
 

 

Spatlap. 
Iedereen kent wel het fenomeen. Je gaat lekker steppen, buienra-

dar geeft aan dat het droog blijft, maar dan toch plots die ene bui 

of de motregen die door buienradar niet wordt aangegeven. 

Tja en dan ben je kilometers van huis. Regenjack aan en door-

steppen. Er zit niets anders op. 

Maar dat natte wegdek geef toch veel ongemak. Nou ja, niet echt, 

maar het opspattende water zorgt voor veel modder op je kleding. Niet alleen van je eigen 

step, maar ook van degene die achter je stept. 

 

Er is een eenvoudige oplossing. Spatlappen. Vervang eventueel je (zware) 

voorspatbord door een kunststof spatlap (ook wel mud flap genoemd),  

die je op je framebuis plaatst met klittenband. Ook handiger als de step 

moet worden vervoerd in je auto. Moet dan het voorwiel eruit, dan heb je 

geen last meer van het ruimte in beslagne-

mende en onhandige spatbord. 

 

Heb je een achterspatbordje? Plaats dan een klein spatlapje 

met een schroefje aan het einde van je spatbord. 

 

 

 

Juli 2017 nummer 6 

 Van de redactie….. 

de nieuwsbrief van Toersteppen.nl, het platform voor en door toersteppers. In 

dit nummer onder andere het voorkomen van natte voeten, de monstertocht 

georganiseerd door Stepgroep De Vrijestepper i.s.m Stepteam Doesburg, een 

nieuw stepteam wat als kool uit de grond schiet en verder leuke nieuwtjes op 

stepgebied.  

 

Ook de redactie gaat genieten van een wel verdiende (step)vakantie, hierdoor zal de eerstvol-

gende nieuwsbrief pas begin oktober verschijnen.  

 

Heb je een leuk stukje voor de nieuwsbrief, laat het ons weten via een mailtje aan toer-

steppen@gmail.com 

Veel leesplezier. 

Jeroen Stam 

Step gadgets & tips 
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Met deze 2 aanpassingen bereik je veel. Zelf geen smerige sportkleding meer en dat geldt ook 

voor degene die achter je stept. Je step wordt lichter in gewicht en is makkelijker te vervoeren in 

de auto. 

Kijk bijvoorbeeld voor een spatlap eens op:  www.stepshop.nl ,voor een universeel spatlapje op je 

achterspatbord  bij: www.fietsweb.nl 

 
Voor steppers die met 2x28” wielen rijden zijn de volgende spatborden een goed alternatief: 
 
Snel en gemakkelijk aan te brengen is de SKS Raceblade Pro XL set. 
Je haalt ze bv voor vervoer in de auto ook makkelijk weer los 
omdat ze niet vastgeschroefd hoeven te worden. 
 
Dat gaat hier met een rubberen strip rond voor of achtervork. 
Verstelbare stangetjes voor een nette montage ontbreken niet. 
O.a. te bestellen via: www.futurumshop.nl 
 

Route.nl 
Soms heb ik echt zin om een potje te steppen in mijn eigen omgeving (Amersfoort). Maar vaak 

kom ik dan niet verder dan de gebruikelijke routes, die we al zo vaak met de stepclub steppen. 

Wel handig, want ik hoef niet na te denken. Gewoon verstand op nul en lekker steppen. 

Toch, verandering van spijs doet eten. Dan puzzel ik via  www.fietsknoop.nl 
 een nieuwe route in elkaar en kom je vaak toch nog op weggetjes of fietspaden waar je nog 
nooit bent geweest. Deze site is erg handig en ook als app te downloaden. 
 
Maar nog handiger is de site https://www.route.nl/. Een prachtige site met de mooiste fiets- en 
wandelroutes. In 2016 de populairste website van het jaar. Op deze site staan duizenden routes 
die je kunt fietsen en/of wandelen. Dus uitermate geschikt voor het steppen. En niet alleen in 
Nederland. Ook routes in België, Duitsland en Oostenrijk zijn er te vinden. 
Maak een keuze (land, plaats en afstand) en je krijgt diverse routes aangeboden. Allemaal geba-

seerd op knooppunten. Top. Je kunt de route printen, openen op een app of downloaden als 

GPX bestand op je navigatie. Zelf be-

schik ik over een MIO 205, die dan 

tevens aangeeft hoeveel kilometer 

het extra is naar het dichtst bijzijnde 

punt om op de route te komen. 

De route wordt op de site beschreven 

en er wordt aangegeven wat het 

hoogteprofiel is en hoeveel Kcal je 

verbrandt. Daarnaast nog nuttige 

informatie m.b.t. openbaar vervoer, pauze- en parkeerplaatsen.Verder kun je uiteraard ook je 

eigen route samenstellen, is er een handige webshop en is er een grote keuze uit vele Weekend-

jesweg aanbiedingen. 

Onlangs was ik in België aan de Vlaamse kust in de Westhoek (Ieper en Diksmuide). Vooraf had 

ik een groot aantal routes op mijn MIO gezet. Geweldig. 

We hebben al veel plezier gehad van deze gratis site. Doe er je voordeel mee en geniet op de 

step nog veel van al het moois dat onze planeet te bieden heeft. 

         Henk Roelofs 

http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/
https://www.stepshop.nl/nl/kickbike/428-kickbike-mud-flap-black-for-kb-max-models.html
https://www.stepshop.nl/nl/kickbike/428-kickbike-mud-flap-black-for-kb-max-models.html
https://www.futurumshop.nl/sks-raceblade-pro-xl-spatbordenset-zwart.phtml
https://www.fietsknoop.nl/
https://www.route.nl/


 

 

 

 

 

Pagina 3—10 

 
We volgens Carlo Kooltjes al een paar weken op weg naar zijn monstertocht van Groningen naar 
Maastricht. Carlo komen  we regelmatig tegen met een aanhanger achter de step als hij aan het 
trainen is. Nieuwsgierig als ik ben, heb ik hem de volgende vraag gesteld: 
 
“ Carlo hoe ben je aan het karretje voor je step gekomen, en wat is het doel hiervan”  
 
Het antwoord: 
 
Een aanhanger, altijd handig bij meerdaagse tochten met bagage. Helaas voor een step niet te 
koop……en nu…zelf maken…..ik lijk wel gek. 
De aanhanger moest minimaal aan het volgende voldoen: hij moet licht zijn en 28 inch wielen  
hebben. 
 
Na wat afwegingen gemaakt te hebben uiteindelijk besloten op 
Marktplaats te kijken naar een fietsaanhanger en deze aan te passen. 
Uiteindelijk eentje voor weinig gevonden. 
Deze uit elkaar gehaald zeil en wielen weer verkocht. 

 
 
 
Frame uit elkaar gehaald, flink aangepast, opnieuw opbouwen,  
andere wielen eronder en….. daar is de aanhanger,   
Zelf een waterdichte tas gemaakt 
voor de spullen en klaar.   
 

 
Voor de tocht wordt een ”Kickbicke Cross” met  28 inch wielen ge-
bruikt, met zelfgemaakte (in hoogte verstelbaar) verlengers aan de 
achteras waar de aanhanger aan gekoppeld wordt, door de instelbare 
hoogte van de verlenger kan het achterwiel in beide haken geplaatst 
worden.  
 
Hierdoor is de constructie geschikt voor de cross- of tourstand van de step. 
Op de verlengers heb ik een schijfrem van 16 cm gemonteerd. Totaal weegt de step 10 kilo.  

 
Tot zover Carlo. 
 
Wij wensen hem veel succes op zijn tocht. Mocht je 
interesse hebben kan je op de website van step4life.nl 
de route vinden die hij rijdt. Carlo heeft aangegeven 
dat hij het leuk vind als er steppers zijn die een stuk 
met hem meerijden. 
 
Carlo houdt gedurende zijn tocht een blog bij die te 
vinden is op de website van step4life.nl 
 
 
 

 
Interesse in de verlengers ?  neem even contact op met Carlo Kooltjes 
 
 
                                                                                                                                Jeroen Stam 

 
Step innovatie 

http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/
http://step4life.nl/route-step4life.html
http://step4life.nl/route-step4life.html
https://step4life.jimdo.com/
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SPATLAPPEN 
 
Mijn moeder komt van een boerderij. Eigenlijk moet ik zeggen een tuinderij. Kleinschalig. Stuk land 

voor tuinbouwproducten, wat vee, varkens, kippen en een boomgaard. Nog beter bekend als een 

gemengd bedrijf. Het was een oer katholiek gezin en de zonen zaten allemaal op het kerkkoor. En 

als het onweerde dan ging mijn opa met wijwater, eigenlijk Lourdeswater meegenomen op hun 

regelmatige kerktrip naar Lourdes, de hooizolder besprenkelen om God zijn zegening te vragen 

opdat de bliksem niet zou inslaan. 

 

Regelmatig kwam meneer pastoor langs om zich te laten verwennen met allerlei producten 

van het land of van de jaarlijkse slacht van een varken. Tevens een goede borrel. Dan infor-

meerde hij naar de stand van zaken en vroeg vooral aan de jongste van het gezin van 11 

hoe oud ie al was. Jantje zei beleefd “ 4 jaar, meneer pastoor “ en mijn oma stond met het 

schaamrood op de kaken. Wat zou ie wel niet denken? Nu was mijn moeder de oudste en 

het lot wilde dat mijn moeder zwanger was van mijn oudste zus, terwijl mijn oma op haar 

45ste moest bekennen eveneens in verwachting te zijn.  

Het leven op de boerderij was zwaar en hetgeen niet voor eigen consumptie werd gebruikt ging 

naar de veiling. Aardbeien, bonen, peultjes, fruit, aardappelen, prei, boerenkool, etc. Jaarlijks 

brachten we onze vakantie door op de boerderij en fietsten we vanuit Amersfoort met het hele 

gezin ruim 65km naar de boerderij. En dan moesten we uiteraard ook helpen. Urenlang bonen of 

aardbeien sorteren op de deel. Het was er gezellig. Er werd volop gezongen van 

kerklied tot smartlap. Van Ave Maria tot Tulpen uit Amsterdam.  Zo vloog de tijd.  

Dan werden de gevulde veilingkisten naar de veiling gebracht met een netjes 

ingevulde veilingbrief. Het vervoer was meestal met pony en wagen, maar soms 

was de oogst dermate schraal, dat mijn oom die 3 of 4 veilingkisten op het  

voorrek van zijn transportfiets laadde en ze naar de veiling bracht. Altijd ging ik mee, we zetten de 

kisten netjes met veilingbrief op het laadperron, scharrelden nog wat rond, terwijl 

we de keurmeester met arendsogen nauwgezet in de gaten hielden. Als die een-

maal onze levering had gekeurd, liepen we er nonchalant naar toe en keken welke 

kwaliteit we hadden gekregen. Export!!!! Dat gaat de hoogste prijs opleveren en 

uitgelaten reden we terug naar de boerderij waar het goede nieuws met veel enthousiasme werd 

ontvangen. Feest! Vandaag extra ballen in de soep. 

 

Die transportfietsen zijn tegenwoordig weer helemaal in. Vooral bij de schoolgaande jeugd.  

Tas voor in de bak en fietsen maar. Hordes, in lange colonnes zie je ze  bij ons in de omgeving, waar 

de bible belt begint. Velen op weg naar de speciale gereformeerde school. Heel veel jongelui, want 

in dit milieu zijn grote gezinnen anno 2017 nog steeds normaal.  

Twee aan twee naast en achter elkaar. Dat is zo en dat blijft zo, ongeacht de breedte van het fiets-

pad. Soms met z’n drieën naast elkaar, zonder te wijken. Ze worden in de volks-

mond ook wel de “spatlappen” genoemd, wat ze hebben zowel voor als achter 

een spatlap, anders kom je bij regenachtig weer onder de modder te zitten. 

Bakvissen, gekleed in minirokjes met een legging eronder, want een broek mag 

niet. Samen met de jongens met enig pluis op de  

bovenlip, die graag hun ogen de kost geven, want die hebben ze tenslotte  

niet voor niks gekregen. 

Je moet ze niet tegenkomen, want ze wijken voor niets en niemand met hun 

brede transportfietsen. Geen millimeter.  

Henk’s blog 

http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/


 

 

Pagina 5—10 

En mocht je er iets over durven te zeggen of stoïcijns jouw deel van het fietspad opeisen, dan kun 

je een scheldkanonnade verwachten, waarvan de dominee subiet een hartaanval zou krijgen. Nee, 

dat is geen pretje als je gezellig aan het steppen bent. Ook andere weggebruikers staan dood-

angsten uit, vooral onze ouderen op hun  e-bike. Maar wees gerust. ’s Zondags gaan ze weer netjes 

met hoedje op en lange rok aan naar de kerk samen met paps en mams. Alles is dan weer vergeten 

en vergeven. Dan zingen de “spatlappen” een ander toontje en zeker een toontje lager. 

Het is een grote ergernis voor menig weggebruiker. Maar 

gelukkig steken we er ook iets van op. Spatlappen voor en 

achter op je step is ook uitermate functioneel.  Voor jezelf 

en je medestepper. En als je tijdens het steppen, met of 

zonder de gevreesde óf functionele spatlappen, gewoon 

gezellig de wereldberoemde “smartlap” zingt “Singin’ in 

the Rain” , dan is alle ergernis weer snel vergeten. En wel-

licht ook vergeven.  

 

    Henk Roelofs 

    Stepclub Amersfoort 

Aan de wieg van….. 
Ons oog viel een paar maanden geleden op een nieuwe stepgroep in Barneveld. Op de eerste foto 

van hun op Facebook waren een stuk of wat steppers te zien. Op de laatste foto van hun in juni 

staan ze met een groep van 22 personen, menig stepclub zou van een dergelijke opkomst alleen 

maar dromen. We hebben contact gezocht met hun en gevraagd of ze zich in 

onze nieuwsbrief willen presenteren……..dat wilden ze maar al te graag.   

 

STEPPEN IN BARNEVELD!!  

 
Hallo beste stepliefhebbers, wij stellen ons graag even voor!  
 
Wij zijn Evelien en Kelly en zijn op 4 maart 2017 besmet geraakt met het 
step virus!! N.a.v. een stepworkshop in Amersfoort kwamen wij op het idee 
om een step clubje op te richten in ons eigen dorp. Was dit eerst een klein-
schalig bedoelt idee met wat vriendinnen en moeders van het schoolplein... 
al snel had Evelien met haar organisatorische en regeltalenten een ware 
Facebook pagina gemaakt! En toen..... toen liep het storm!   
 
Inmiddels telt onze step club een harde kern van 25 dames en wekelijks komen er nieuwe deelne-
mers bij die kennis willen maken met deze heerlijke manier van buiten actief zijn, het steppen!  
 
Maar waarom zijn zoveel mensen enthousiast vraag je je misschien af?  
Steppen doe je lekker buiten, het is niet moeilijk om de goede technieken onder de knie te krijgen 
en de kans op blessures is nagenoeg nihil! Ook al step je stevig door, je houdt in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld hardlopen nog genoeg lucht over voor een kletspraatje en daarmee is het een sociale 
en gezellige bezigheid! Maar vergis je niet, er wordt ook hard gereden en de kopgroep rijdt extra 

rondjes zodat de nieuwkomers niet achterop raken, want.... 
Samen uit, samen thuis!  
Wij steppen 2x per week op de dinsdag en donderdagavond 
om 20.00 en in het weekend word er vaak individueel afge-
sproken door de deelnemers met een eigen step voor de wat 
langere tochten.  
 

http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/


 

 

Pagina 6—10 

Iedereen heeft in de kennismakingsperiode alle gelegenheid om op veel verschillende steps te rij-
den om zo te voelen waar hun voorkeur naar uit gaat. We hebben Kickbike’s Sport G4, Kickbike’s 
City, Kostka's Tour Max, een Crussis Urban 4, Yedoo Trexx, maar ook meerdere Yedoo Wolfer's en 
een Kostka Racer Pro! Voor ieder wat wils dus!  
 
Nou en zo is er dus eigenlijk per ongeluk een stepclub in Barneveld ontstaan. Evelien is het organi-
satorische talent. Zij houdt bij welke deelnemers er komen en of er voldoende huursteps zijn, deze 
worden geleverd door Step Events uit Amersfoort. Ook heeft ze een goed richtingsgevoel en be-
paald zij de routes! Ik, Kelly, ik sta voor de groep, om de technieken uit te leggen, bij te schaven 
waar nodig en om evt. fysieke beperkingen in kaart te brengen. Ook heb ik regelmatig via de face-
bookpagina contact met nieuwe deelnemers die zich afvragen of steppen voor hun gezondheidssi-
tuatie geschikt is. Als fysio- en manueeltherapeut heb ik hier voldoende inzicht in! Samen houden 
we de groep bij elkaar en hebben we een hele hoop lol!!  

 
Interesse gekregen om eens mee te gaan steppen in Barneveld?  
 
Laat het ons weten via Facebook: Steppen in Barneveld! 
Of stuur een mail naar steppeninbarneveld@digitalice.nl 
  

 
      

                                                                                                          Liefs Evelien en Kelly  

(De opkomst van een doordeweekse trainigsavond op dit moment. red.) 

 
Stepgroep De Vrije Stepper heeft 2 jaar achtereen deelgenomen aan de Winter 7 
Stedentocht in Februari. Het 2e jaar sloten zich enkele steppers bij ons aan waar-
onder 2 leden van Stepteam Doesburg. 
 
Vanwege de saamhorigheid in de groep en het plezierig verloop kwam de vraag 
om ook later in het seizoen een uitdagende tocht te rijden. 
Zwolle en Doesburg liggen beide aan de IJssel dus lag het voor de hand om samen 
met Stepteam Doesburg een tocht te organiseren langs de rivier die alom wordt 
gezien als de mooiste rivier van Nederland. 
Beide teams voelden iets voor dit idee, geopperd door Vrije Stepper  
Alfred Ballast. 

De IJssel-op-en-neer tocht 

http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/
https://www.facebook.com/steppeninbarneveld/
mailto:steppeninbarneveld@digitalice.nl?subject=Stepinteresse%20in%20Barneveld.
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Rodger Hulsebos, ook een teamlid en tevens onvermoeibare kilometervreter had al snel een mooie 
route uitgezet die natuurlijk ook voorgestept moest worden. Dit is gedaan door Rodger en teamle-
den van beide teams. Door zowel de start als de finish bij mijn huis te houden kwamen we op exact 
200 km, een mooi rond getal. 

Op zaterdag 24 juni melden zich 15 durfsteppers bij de start en konden de dag beginnen met 
koffie, thee en een laatste toiletmogelijkheid voorlopig. 
Een aantal andere geïnteresseerden konden het helaas niet in hun agenda inplannen maar 15  
inschrijvingen was al boven verwachting voor de 1e editie van een dergelijk zware tocht. 
6 maal voor de 125 km tot Doesburg en de andere 9 voor de hele afstand van 200 km. 
 
Na de warme weken was het wat je noemt een koele dag met een flinke wind en 
langdurig lichte regen. De temperatuur liep ook nauwelijks op en de regen hield ook 
maar vol, maar de gezichten bleven vrolijk. 
 
Vanwege een wegafsluiting is de route vanaf de start wat aangepast en onder bege-
leiding van Carianne van Harten werd de juiste weg al snel weer opgepakt. 
Al in Zwolle werd de IJssel voor de eerste keer overgestoken en via Zalk kwamen ze al snel in  
Kampen. De drinkbussen waren nog vol door het koele weer dus zonder problemen kwam de 
groep aan bij de eerste verzorgingspost terug in Zwolle waar Judith Bosch met assistentie van  
Michiel van Harten een tafel met koffie, thee en door Judith gebakken heerlijkheden presenteerde. 
 
Gelaafd en verkwikt en aanmerkelijk gedikt ging het verder langs de dijk via Herxen naar Wijhe. 
Onderweg vond Paul van der Staay het nodig om het wegdek met zijn elleboog van enkele  
artistieke rode strepen te voorzien. Gelukkig bleef het bij schaafwonden en  kon Paul zijn rit vervol-
gen over het fietspad wat hier vlak langs de IJssel loopt. Door het oude rivierdorpje Wijhe, “het 
Vleisdurp” via het natuurgebied “de Duursche Waarden” en door Olst werd de koekstad Deventer 
bereikt. 
 
De route liep hierna een tijdje 
langs een drukke weg maar na een 
poosje konden de rustige binnen-
weggetjes weer opgezocht wor-
den. Onderweg was er steeds de 
mogelijkheid om vanuit de volgwa-
gen drinken, eten of kleding te 
scoren maar de behoefte was er 
niet zo, men kachelde lekker door. 
Er waren veel vrijliggende fietspaden maar ook door het snelheidsverschil tussen de steppers en 
de auto op de doorgaande wegen raakte de groep vanaf hier buiten beeld en door ingewikkelde 
wegwerkzaamheden in Zutphen duurde het lang om ze weer in beeld te krijgen. 

http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/
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Dat lukte weer bij het kleinste stadje van Nederland, Bronckhorst, hier 
werd stevig bijgetankt en begonnen veel koppies er behoorlijk gete-
kend uit te zien. 
Velen zaten hier al hoger dan ooit in de afgelegde kilometers. 
Hoewel het nog maar zo’n 10 kilometer was naar de Doesburgse ver-
zorgingspost was dit nog een flinke opgave. 
De IJssel maakt hier een bocht zodat je nog een keer flink tegen de 
wind krijgt. Het huis van de Doesburgse deelneemster Raya Engbers 
ligt aan de route en gastvrije Raya had het ter beschikking gesteld voor 
de verzorging. 
Hajo Blok had hier de regie en voorzag de deelnemers van een grote 
hoeveelheid eten en drinken, van alles wat, met voor de energie ook 
een pasta maaltijd. 
Dit was tevens het eindpunt na 125 km voor Raya, Menanynke, Con-
stance en Joke van Stepteam Doesburg en de Vrije Steppers Marieke 
en Alfred. 
Na een korte huldiging van de finishers en na flink gebunkerd te hebben gingen de 9 overgebleven 
steppers weer van start voor de volgende 75 km. 

Overgebleven waren Agnes, Paul en Roel 
van Stepteam Twente, Carianne en Riek van 
De Vrije Stepper, Arnold en Linda uit Ant-
werpen, En de erkende kilometervreters Ron 
van Brabantsbont  en Dick uit Nunspeet. 
 
Als ik het goed heb kwamen 6 van de negen 
nu op onbekend terrein qua kilometeraf-
stand. In Doesburg werd de IJssel weer over-
gestoken en via Dieren werd er weer 
stroomafwaarts gereden 
Op een lang gedeelte langs de rijksweg van-
uit Dieren werd er in een compacte groep 
even flink tempo gemaakt, het was een fraai 

gezicht. Voorbij Deventer was het voor een aantal toch wel de pijn verbijten en doorgaan. 
Opgeven komt in het boekje van deze steppers niet voor. 
 
Ron kreeg last van de kuiten, Linda van haar schouders en Riek had maagproblemen. 
Een banaantje, wat drinken en verder maar weer en het weer leek ietsje op te knappen. 
Het werd wat lichter en de temperatuur ging zowaar naar de 19 graden! 
 
De pas aangelegde bruggen van het project “ruimte voor de rivier” kwamen in zicht en daardoor 
werden de wegen van steppers en volgauto weer voor kort gescheiden. 
Vanaf Veessen kwamen een aantal deelnemers aan de kort geleden gehouden Pontjestocht weer 
op bekend terrein, maar dan in tegengestelde richting, een teken dat de finish dicht bij was. 
Het laatste stuk werd solidair met elkaar afgelegd door een deels nog aardig fitte en een deels vol-
komen uitgewoonde groep steppers die na een laatste helling over de IJsselbrug mochten genieten 
van een afdaling waarna de 3 kilometer tot de finish een peulenschilletje was. 
 
 
Bij mij in de flat hebben we snel een afsluitende maaltijd opgezet met 
broodjes en grote pannen heerlijke verse soep gemaakt door keuken-
prinses Judith Bosch. 
 

http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/
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Hierna nog een korte huldiging met een medaille en certificaat plus een goodybag met gadgets 
waaronder een verlichtingsset, beschikbaar gesteld door www.stepwinkel.nl 
De ook door hun beschikbaar gestelde reservestep hebben we gelukkig niet hoeven te gebruiken, 
geen lekke banden of andere pech. 
Al met al een mooie happening en weer een bewijs dat het toersteppen weer  
helemaal terug is! 
Wij willen de deelnemers bedanken en wij denken dat deze tocht door hen niet 
gauw vergeten zal worden. 
 
Top gepresteerd! 
 
Ook de mensen die ons geholpen hebben met de tocht en voorbereidingen: 
Met name Raya Engbers, Joke van Zijtveld, Mary Folkers, Carianne en Michiel van Harten, Petra 
Prins, de mannen van www.stepwinkel.nl, Gerard Wessels, alle voorsteppers en wie er verder  
geholpen hebben met daad of idee. 
Speciale dank aan Rodger Hulsebos, Judith Bosch en Hajo Blok. 
 
                  Arie Folkers. 

Stepkalender 

 
Ook in de Julimaand hebben we weer een mooi aantal toertochten weten te selecteren. 
Er zijn er nog vééél meer maar bij onderstaande tochten hebben we vooraf toestemming gekregen 
om met de step mee te doen. 
 
Vraag jezelf wel af bij zeer lange afstanden of je op een redelijke tijd binnen bent om de vrijwilligers 
niet te zwaar te belasten. 
 
Er zijn deze maand veel fiets4daagsen en daar zijn steppers eigenlijk altijd welkom. 
Kijk hiervoor op de volledige stepkalender op de website www.devrijestepper.nl of via de link in 
www.toersteppen.nl  
 
Juli: 
 
2  Grebbe tocht,Driebergen,30,50,80kn(F)     www.dtcnet.nl 
2  Sallands Mooiste, Haarle, 35, 75 km (F)     sallandmooiste.nl 
4 t/m 7 Fiets4daagse Laura, Alphen a/d Rijn 40,60,100km    www.laura-alphen.nl  
5 t/m 8 Fiets4daagse Alkmaar, 30,50,70km (F)    www.lechampion.nl 
8 Breyer Skate Event, Almere, 13,5 km (S)     www.asv-almere.nl   
8  Rondje Krimpenerwaard, Krimpen a/d IJssel 45 of 75 km (F)   www.tcdewaardrenner.nl  
8  Gejo Kersentocht, Tiel, 35,70km (F)     www.ntfu.nl 
8  Kees Verkerk tocht,Puttershoek,25,47km (S)    www.schaatsen.nl 
8  Vuursche Vallei tocht,Ermelo, 75,115 km(F)    www.vvv-ermelo.nl 
9  Gejo Kersentocht, Tiel, 35,70km (F)     www.ntfu.nl 
15 Profile Cornelis tocht,Oostburg,45, 85 km (F)    www.tiooostburg.nl 
16 Heikera blokje om, Heino, 40,60km (F)     www.heikera.nl 
16 Familiefietsdag, Oosterhout, 20,40km (F)     www.oosterhoutsefietsdagen.nl 
22 Flipjes toertocht, Tiel,45,85,115 km (F)     www.sw-rivierenland.nl 
25 t/m 28 Midzomerfiets4daagse Diepenheim 30 of 50 km(F)   www.vvvhofvantwente.nl 
29 Duinentocht, Castricum,30,50,105 km (F)     www.lechampion.nl 

http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/
http://www.stepwinkel.nl/
http://www.stepwinkel.nl/
http://www.devrijestepper.nl/
http://www.toersteppen.nl/
http://www.dtcnet.nl/
http://sallandmooiste.nl
http://www.laura-alphen.nl/
http://www.lechampion.nl/evenement/fiets4daagse-alkmaar/
https://www.asv-almere.nl/BreijerSkateEvent
http://www.tcdewaardrenner.nl/tourprogramma.html
http://www.ntfu.nl/Kalender/Tochtdetails.aspx?id=44802
http://www.schaatsen.nl/het-ijs-op/inlinetochten/zuid-holland/kees-verkerk-toertocht-puttershoek/
https://www.vwv-ermelo.nl/index.php/tochten/vrije-toertochten/vuursche-vallei-tocht
http://www.ntfu.nl/Kalender/Tochtdetails.aspx?id=44802
http://www.tiooostburg.nl/
http://www.heikera.nl/agenda/toertochten/detail&item=58c992c447a1d/auto-service-heino-blokje-om
http://www.oosterhoutsefietsdagen.nl/portfolio-item/16-juli-familiefietsdag/
http://www.sw-rivierenland.nl/flipjes-toertocht/
http://www.vvvhofvantwente.nl/#vvv=diepenheim
http://www.lechampion.nl/evenement/duinentocht/


 

 

Uitgelicht 

 

Tot slot 

 
De redactie van deze nieuwsbrief is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in 

aangeleverde copy, tevens behouden zij het recht aangeleverde copy in te korten 

of indien nodig te redigeren. Door ruimte gebrek kan het voorkomen dat 

aangeleverde copy doorgeschoven wordt naar een volgende maand. 

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen klik dan hier  en klik vervolgens op 

verzenden.  

Mocht de link niet werken stuur dan een mailtje naar toersteppen@gmail.com met 

als onderwerp uitschrijven nieuwsbrief is voldoende. 

 

Email adressen in ons bestand worden uitsluitend voor de mailing van toerstep-

pen.nl gebruikt en zullen niet worden doorgegeven aan derden. 

 

De sluitingsdatum voor de volgende nieuwsbrief is 25 september. 

 
Komende zondag de 2e juli Sallands mooiste, een groots evenement met veel klimmen op de 
langere tochten. 
Als je geluk hebt (of pech) mag je ook de 10% klim op de Motieweg  
bedwingen!! 
 
 
Step je nog niet zo lang? Dan is het misschien al een uitdaging om (8 juli) de 13,5 km in Almere 
te rijden, samen met de skaters. Als het goed gaat doe je gewoon nog een rondje! Maar als je 
zin in kersen hebt ga je die dag naar Tiel! 
 
29 juli, Duinentocht. Dat kán niet anders dan mooi zijn. Vorig jaar kregen we geen toestemming, 
dit jaar wel. 
 

Pagina 10—10 

mailto:toersteppen@gmail.com?subject=Uitschrijven%20neiuwsbrief

