de vuist. “Alcohol in de man, geest in de kan”.  Een paar voortanden vlogen over de 

aftandse houten vloer met zaagsel. Waarom? Geen idee. Te hoog testosteron gehalte, 

vermoed ik. De volgende ochtend liep het heerschap met een beugelbek en flink wat 

blauwe plekken weer vrolijk rond in zijn blauwe blazer. Paste qua kleur prima bij     

elkaar. 

 

Dezelfde heren speelden in die tijd tevens al golf en troefden elkaar af met hun 

handicap. Daar werden ook rake klappen gegeven met de houten golfclubs. Niet 

dat ze van hout zijn hoor! Welnee, zo worden ze nou eenmaal genoemd.          

Net zo vreemd als de uitdrukking “fore”,  dan moet je niet naar voren kijken, 

maar juist achterom vanwege een naderende golfbal. Een sport kun je dat golfen 

natuurlijk niet noemen. Voor die heren met hun dikke buiken was het vanzelf-

sprekend een hele uitdaging om 18 holes te lopen, na al die kroeguren. Nee, het 

wordt pas een sport als we er een soort biathlon van maken. Een golfparcours lopen op snelheid. 

Fysieke inspanning gecombineerd met concentratie. Voor die echte biathlon sporters heb ik pas 

echt respect op hun langlaufski’s en met hun geweer. 

Ik heb niet zoveel met die boys die rake klappen uitdelen.  

Neem nou Camiel Eurlings. De mooiste en betaalde vrijwilligersbaan van de wereld bij het IOC, die 

zich permitteert om zijn vriendin in elkaar te slaan. Vervolgens een persbericht doet uitgaan dat 

het een “eenvoudige mishandeling” betrof. De kroonprins van het CDA die met betraande ogen 

salueert “at your service” naar Maxim Verhagen en zichzelf een mooi baantje bezorgde bij de KLM 

(vertrokken wegens mismanagement), denkt wellicht dat  ie boven de wet staat. Deze wonderboy 

is “back to earth”, net zoals die golfbal. Hij dacht even alleen naar voren te kunnen kijken, maar de 

echte topsporters dwongen hem om toch nog even om achterom te kijken en de consequenties te 

aanvaarden. Zelf had ie niet de moed om op te stappen. Een terechte rake klap tussen de ogen, 

toch!! Je zult maar op de OS een medaille om je nek gehangen krijgen door zo’n loser. Waarschijn-

lijk heeft ie bij paps en mams in Valkenburg gezellig op de bank met het bordje op schoot naar de 

OS gekeken. Eigenlijk een zielige man. 

 

De échte wonderboys and – girls zijn natuurlijk onze deelnemers aan de Olympische winterspelen. 

Die (shorttrack-) schaatsers delen pas écht rake klappen uit. Rake klappen. Maar dan op sportief 

gebied. Wat een sensatie. Wat een sporters. Ongelooflijk, wat een respect heb ik voor die spor-

ters. De ene na de andere medaille wordt omgehangen. Deze sporters hebben jarenlang keihard 

moeten werken om zover te komen en om hun conditie te behouden, in plaats van via het Haagse 

pluche mooie baantjes in de schoot geworpen te krijgen.  

https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
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“Geen woorden, maar daden”, een zeer toepasselijke uitdrukking die me na aan ’t hart ligt, hoewel ik 

geen echte fan van Feyenoord ben. 

En dat alles mede dankzij de ontwikkeling van de klapschaats. We 

zouden het bijna vergeten dat deze uitvinding borg stond voor een 

ware regen van wereldrecords in Nagano in 1998. Gewoon omdat je 

met deze schaats langer in contact kon blijven met het ijs en niet de 

remming had van het zogenaamde “punteren” bij de conventionele 

schaats. De strekking van de kuitspier werd als het ware vergroot. Dus 

met de klapschaats deel je inderdaad rake klappen uit. 

 

Het was zo’n fenomeen dat er allerlei artikelen op de markt kwamen, zoals de   

ouderwetse schaatsmuts. We noemden het een “klapmuts”. De puntjes aan 

weerszijden kunnen namelijk omhoog geklapt worden. Ik was ooit op een           

internationale conferentie in St. Maarten en hadden voor alle deelnemers zo’n 

klapmuts meegenomen. Het is een écht collectors item geworden voor het         

internationale gezelschap dat nog nooit van de klapschaats had gehoord.. 

 

Ook bij het steppen kunnen nog veel leren van deze klapschaats-

techniek. Een prachtige en soepele cadans, gecombineerd met  een 

zolang mogelijk contact met de wegdek. Dat levert snelheid op. Dan deel je rake klappen 

uit. Zou er nog eens een functionele “klapschoen” worden ontwikkeld, zodat je langer in 

contact kunt blijven met de weg?  

En de stepsport  gekwalificeerd wordt als een Olympische 

sport!! Zowel bij de winterspelen met het sleesteppen als 

met de klassieke step bij de zomerspelen. En dan maar  

hopen dat de medailles niet worden omgehangen door zo’n 

onsportieve plucheplakker die zijn handjes niet kan thuis-

houden,maar door onze eigen Erica die het geheel          

complementeert met een enorme klapzoen. Een meester-

lijk klapstuk!  “Da’s pas echt mooi, man!!”. Henk Roelofs, Stepclub Amersfoort 

Ik ga op reis……. 

Ik ga op reis en ik neem mee… 

  

Als ik ga steppen heb ik eigenlijk altijd een pechsetje bij me. Niet per se 

nodig, want je kunt bij pech onderweg ook hulptroepen inroepen.         

Bijvoorbeeld via een uitbreiding van je wegenwachtlidmaatschap met 

fietsreparatie, of door een abonnement op reparatieservice bij het      

lidmaatschap van de toerfietsunie NTFU. Zij helpen je óók als je met je 

step niet verder kunt. Alleen, daarop moet je 

wel vaak lang wachten, is mijn ervaring. 

Doorgaans veel langer dan wanneer je zelf het gebrek aan je step        

verhelpen kunt. En heb je dubbel pech, dan sta je met panne aan je step 

ergens waar een auto niet kan komen. Dus ook de auto van de reparatie-

dienst niet… 

https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
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Wat ik bij me heb, voor het geval dat? Meest gehecht ben ik aan m’n multitool-

tje met zes inbussleuteltjes en twee schroevendraaiers. Gekscherend zeg ik 

altijd dat ik daarmee m’n hele step kan de- en monteren, en heel erg gelogen is 

dat niet eens. Fijn om mee te hebben voor als er onderweg iets losrammelt, of 

wanneer je even iets aan je step wilt bij- of verstellen. 

 Zelf ben ik enthousiast over de kleine multitool ('folding hex') van Bontrager. 

Dat biedt voor knutselwerk aan een step voldoende mogelijkheden in           

voldoende kwaliteit, en dat voor een redelijke prijs. Dit soort multitools is er echter in tal van maten, 

kwaliteiten en prijzen. 

  

Dat ik begin met m’n multitooltje te noemen, onderstreept 

al dat lekke banden onderweg voor mij niet het                 

belangrijkste issue zijn. Ik heb ze maar zelden en ben er 

echt van overtuigd dat je ja/nee lekrijden tot op zekere 

hoogte zelf kunt beïnvloeden. Dat begint uiteraard met 

zorgen dat je een goed stel banden onder je step hebt. Dat 

wil zeggen, banden van een goede kwaliteit en niet versleten. Banden die hun beste tijd gehad heb-

ben vervang je beter voordat je ze lek rijdt... 

Maar ook los van slijtage rijdt de ene band makkelijker lek dan de andere. Waarbij er een interessant 

spanningsveld bestaat tussen de mate van lekproof zijn van een band enerzijds, en de mate van lek-

ker rollen anderzijds. Het blijkt voor de fabrikanten een lastig kunstje om banden te maken die deze 

beide kwaliteiten combineren. En dat dwingt je bij het kiezen van een band toch een beetje tot een 

keuze uit twee kwaden. Wil je nooit lekrijden, krijg je een beroerd rollende band, en wil je fantastisch 

rollen dan zal je band doorgaans kwetsbaarder zijn… 

  

Een tweede voorzorgsmaatregel is zorgen dat je banden goed op spanning zijn, dus 

voldoende opgepompt. Wat de minimum- en maximumspanning is staat op de zij-

kant van de band. Ik monteer zelf m'n banden altijd zo, dat die gegevens bij het ven-

tiel staan. Bij het oppompen scheelt dat zoeken. Om een band goed op te pompen 

heb je echt een fietspomp nodig met zo’n metertje, een manometer. Bijvoorbeeld 

de Topeak Joe Blow Sport, veelvuldig winnaar van tests en relatief betaalbaar. 

Vanaf een bar of 3 kun je een band al niet meer indrukken. Tenzij je 

offroad wilt gaan rijden is die spanning voor vrijwel alle banden ruim 

te laag. Indrukken laat je hooguit zien dat een band veel te weinig 

spanning heeft, maar niet het omgekeerde. Overigens stept een band die goed op 

spanning is ook lekkerder, want die heeft veel minder rolweerstand. 

Laatste maar zeker niet het minst belangrijke: probeer steeds te vermijden door weg-

vuil te rijden. Stuur daar als het enigszins kan omheen, in plaats van er dwars doorheen 

Ondanks alle goede voorzorgen kun je toch lekrijden. Plakken onderweg wil ik liefst 

vermijden, dat kost veel tijd. En zeker bij regen of kou is dat een moeizaam klusje. Ik zorg er dus altijd 

voor een vervangende binnenband bij me te hebben. Een 

binnenband wisselen gaat beduidend sneller dan wan-

neer je moet plakken. Heb je een step met een klein wiel 

achter, dan is een binnenband voor elk van je beide wie-

len handig. 

Aan alleen een binnenband heb je natuurlijk niet zoveel, als je niet de buitenband van de velg kunt 

krijgen. Daarvoor heb je bandenlichters nodig. Die zijn er in soorten en maten, en wat jou daarvan 

‘handigt’ is zeer persoonlijk. Zelf ben ik fan van de plastic bandenlichters van Simson, die in ieder ge-

val in de luxere versie van hun reparatiedoosjes zitten. Drie stuks die je aan elkaar vast kunt klikken.  

  

https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
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Heb je je binnenband gewisseld, dan moet er weer lucht in. Er bestaan kleine fietspompjes waarmee 

je echt een heel hoge bandenspanning kunt bereiken. Dat is, wanneer je tijd van leven hebt en veel 

energie om te pompen. Oftewel, het kost je veel tijd en je pompt je er helemaal verloren mee. In de 

meeste gevallen pomp je met zo’n minipompje dan ook niet verder dan hooguit een bar of drie, wat - 

ik gaf dat al aan - eigenlijk te weinig is om op te rijden. Tot de eerstvolgende gelegenheid om je band 

verder op te pompen lukt echter meestal wel. 

 Zelf gebruik ik een CO2-pompje, op die slagroomspuit patronen inderdaad. Eén zo’n 

patroon heeft voldoende lucht om je band goed op spanning te brengen. Sterker nog, 

bij een klein achterwiel moet je heel zorgvuldig doseren, anders blaas je je band finaal 

op… 

Aanvankelijk had ik de heel minimalistische variant van dat soort pompjes, alleen een 

ventiel dat je op de CO2 patroon schroeft. Dat vond ik uiteindelijk toch niet echt    

handig. Bij het uit laten lopen van de CO2 bevriest de patroon namelijk, je moet echt uitkijken dat je 

vingers daar dan niet aan vastvriezen. Daarom heb ik toch maar liever een pompje (SKS Airchamp) 

gekozen waar de patroon helemaal in zit. Een of twee reservepatronen erbij, en prima voorbereid. 

Kies wel voor een pompje dat past op de ventielen van je binnenbanden, anders heb je nog niets… 

  

Heb je zgn. Franse ventielen (Presta) in je banden – rijdt je step op racefietswielen, dan is dat wel-

haast vanzelfsprekend – of autoventielen (Schrader), dan kan een verloopnippeltje handig zijn om je 

band ook te kunnen oppompen met een gewone klassieke Hollandse fietspomp. Zo’n pomp kun je 

doorgaans makkelijk ergens even lenen, en je bent er maar mee geholpen. 

 Moet/wil je toch plakken, tenslotte, dan zijn de zelfklevende plakkers van Park Tool een aanrader. 

Geen solutie nodig, gaatje in de band opzoeken, even opschuren en een plakker erop. Ze zitten in 

superkleine doosjes, een stuk of wat plakkers met een stukje schuurpapier. Helemaal handig! 

  

Waar dat alles te laten? Ik rijd zelf graag met een fietsrugzakje, dus daarin raak ik m’n pech-

onderweg-spullen makkelijk kwijt. Een goed alternatief is een zgn. gereedschapsbidon, zeker wan-

neer je twee bidonhouders aan je step kunt bevestigen. Een stuur- of 

frametasje tenslotte is ook een prima optie. 

Het leest meer dan dat het is, zo'n pech-onderweg-setje. Bij elkaar    ge-

pakt is het eigenlijk weinig, en het heeft een hoog ‘beter mee dan om 

verlegen’ gehalte… 

Last but not least: een beetje oefenen in het van de velg halen en weer 

omleggen van een band kan geen kwaad. Niet echt handig wanneer je 

dat ergens onderweg moet gaan ontdekken. Bovendien, thuis kun je er 

makkelijker op Youtube een instructiefilmpje bij kijken. Zoals bijvoorbeeld dit filmpje.  

Alfred Ballast 

De stepervaring van….. 
 
Rodger Hulsebos,  en tel vrij recentelijk 47 jaren (!). 
Ik ben vanaf mijn tienerjaren veel met sport bezig. Met name op landelijk 
niveau als handbalkeeper en met uitstapjes naar de verschillende 
vechtsporten. Als dienstplichtig en later als beroepsmilitair, ben ik in aan-
raking gekomen met duursporten en dan met name op wandelgebied. Dit 
resulteerde in een aantal Kennedymarsen (=80 km.) en 100 & 110 km.-
tochten. 
Na mijn defensietijd kwam ik na een aantal omzwervingen in Veenendaal 
terecht. Met vrouw en 2 sportieve zonen van 12 & 14 jaar.  

https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
https://youtu.be/8f2L8pfGgSI
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Het sporten is dus een belangrijk deel in mijn leven. 
Sinds ik in Veenendaal woon heb ik mij aangesloten bij de plaatselijke atletiekvereniging en heb 
verschillende looponderdelen beoefend. In het begin de kortere afstanden, maar na verloop van tijd 
begon de lange duur ook hier te trekken. In de afgelopen jaren heb ik marathons en ultra-trails van 60
-85 km., in verschillende landen mogen lopen. 
 
Ergens in 2014 zocht ik naar een activiteit naast het hardlopen. Dit om enige variatie in mijn training-
en te brengen. Steppen vond ik dicht bij het hardlopen liggen, alleen dan zonder de hoge schok-
belasting. 
 
Een stepwinkel in Amersfoort had een mooie actie, nl. : 1 maand een step 
huren en bij aanschaf werd de huurprijs in mindering gebracht. 
Dus na een maand proberen, heb ik een mooie blauwe Kickbike G4 gekocht 
(28/18 inch). 
 
Na een jaartje de wat kortere tochten tot 30-40 km. in- en om Veenendaal 
te hebben gedaan, probeerde de wat langere tochten. Mijn ouders wonen 
in Drenthe en vanaf Veenendaal is dit ±180 km.. Dit beviel goed en werd 
dus vaker ondernomen. Ook maar eens een wedstrijdje meedoen, dacht ik. 
Dit werd er één op de schaatsbaan in Biddinghuizen. Hier zag ik steps met 2x 28 inch wielen. En dit 
leek mij toch wel enig voordeel te hebben. Na wat speurwerk heb ik als eenvoudige & betaalbare 
oplossing een stel achtervorkverlengers gekocht. Dit scheelde, voor met name de lange duurtochten 
aanzienlijk. De volgende stap was, dat ik eind 2016 een nieuwe step heb aangeschaft en wel een witte 

Kickbike Racemax (28/28). 
Het hardloopwereldje had ik eigenlijk wel gezien en ik begon me meer te richten 
op het steppen. 
Zo ben ik 2017  wat meer langere tochten gaan steppen. Al dan niet georgani-
seerd, maar veelal alleen. Met de Veluwe als achtertuin, de 
Posbank op maar   45 km. van mijn huis en de Rijn, met de 

vele pontjes zijn de routes hier oneindig. 
Een aantal leuke tochten waren : het uitzetten van de IJssel-op-en-neer, step 
11Stedentocht op 1e Pinksterdag, IJsselmeerronde, Posbanktocht. En als bijzon-
dere afsluiter een gezamenlijke tocht van Bolsward naar het Glazen Huis in Apel-
doorn. 
 
Inmiddels is de 1e lange tocht weer een feit. Op 4 februari heb ik de 205 km.-
versie van de Winterfiets Elfstedentocht volbracht. Prachtige tocht, met name 
door de omstandigheden. 
 
Zoals je kunt lezen, haal ik mijn voldoening met name uit de lange duurtochten. 
Met name steppend of wandelend. 
De ene keer solo en selfsupporting. Het liefst moet een tocht dan niet de per-
fecte omstandigheden hebben (‘anders kan iedereen het’), dus er mag een 
‘drempeltje’ in zitten, bijv. : wind tegen, lekker koud, berg op, o.i.d.. 
De andere keer een georganiseerde tocht. 
 
Voor wat betreft mijn trainingen heb ik sinds vorig jaar de lange wandeltochten 
weer (her-) ontdekt. Ik merk dat dit, naast mijn gebruikelijke steptochten, goede 
trainingen zijn voor de lange steptoertochten. Voor mij komen 80, 100 of 110 km. wandelen, goed 
overeen met steptochten van 10-15 u. of meer. 
 
Ook denk ik dat voor de langere toertochten, de snelle kortere tochten op hoog tempo belangrijk zijn 
(interval). Dus ik denk dat ik een stepwedstrijd misschien ook maar weer eens  moet proberen. 
 
Rodger Hulsebos 

https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
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Winter7stedentocht 2018 
 
4 februari, de wekker is op 5 uur gezet, maar lang voor die tijd al     
uitgezet. 
Gisteren heb ik alles al zoveel mogelijk klaargezet, maar het blijft met 
de kleding toch een puzzel. 
De pas gekochte elektrisch verwarmde handschoenen heb ik al een 
keertje uitgetest en dat is goed bevallen, maar alleen bij behoorlijk 
lage temperaturen en dan op de laagste stand. 
In deze stand gaan ze 7 uur mee en dat is wel voldoende voor de 90 
km tocht. Een bidon en wat Isostar reepjes mee, maar wel met een 
stevig ontbijt als basis. 
 
Om 6 uur naar Sneek waar de meeste steppers een nachtje geslapen hebben. 
Alfred Ballast stond al klaar met stuurbordje en stempelkaart die hij voor veel steppers al de vorige 
dag had opgehaald. Fijne actie! 
Deze keer starten er weer veel meer steppers dan in andere jaren, waaronder ook een flinke groep 
mensen op 11 stedensteps met de kleine wieltjes. 
 
Een gezamenlijke start of groepsfoto zat er helaas deze keer niet in. 
De snellere steppers waren er al ongemerkt vandoor gegaan. 
 
Half acht vertrok ons groepje van 4: Carianne van Harten, Evelien Boonstra, Renate Scheuter en ik. 
Het was nog donker, aardig koud, gezegd werd dat de gevoelstemperatuur -8 graden was, maar met 
het windje in de rug hadden we er niet veel last van. 
De route was prima uitgepijld, maar in het donker was het toch wel opletten om geen pijltje te      
missen. 
 
We bereikten al snel IJlst, de eerste van de 7 steden, hoewel we in startplaats Sneek ook al een knipje 
hadden gekregen. In een woonwijk zagen we het eerste pechgeval: Bouwe was op zijn 11 stedenstep 
door een kuil gereden waardoor het voorwiel er af brak. 
Deze jongens zijn bikkels dus met een tand door de lip de reservestep uit de volgauto gepakt en weer 
door! 

 
Bij de eerste stempelpost had Rodger Hulsebos net afgestempeld, 
hij was om 6 uur uit Leeuwarden vertrokken voor de hele 205 km 
lange tocht en nu al in IJlst. 
Uiteraard reed hij daarna ver voor ons uit en heeft een snelle 11 
stedentocht neergelegd. 
 

Ondertussen werd het licht en begonnen we aan het lange stuk naar Sloten. 
Nog steeds voor de wind en soms opzij waar we getrakteerd werden op een striemend hagelbuitje. 
Regelmatig werden we ingehaald door steppers of groepjes 
of we haalden hun juist in, het was stuivertje wisselen. 
In Sloten ontmoetten we de steppers van Brabantsbont met 
gaststeppers die er daar nog fris bij zaten. 
 
Hierna weer een lange route naar Stavoren door het mooie 
Gaasterland waar we door de felle opklaringen in combina-
tie met pikzwarte luchten genoten van geweldige             
vergezichten. Wat dat betreft zit je in Friesland altijd goed! 
 
Hoewel niet de allermooiste weggetjes werden opgezocht (daarvoor moet je bij de 11 steden 5 daag-
se zijn) maakten de mooie uitzichten en aantrekkelijke stadjes en dorpen de tocht de moeite waard. 

https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
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Halverwege de 90 kilometer bereikten wij de Hoge Klif, het hoogste 
punt van Friesland met het vrije Friezen monument. 
Ook vanaf dit punt was het duidelijk dat het nu stevig werken ging 
worden, tot de finish tegen de harde koude wind, nog 45 km. 
Stavoren werd bereikt en naar Hindelopen was zwaar, maar niet zo 
ver en ook de etappe naar Workum was te overzien. 
We kwamen bij een groepje steppers met onder andere Diane van 
de Weerd en Suzanne Kroontje die net soep hadden gekregen vanuit 
de volgwagen, bemand door Eric Kroontje. 
Of we ook soep lustten, jazeker, graag! 
 
We pauzeerden wat langer in Hindelopen en misschien daardoor 
kreeg Evelien daarna een zeer pijnlijke krampaanval waardoor ze 
geen been meer kon verzetten. 
Vanaf de overkant van de trekvaart waren we al gespot door een 
alerte vrijwilligster die aanbood om Evelien verder te brengen met 
de auto. 
Doorzetster als ze is probeerde ze het nog even maar er zat toch niks 
anders op dan naar de EHBO gebracht te worden in Workum. 
 

Toen wij daar aankwamen besloot ze om het toch weer te gaan proberen, maar helaas zat het er na 
enkele kilometers niet meer in en met pijn in het hart (en been) moest ze de strijd staken. 
Toch bijna 70 km gestept!! Ik zeg netjes. Ook netjes opgevangen door de organisatie met de  
volgauto!! 
We hadden ondertussen al gehoord dat er nog een aantal steppers uitgevallen waren, gerenommeer-
de lange afstandsteppers die bijvoorbeeld de IJsselmeerronde al gereden hadden, dus dat geeft de 
zwaarte van de tocht wel aan. 
Na in Bolsward een lekker bakkie koffie te hebben gedronken stepten we het laatste stukje naar 
Sneek. 
Nog steeds een harde wind tegen, maar goed gefinisht en de medaille in ontvangst genomen. 
De bidon was nog steeds niet leeg, omdat drinken met koud weer mij niet zo trekt. 
Het was zwaar, maar vergeleken met de 2016 editie viel 
het weer ons mee omdat de regen achterwege bleef. 
Koud heb ik het niet gehad, alleen bij pauzeren 
 
Toch weer een mooie ervaring met dank aan mijn lieve, 
loyale en sociale mede-steppers, Evelien, Renate en       
Carianne! 
 
Arie Folkers, team de Vrije Stepper  

De Bentheimer Waldtocht. 

Hoewel er tegenwoordig ook in de wintermaanden 

iedere week wel iets te steppen valt was dat jaren   
geleden wel anders. 
Mountainbike tochten waren en zijn er echter zat in de 
winter en vooral voor de geoefende steppers is dit een 
mooie uitdaging. 
Een van de tochten waar altijd wel steppers bij aanwe-
zig zijn is de zeer gewaardeerde  
Bentheimer Waldtocht. 

https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
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De tocht die in het Twentse Losser begint gaat via bossen en 
heuvels over een schitterend parcours naar het Duitse Bad Bent-
heim waar gepauzeerd wordt op de binnenplaats van het indruk-
wekkende kasteel. 
 
Terug naar Losser komt de teller op 60 loodzware kilometers te 
staan! 
 
5 steppende deelnemers hadden zich deze keer gemeld waaronder 4 leden van Stepteam Twente. 
Ook de Zwolse Carianne van Harten, liefhebster van alle stepdisciplines ging de uitdaging aan. 
 
Wij ontvingen van hun de volgende reacties op deze bijzondere tocht: 
 
In het winterse weer reden Roel Haveman Piet Groeneveld Fiona Olthof Carianne Van Harten en ik de 
grote 60 km ronde van de Bentheimer Waldtocht. Het ging van Losser naar het kasteel in Bentheim 
en daarna terug. Natuurlijk niet zo rechtstreeks, maar vooral door bos en over mooie singletracks. De 
gladde bochtige stukken waren moeilijk te rijden en ook de klimmetjes waren zwaar! Uit en thuis 
voor Roel en mij ongeveer 80 km. (Andre Thieman) 
 
Wat een mooie tocht en wat een mooi stepweer en prachtig sprookjeskasteel!  Het groepje reed de 60 
km en wist mij ook over te halen. Het was zwaar, maar omdat de zandpaden nog bevroren waren 
zakten de bandjes niet weg. Een prachtervaring! (Carianne van Harten) 
 
We hebben mooi relaxed gereden, zodat we als groep bij elkaar bleven. Op de single-tracks en klim-
metjes gingen Peter en ik vaak een stuk vooruit, en dan wachtten we verderop tot de groep weer 
compleet was. Het was een prachtige, afwisselende tocht. En het weer hielp zeker mee. In het begin 
van de rit werden we behoorlijk door elkaar geschud op de bevroren moddersporen. Later op de dag 
werd het allemaal wat blubberiger. De tocht was weer prima georganiseerd door de Losserse Wieler-
club. (Roel Haveman) 
 
We vertrokken goed op tijd om de vele fietsers zolang mogelijk voor te blijven. Roel en ik veelal op 
kop, rekening houdend met Carianne, Andre en Fiona. Omdat Fiona hersteld van een blessure wilde ze 
liever niet vol gas. Zo kon zij ons ook steeds waarschuwen voor achteropkomende fietsers. Tot Bent-
heim vroor het nog zodat de paden glibberig waren. De 18% helling naar het kasteel stepten wij om-
hoog onder verbaasde blikken van de wandelende fietsers! Na de pauze op de binnenplaats begonnen 
we aan de extra lus van 12 km om zo aan 60 km te komen. De toplaag ontdooide, waardoor het ex-
treem glibberig werd en ik voor het eerst in vele edities de lange helling met percentages tot 23% 
moest lopen! Een 2e pauzestop met bienenstich (boterkoek) bracht ons naar het laatste stuk. De mees-
te van de 900 deelnemers waren al binnen maar toch was er voor ons nog soep na deze prima georga-
niseerde tocht. Alle vrijwilligers (100 m/v!!) van de L.W.C. bedankt! (Peter Groeneveld) 
 

 
Er zaten genoeg uitdagingen in het parcours die het zelfs voor 
de mountainbikers moeilijk maakten om te blijven fietsen. De 
nodige  klimmetjes en snelle afdalingen waar je alleen op ijs 
kon afzetten! Het weer was goed, we hebben deze tocht     
eerder al eens in de stromende regen afgelegd wat sommige 
paden nog zwaarder te berijden maakten.  
Belangrijk voor deze tocht is dat je niet bang bent voor een 
uitdaging en al veel ervaring met crossen hebt opgedaan. 
Vooral ook omdat je moet weten hoe te handelen als een    

fietser of groepje passeren wil. (Fiona Olthof)  
 
 
 

https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
https://www.facebook.com/roel.haveman.9
https://www.facebook.com/piet.groeneveld.96
https://www.facebook.com/fiona.olthof
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018815978600
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18 februari 2018 

"Because I'm happy.........................(Pharrell Williams) 

Clap along, if you feel like happiness is the truth..............." 

dendert door de auto heen en ik zing ( of blèr) luidkeels mee. Meek-

lappen doe ik niet, dat doe ik alleen als ik bij een stoplicht sta.  

 De zon straalt door de ramen. Aan de kant zijn de weilanden wit 

bevroren en in de verte deinen een rij populieren zachtjes op de 

wind heen en weer. Daar moet je gewoon happy van worden. 

Ik ben geen Brabantofiel maar ik geniet met volle teugen van dit 
weer en deze uitzichten. Of ze nu in Brabant te zien zijn of 
ergens anders.  Mooi weer, mooie omgeving en op weg naar we-
er een mooie stepwintertocht. Een steppofiel maar vooral een 
Brabantsbontofiel mag je me best noemen. 
In Waalwijk aangekomen zijn er al een aantal steppers uit het 
ganse land verzameld. Het Brabants gaat deze tocht de kast in en 
we stappen over naar ons beste Nederlands met een Belgisch 
accentje natuurlijk. Onze zuiderburen weten gelukkig ook de weg 
naar ons te vinden. Steppen is echt grenzeloos leuk!   
Gijs zit al klaar met de deelnemerslijst en langzaamaan druppelt 
iedereen binnen. Jammer genoeg zijn er ook een aantal griepge-
vallen. Die hopen we de   volgende keer ( 11 maart) weer , fris en 

fruitig, te kunnen verwelkomen. 
Met een groep van zo'n 25 sportievelingen vertrekken we. Even op de groepsfoto en dan 
aan de gang met die benen. Vanuit Waalwijk langs Kaatsheuvel richting Loon op Zand en dan 
via De Moer zo richting het Wilhelminakanaal naar Dongen.  
 
Maar voordat we daar zijn even een tussendoor stop ivm stukken aan de 
step van Gerda. Haar achterspatbord van haar kickbike 28/28 is gebroken.  
Een herkenbare breuk, een half jaar geleden heb ik daar ook een breuk 
gehad. Aan de bovenkant vlak naast een bevestiging. Ik heb toen van Kick-
bike een nieuw spatbord gekregen.  Gelukkig is de breuk bij de step van 
Gerda gemaakt met een mooie pleister en kon de tocht vervolgd worden.  
 

De 5 steppers hebben een mooie prestatie geleverd door met elkaars steun de ijzige paden met vele 
hellingen te trotseren. 
Uit het verhaal blijkt wel duidelijk dat het een tocht voor bovengemiddelde steppers is. 
 
Natuurlijk zijn er ook off road toertochten die wat lichter zijn, met minder kilometers en over een 
minder zwaar traject. 
Je vindt er vooral in de winter veel op de NTFU toerkalender. 
Onze tip: vraag even of je welkom bent als stepper. 
Met enige uitleg lukt het meestal wel om toestemming te krijgen. 
 
De foto’s zijn van Roel Haveman en Andre Thieman. 
                      Arie Folkers 

Wintertocht Brabantsbont 

https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
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Maar een breuk komt nooit alleen, bij de eerste stop heeft ook Marry zijn 28/28 moeten 

plakken. Precies op dezelfde plaats. Toch vreemd. Constructiefoutje??? 

Weer heerlijk verder gestept en uitgekomen bij het Wilhelminakanaal. Een klimmetje 

eroverheen en het kanaal gevolgd richting Dongen. De zon scheen nog steeds heerlijk. 

Meerdere mensen genoten van het weer, al wandelend of fietsend. Soms met een 

doldwaze hond die wel een lekker hapje zag in die af-

getrainde stepkuiten. Gelukkig zat het beestje aan de 

riem en zaten mijn kuiten achter de kuiten van Teun. Ik 

heb het niet zo op honden.  

Na wat kilometertjes langs het kanaal weer een klim-

metje de andere kant op. Door het centrum van 

Dongen heen op weg naar de stop.  

Een tostistop. bij een oud steplid van Brabantsbont 

was deze keer de stop, lekker in een grote schuur met 

de houtkachel aan. Koffie en thee en zalige tosti's. Joke heeft stapels tosti's gemaakt om de 

hongerige steppers een volle maag te geven. En natuurlijk is het haar gelukt. Na al die jaren 

dat ze hongerige steppers voedert, weet ze precies wat die lekker vinden. En vergeet dat 

vleugje stepliefde niet hè! 

Iedereen voldaan de buitenlucht weer in. Nog een stukje naar het zonnige westen. Oosteind 

en dan Oosterhout en dan door de polder weer terug. De snelle steppers zijn al snel uit het 

zicht. Toch vreemd want in de polder heb je heel ver zicht. Later vernomen dat ze ergens 

een oversteekje hebben gemist en een andere route hebben genomen. Wij hebben genoten 

van een mooi fietspad langs het water en tussen de weilanden door. Even oversteken en 

dan via Raamsdonk, Waspik, Sprang-Capelle weer richting Waalwijk. Het weer blijft 

schitterend, de omgeving blijft stralend en het gezelschap is uitermate gezellig. Jammer dat  

de tocht alweer ten einde is. Nog even nagenieten met een mok chocomel of van die limo-

nade met een schuimkraagje. Dan alles weer in de auto en terug naar huis. 

"Because I'm happy........." was nog steeds van toepassing.                                               Irma 

Steppen & hardlopen 
Getuigenis van 2 hardlopers die het steppen integreren in hun looptraining 

 

Jan Peeters en Johan Lelie :  

 
Begin november zat ik ( jan Peeters)  aan tafel met Diane Teygeman en met nog 
enkele gezamenlijke sportieve vrienden. Zij vertelde met heel veel enthousias-
me over het steppen, de kickbike, step, trottinette….. hoe je het ook maar noe-
men wil en haar ervaringen. 
 
Vermits Diane weet dat ik marathons loop gaf ze mij het boekje “THE MISSING 
Link” van Jan Schoolmeester. Ik ben het boekje onmiddellijk beginnen lezen en 
was meteen verkocht voor het concept.  

https://www.vipwebdesign.nl/
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Maart 2018 

Pagina 12—13 

Een van mijn vaste looppartners is een kinesist (Johan Lelie) (fysiotherapeut) waaraan ik het verhaal 
vertelde en ook hij was meteen gewonnen voor de kickbike. We waren al lang op zoek naar een    
alternatieve training om te kunnen combineren met de looptrainingen. 
Bij het trainen op de step train je vooral je bovenbenen en heb je geen last van de schokken in knieën 
en gewrichten of pijn in de lage onderrug. 
 
Nu hebben mijn looppartner en ikzelf ieder een kickbike(trottinette) gekocht en zijn super blij!                             
We combineren op training het lopen en het steppen. Ik loop een half uur en mijn looppartner stept 
en daarna wisselen we. Ook doe ik deze trainingen alleen. Ik step een afstand en daarna loop ik ge-
woon naast de kickbike, zo leuk en eenvoudig.  
Het is een echte aanrader voor de ganse familie of je nu jong, oud, dun of corpulent bent. 
Iedereen kan het doen en ieder op zijn tempo.  

Ik ben dan ook overtuigd dat hier nog veel mensen gewonnen voor geraken het      
moment dat ze zullen proberen.   
 Bij deze wil ik Diane van harte bedanken voor de tips. 

Uitgelicht 
11 maart 
 
De lente is in aantocht dus zijn we deze maand al weer aan de laatste Winterserie tocht                   
van Brabants bont. 
Jaar in jaar uit staat deze succesvolle winterserie op de kalender dus ben je hier nog nooit geweest? 
Grijp je kans en step deze laatste tocht mee!!  Klik hier voor meer informatie.  
 
 
17 maart 
 
Keientrekkers Lentetocht.  
Precies in het midden van Nederland, dus voor iedereen lekker dichtbij, gaan we de mooie omgeving 
van Amersfoort verkennen op de step. 
40 km, met halverwege koffiestop. 
Heen door de Eempolder en terug via de hei en de bossen/zandverstuivingen. 
Gratis. Inschrijven hoeft niet, rustig tempo. Vertrek 9.30 uur. 
Klik hier voor de details. 
 
 
25 maart 
 
De 3e recreatieve steptoertocht Ermelo is in februari uitgesteld maar wordt alsnog gereden. 
Bert Poelman is de gids. inlichtingen en opgeven via kickbikeermelo@gmail.com 
Het gaat zo’n 30 km door de mooie omgeving van Ermelo. Gratis en toertempo: dat is wat we willen! 
 
 
1 april 
 
Denk ook nog even aan de 1e Poldertocht rond            
IJsselstein. (35 km ) Een omgeving waar weinig tochten 
zijn dus te meer een reden om hier te steppen. 
Steun deze eerste tocht van dit enthousiaste team met 
je deelname!!                                                       
Inlichtingen en opgeven: gozingel@gmail.com 

 

https://www.vipwebdesign.nl/
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De                                                Vrije Stepper Stepkalender2018 
 
 
TOURTOCHTEN: Bij alle vermelde Skate en fietstochten zijn steppers welkom. 
Alle bekende steptourtochten zijn vermeld. 
 
Met Fietsers: (F) 
Met Skaters:  (S) 
 
Maart 
11 5e Wintertourtocht BrabantsBont,Waalwijk, 40 km (F) ………………………………………. Klik hier                                       
11  Ontwakingstocht, Driebergen,30,60,75 of meer km (F) ..…………………………………….. Klik hier  
17 Keientrekker Lentetocht, Amersfoort, 40km ………………………………………………………. Klik hier  
25 Recr. Steptoertocht,Ermelo,30 km inl+opgeven………………………………………………….. Klik hier  
 
April 
1   Eerste Poldertocht, IJsselstein, 35 km,06-28574305 ……………………………………………. Klik hier 
2   Bultentocht, Driebergen,35,45,60 of meer (F) ………………………………………………………. Klik hier  
21 5e Monster van Brabant BrabantsBont,Waalwijk, 230 km …………………………………… Klik hier  
22 Bloesemtocht, Tiel,25-40-60 km …………………………………………………………………………… Klik hier 
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