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Van de redactie….. 
 

De beer is los, het stepseizoen 2019 is van start gegaan.  

Inmiddels zijn de eerste toertochten gereden en met een verrassend 

aantal deelnemers.  

Het toersteppen zit volop in de lift.  

Toch horen wij vaak ‘ik weet niet of ik deze afstand haal’, blijkbaar een drempelvrees 

bij de beginnende stepper. Ook krijgen we vaak de vraag wat de beste manier is om 

conditie op te bouwen.  

Tijd om met wat coryfeeën uit de stepwereld om tafel te gaan zitten en de jarenlange 

stepervaring en stepkilometers te bundelen.  

In samenwerking met onder andere Step Events en Arie Folkers is een goed bruikbaar 

schema gemaakt wat als leidraad gebruikt kan worden in de opbouw.  

Dit schema kun je verderop in de nieuwsbrief vinden.  

 
Jeroen Stam, Teamtoersteppen.nl. 

 

Geen woorden, maar daden. 
 

De voetbalcompetitie kan redelijk spannend zijn. Ook dit jaar was er weer het gevecht 

wie aan het einde van de competitie de meeste punten heeft gepakt. Wordt het Ajax 

of PSV? Gelukkig heeft Ajax de schaal te pakken. Nadat Ajax ook nog eens de KNVB 

Beker in de Rotterdamse Kuip heeft bemachtigd. 

Vanaf mijn 18e heb ik in Amsterdam en omstreken rondgezworven. Eerst gestudeerd, 

daarna een baan. Altijd heen en weer gereisd tussen Amersfoort en Amsterdam. En 

dat laat zijn sporen na. Dat Amsterdamse clubje heeft mijn hart gestolen. Besmet 

geraakt met het Ajax-virus. Nou ben ik niet erg fanatiek, hoor!! Maar uiteindelijk kies 

je voor 020 of 010. Maar ik blijf een Amersfoorter. Geboren en getogen. Ik spreek 

netjes ABN, maar “aaaachterlijke gladiool” kan ik uitstekend op z’n Amersfoorts 

uitspreken. 

Dat Amsterdamse sfeertje spreekt mij wel aan. Beetje flair en creativiteit, daar hou ik 

wel van. Maar anderzijds ben ik ook iemand die graag met beide benen op de grond 

staat. No-nonsense. Niet lullen, maar poetsen. Da’s toch het Rotterdamse credo!? Dus 

eigenlijk hang ik er een beetje tussenin. Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg.  

Helaas blijft Feyenoord dit jaar steken in de subtop van de competitie. Weliswaar met 

een Kuip vol trouwe supporters die ‘geen woorden, maar daden‘ zingen. Maar het 

resultaat blijft uit. 

Geen woorden, maar daden. Dat spreekt mij wel aan. En die uitdrukking is me de 

laatste tijd vaak door het hoofd geschoten naar aanleiding van het Kamerdebat over 

Anne Faber. Hoeveel kan er fout gaan? Wat gebeurt er met de verantwoordelijken? 

Wat gaat onze minister van Veiligheid doen om te voorkomen dat nog meer van dit 

soort ‘aaaachterlijke gladiolen’ zich vergrijpen aan onschuldige jonge vrouwen? Of wat 

gaat er gebeuren om te voorkomen dat er functies worden bekleed door 

incompetente bestuurders, waardoor zoiets vreselijks heeft kunnen gebeuren?  

Henk’s blog 
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Binnen twee maanden hebben we maatregelen genomen riep de minister tijdens het 

‘waardige” Tweede Kamerdebat. Ik geloof er geen snars van. Want ‘politiek‘ én “geen 

woorden, maar daden”, gaan niet samen. En we moeten vooral een ’waardig‘ debat 

voeren, want de Nederlandse bevolking mag vooral niet horen hoe afschuwelijk het 

allemaal was. En zo verandert er niets. De vader van Anne Faber zei ongeveer dit bij 

een talkshow: ‘Wij Nederlanders bepalen via onze parlementaire democratie de 

wetgeving. Dus een verandering bepalen wij zelf’.  

 Helemaal mee eens!!! Het zal je dochter maar zijn, toch!!?? 

Onze politici zijn meesters in véél beloven, maar weinig doen. Alles is re-actief in 

plaats van pro-actief. En ik voorspel dat er over twee maanden niets is veranderd. 

Geen bestuurders naar huis gestuurd, geen procedures aangepast, etc. Bij het bedrijf 

waar ik ooit werkte was het gewoon een kwestie van: “one way door de draaideur”. 

Geen woorden, maar daden. Wie zich brandt, moet op de blaren zitten. 

U zult zich wellicht afvragen waarom laat die Roelofs zich zo lekker gaan en wat heeft 

dit alles te maken met steppen. Welnu, ik zei al, ik hou van doorpakken met een 

lekkere dosis flair en creativiteit. En dat hebben we ruim twee jaar geleden gedaan. 

Samen met Arie Folkers en Jeroen Stam (aanvankelijk m.m.v. Paul Beelen en Johan de 

Moor) hebben we de site www.toersteppen.nl opgezet. En met succes!! Veel nieuwe 

stepteams hebben zich aangemeld en het recreatieve steppen is populairder dan ooit. 

Gewoon een kwestie van doorpakken, omdat de landelijke stepfederatie totaal geen 

oog had voor de recreatieve stepsport. 

Ons initiatief was géén doel op zich. Maar mogelijk is er verandering op komst. Het 

eerste gesprek met de autopedfederatie heeft plaatsgevonden en samen met de 

voorzitter (a.i.) hebben we het gevoel dat we een nieuwe weg in kunnen slaan met 

veel aandacht voor het recreatieve steppen.  

Geen woorden, maar daden. Niet lullen, maar poetsen. Plus creativiteit en wat flair. 

Een soort Feyenoord-outfit met een Ajax-strik. Dat is ons credo. Samen willen we 

kijken hoe we steppend Nederland nog een beetje beter op de kaart kunnen zetten. 

Even zaken uit het verleden gewoon benoemen en verder niet achterom kijken. 

Voorwaarts!!! 

Hopelijk kunnen wij wél laten zien hoe we vooruit kunnen kijken en initiatieven 

kunnen nemen. Wij zijn er klaar voor, want wij zijn natuurlijk géén politici!!! 

Op naar STEPINBEWEGING 3.0!!! 

 
Henk Roelofs, Stepclub Amersfoort. 

 

Een licht bewolkte dag met een prima 

temperatuurtje. Zo schrijven we zondag 24 

maart bij in de analen. Ook de dag waarop we 

van start gaan met de Keientrekkers Lente 

Steptocht 2019.  

Zo’n 17 deelnemers, waarvan het merendeel 

eigen clubleden zijn van Stepclub Amersfoort. 

Dus weinig deelnemers van “buitenaf”. Maakt 

ons niet uit. Wij hebben een fantastische dag gehad en heerlijk gestept.  

Een “KEI” van een steptocht. 
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Er waren 2 afstanden. Circa 35 en 45 kilometer. De groep voor de lange afstand 

vertrekt als eerste en vlot gevolgd door de andere groep. Tenslotte willen we 

ongeveer tegelijk aankomen bij koffiestop in het restaurant ’t Hoogt in Soesterberg. 

We steppen over de dijk langs de Eem waar nog altijd de 

kazematten van de Grebbelinie staan. Over de Eng bij 

Soest waar de molen ‘de Windhond‘ in volle glorie staat 

te draaien.  

Door de Soesterduinen naar onze koffiestop nabij de 

vliegbasis Soesterberg.  

Na enkele minuten arriveert ook de 45-kilometergroep. 

Dat hebben we prima gepland.  

We kunnen zelfs buiten zitten, want het zonnetje is 

inmiddels een beetje doorgebroken.  

Nadat iedereen zijn eigen consumptie heeft betaald, 

gaan we weer op pad voor het tweede gedeelte. Via de 

landingsbaan van vliegveld Soesterberg steppen we richting de bosrijke omgeving van 

Amersfoort.  

Lekker klimmen op de Utrechtse heuvelrug om 

vervolgens in Amersfoort te arriveren. 

Nog een lekke band op het laatste stuk. Maar 

SUST. Juist: Samen Uit, Samen Thuis. Nog even 

de eeuwenoude binnenstad van Amersfoort 

bewonderd en we hebben een geweldige 

steptocht gehad door een prachtig afwisselend 

landschap.  

Iedereen blij, lekker gestept.  

 
Henk Roelofs, Stepclub Amersfoort. 

Onderhand is het stepseizoen - voor wie niet ‘s winters doorstept – goed op gang 

gekomen. Dat geldt in ieder geval voor de diverse steptoertochten, waarvan we er 

alweer een aantal fraaie en gezellige hebben gehad. En ook voor wie graag 

fietstoertochten meestept, is inmiddels de keuze weer reuze. De aanloop naar het 

stepseizoen is doorgaans ook de periode waarin de diverse stepfabrikanten hun 

nieuws presenteren. Wat is er door hen voor aardigs voor toersteppers 

gepresenteerd? 

Toevallig is in dit geval de chronologische volgorde waarin de fabrikanten hun nieuwe 

modellen presenteerden ook de alfabetische merkvolgorde: 

 

Mibo 

Eén van de meest ondergewaardeerde steps is 

misschien wel de Mibo Malaga. Mibo’s 26/20 die al 

langer op de markt is, maar die hier in de lage landen 

tot dusver qua verkoopcijfers geen potten heeft 

kunnen breken. Waarbij zich het wonderlijke 

Stepnieuws 2019. 
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fenomeen voordoet dat mensen die een Malaga rijden, er veelal mee dwepen. Zij 

ervaren het als een bijzonder fijn rijdende step. 

Waarom hij dan niet bijster verkoopt? Dat heeft eerst en vooral te maken met het 

gewicht, dat duidelijk hoger ligt dan dat van z’n directe collega’s als de Kostka Tour 

Max, Morxes Vendeta en Yedoo Trexx. Rijd je week in, week uit op een Malaga dan 

merk je dat gewicht natuurlijk niet meer. Wanneer je echter in de stepwinkel de 

diverse concurrerende modellen achter elkaar pakt, dan valt je dat grotere gewicht 

meteen op. 

 

Mibo heeft daarom naast de Malaga – 

maar denkelijk bedoeld als opvolger – de 

duidelijk lichter uitgevallen Universe 

uitgebracht. Eigenlijk een Mibo GT met in 

plaats van een 28” voorwiel een 26” 

voorwiel. En waar ik het 26/20 stepconcept 

graag als ‘allround’ (of zelfs als ‘allroad’) 

aanduid, heeft Mibo de naam Universe 

niet voor niets gekozen. Een universele 

step die je overal in het universum brengt. Dat laatste is dichterlijke vrijheid, neem ik 

aan. 

Voor het uiterlijk van alle Mibo’s geldt een beetje ‘love it or hate it’, merk ik. Met 

name mensen die vallen op de vloeiende lijnen van de aluminium steps vinden het 

frame van een Mibo er veelal niet uitzien. Terwijl anderen juist heel blij worden van de 

ambachtelijke uitstraling ervan, een frame alsof het in de werkplaats van iedere 

landbouwmechanisatie in elkaar zou kunnen zijn gelast. Een stukje puur handwerk, 

met liefde gebouwd. 

Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om hoe hij stept, en dat zit bij een Mibo eigenlijk 

altijd goed. Mibo’s oprichter, Breta Michalek, bouwde namelijk al steps ruim voordat 

het dit jaar 25-jarige Kickbike bestond. Hij heeft er dus al even ervaring mee en is de 

beginnersfouten lang en breed voorbij. Dat doet er echter niet aan af dat als je een 

step apert niet mooi vindt, hij toch minder lekker stept dan een die je wel met een 

glimlach uit je schuur pakt. Wat dat betreft is niets bijzonders de menselijke geest 

vreemd... 

 

Kickbike 

Begin dit jaar schreef ik een artikeltje – 

volgens mij moet het nog in de Toersteppen 

Nieuwsbrief verschijnen - waarin ik de 

verwachting uitsprak dat 2019 het jaar van de 

schijfremmen op de steps zou gaan worden. 
(zie het artikel hierover elders in deze nieuwsbrief, red.) 
Daarvoor hoef je niet heel helderziend te zijn, 

overigens. Als je ziet dat de mensen die steps 

opbouwen op basis van bestaande frames daarop in toenemende mate schijfremmen 

monteren, dan geeft je dat een goede indicatie van welke kant de ontwikkelingen 

opgaan. En daarmee van wat eraan zit te komen. 

Kickbike was overigens een van de eerste stepfabrikanten die – buiten de zogenaamde 

crosssteps die al langer met schijfremmen worden uitgerust – op de eerste series van 
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z’n Race Max 28/28 ook een aansluitpunt voor een schijfrem aanbracht. Mibo volgde 

dat vlijtig na, door z’n GS 26/26 van schijfremaansluitpunten te voorzien. En hoewel 

Kostka de eer toekomt om al jaren geleden een Pro-versie van hun Tour met 

schijfremmen op de markt te hebben gebracht, was en is dat model zo uitzonderlijk 

prijzig dat de Nederlandse importeur het niet eens voert. Wat maakt dat het Morxes is 

dat met de eer gaat strijken van het als eerste op de Nederlandse markt leveren van 

een wegstep met schijfremmen, de Vendeta. 

 

Sinds kort heeft Morxes echter dat rijk niet meer alleen. In het kader van z’n 25-jarig 

jubileum heeft Kickbike namelijk de Safari op de markt gebracht. Gebaseerd op het 

aluminium frame van de Sport Max en dus met 28/20 wielen, maar uitgerust met 

mechanische (dus kabelbediende) schijfremmen. En dat laatste is, ik kan niet 

ophouden dat te benadrukken, een groot voordeel ten opzichte van de op steps nog 

steeds gangbare V-brakes. Reden waarom dat laatste type rem in de fietswereld 

onderhand zo goed als is uitgefaseerd. Maar goed, wij steppers mogen altijd de 

overjarige fietsonderdelen opmaken, zo (b)lijkt. Lekker 

goedkoop... 

Pratend over dat laatste, die Kickbike Safari is met € 549 

voor een schijfremstep best een heel mooi aanbod. 

Voorzien van een paar prima Schwalbe Marathon 

banden (goed rollend, lekbestendig en slijtvast), dus 

daaraan heb je voorlopig geen kosten. Vooralsnog alleen 

als ‘limited edition’ in het rood leverbaar, maar hiervoor 

geldt wel heel nadrukkelijk dat ‘mooi rood niet lelijk is’. 

En, eerlijk is eerlijk, dat retro Kickbikeplaatje op het 

balhoofd, dat maakt hem helemaal af. 

 

Niets over te miepen dus? Gesteld dat Kickbike de productiekwaliteit op orde heeft 

niet, nee. Of ja, toch wel. De Safari wordt standaard geleverd met het voetbord in de 

hoge stand. Volgens mij moet je dat niet willen, dat rijdt nodeloos zwaar. Om het 

voetbord omlaag te brengen, moet het achterwiel in de hoge haken van de 

achtervork. Tot dusver niets bijzonders. Echter, om dat te kunnen realiseren moet je 

de adapter van de achterschijfremklauw vervangen door een hogere. Nu krijg je die 

hogere adapter standaard bij je Safari meegeleverd, dus wat let je? 

Nou, wanneer je de remklauw opnieuw monteert, moet je die opnieuw uitlijnen op de 

remschijf. Dat luistert nauw en is een uitdagend klusje, zeker wanneer de remklauw op 

een hoge adapter zit. Dat biedt veel mogelijkheden om hem niet goed uitgelijnd te 

krijgen, zeg maar. Met geduld en volharding lukt dat uiteindelijk echter zeker. Maar 

dan is er het volgende ‘dingetje’. De Safari heeft een prachtige stevige standaard, die 

doet vermoeden dat hij de step ook overeind houdt wanneer je die van voordragers 

voorziet en er je reisbagage voor een stepvakantie op- en aanhangt. Ermee ‘op safari 

gaat’, zogezegd. Zodra je je step echter in de normale lage stand zet, moet die stoere 

standaard eraf. Anders staat je step daarmee veel te rechtop en dus te wiebelig... 

 

Yedoo Steel 26/20 

 

Yedoo's aluminium steps, de Trexx en de Wolfer, zijn geslaagde en (dus) succesvolle 

modellen. Met één kanttekening: het draagvermogen in de praktijk is niet heel 
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daverend. Bij een belasting van meer dan pakweg 80-85 kg beginnen ze behoorlijk 

door te veren. Een kwestie van framestijfheid, inderdaad... 

Daarbij zijn het zeker niet de goedkoopste steps die aangeboden worden. Evenmin de 

duurste, maar marketingtechnisch gezien bestaat er onder het prijsniveau van Trexx 

en Wolfer nog ruimte. 

Je moet erop wachten tot dit najaar, maar dan komt Yedoo met een splinternieuwe 

serie stalen steps. "De Nummers" 

wordt deze serie genoemd, want ze 

krijgen als naamaanduiding een "S" 

(van 'staal') en dan als cijfers de 

wielconfiguratie. Meest 

interessante voor de toerrijder is 

de S2620, een step met dus een 

26" wiel voor en een 20" wiel 

achter. Over de afmontage valt nog 

weinig te melden; Yedoo 

presenteerde prototypes van de 

modellen van deze nieuwe stalen 

serie op een Tsjechische beurs om de eerste reacties van het publiek te peilen. 

Het frame ziet er bijzonder uit, dat moet gezegd. Ik las zelfs van mensen dat ze in de 

voorbuizenconstructie Manneke Pis meenden te herkennen... Bijzonder uiterlijk of 

niet, wie er op gestept heeft was onder de indruk. Qua framestijfheid steekt deze 

stalen Yedoo de Kostka Tour Max de loef af, en qua gewicht Mibo's splinternieuwe 

Universe. En de prijs belooft 'concurrerend' te worden. Overweeg je een step in het 

26/20-genre en heeft het niet echt haast, dan zou ik de ontwikkelingen rondom deze 

Yedoo S2620 even afwachten. 

 
Alfred Ballast 

Een flink aantal steppers uit het hele land reden onze Lentetocht. 

Een deel pakte de 75-kilometer maar het merendeel koos voor de 37-kilometertocht. 

De langeafstanders vertrokken uit Zwolle na 

ontvangst met koffie/thee en koek en daarna was het 

haasten om in Dalfsen de grote groep op te vangen. 

De korte route werd samen met de kilometervreters 

afgelegd die daardoor hun tempo behoorlijk moesten 

aanpassen, iets te veel naar mijn mening. 

Het was een hele gezellige groep die in een lang lint 

door het Vechtdal trok en ‘en passant’ de 

Archemerberg beklom. 

Dan naar Ommen voor de pauze en via Landgoed 

Vilsteren de Vecht oversteken om weer in Dalfsen 

te eindigen. 

De 75-kilometerrijders konden nog even gas geven 

op de laatste etappe terug naar Zwolle waar we 

een gezellige nazit hadden op het terras. 

Vrije Stepper Lentetocht. 
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Perfect lenteweer op een perfecte stepdag! 

 
 

Arie Folkers, Stepclub De Vrije Stepper 

 

 

 

 

 

Hallo ik ben Tjeu Willems. 

 

Ben 55 jaar, ben gaan sporten toen ik op 

mijn 14e jaar in contact kwam met de 

topschaatser Hans van Helden. 

Toen ben ik door zijn invloed op mij, gaan 

schaatsen, wat mij erg goed af ging. 

Ik heb geschaatst tot in Jong Oranje.  

Maar toen de meisjes interessanter 

begonnen te worden, heb ik het laten verwaarlozen. (daar heb ik nog spijt van!) 

Daarna ben ik op mijn 24e levensjaar weer opnieuw gaan sporten, voornamelijk 

fietsen en hardlopen.  

Waarvan het hardlopen steeds dominanter werd. 

Heb ongeveer vijf Marathons gelopen en ongeveer 30 halve marathons en nog wat 

kortere afstanden. 

Op mijn 34e jaar kreeg ik hernia en stilzitten kon ik niet.  

Toen ik op internet aan het kijken was, zag ik iemand in Finland op een step rijden 

Dát is interessant dacht ik! 

Nog in dat zelfde jaar kocht ik mijn eerste step, Kickbike G3 ( dus 21 á 22 jaar geleden) 

Die step heb ik ongeveer 4 maanden geleden ingeruild bij Step Events Amersfoort 

Daar heb ik toen mijn Morxes Sport gekocht waar ik nu met veel plezier op rijd. 

En ongeveer 3 jaar geleden heb ik de Crussis Urban 4 gekocht die ze een half jaar later 

hebben gestolen. 

Dus daarna weer op mijn Kickbike G3 tot ik mijn Morxes Sport kocht. 

Ik hou ervan om grotere afstanden te rijden en mijzelf uit te dagen. 

Maar in het begin stepte ik 

ongeveer 20 kilometer als 

maximale afstand. 

Een jaar later tussen de 40 en 50 

kilometer. 

Tot ik in 2013 voor het eerst van 

Veldhoven naar Maastricht stepte 

en twee dagen later weer terug. 

Vanaf die tijd rijd ik grotere afstanden. 

Afgelopen Pasen, 21 en 22 april 2019 ben ik voor het eerst met bepakking gaan 

steppen van Veldhoven naar Haarlem (154 km) en de volgende dag van Haarlem via 

De stepervaring van….. 
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Amsterdam langs de Vecht naar Utrecht met als eindbestemming Den Bosch, 134 

kilometer. 

Het laatste stukje per trein, omdat het al laat werd en ik de volgende dag om 4 uur op 

moest staan om te gaan werken. 

Daarom heb ik ook besloten om in juni met de Morxes Sport naar Budapest te rijden. 

Ik ga dan starten in Donaueschingen in Duitsland en ga dus de hele Donau van de bron 

tot Budapest afzakken! 

Dat zal via de Donau fietsroute zo’n 1200 kilometer zijn! 

 
Tjeu Willems 

 

Acht weken schema voor beginnende steppers 

Zoals we allemaal gemerkt hebben, zit de stepsport enorm in de lift. 

Dit houdt natuurlijk in dat er veel beginnende steppers bijgekomen zijn. 

Deze steppers zitten vaak met vragen. 

Ons advies: sluit je aan bij een van de vele stepteams. 

Bij praktisch alle stepteams zijn er ervaren steppers aanwezig die jou graag helpen om 

je de eerste beginselen bij te brengen en je ook daarna verder te helpen. 

Veel clubs bieden het gratis aan, bij anderen betaal je soms een gering bedrag. 

Je vindt een overzicht van de stepclubs op deze website www.toersteppen.nl 

 

Van Step Events uit Amersfoort kregen we onderstaand schema wat we enigszins 

aangepast hebben. Als je geen club in de buurt hebt of je wilt zelf aan de gang is dit 

prima te gebruiken als basis voor je verdere ontwikkeling. 

Ook heb je dan binnen de kortste keren genoeg basis om mee te steppen met een van 

de vele toertochten (zie onze kalender op www.toersteppen.nl). 

Zie de snelheden als richtlijn en neem ook de afstanden en tijden niet al te letterlijk: 

bijvoorbeeld versnellen van lantaarnpaal naar de volgende kan ook! 

Afhankelijk van je eigen conditie, leeftijd en materiaal kan dit naar believen naar 

boven of onder bijgesteld worden. 

Denk aan een tijdige voetwissel! Zie: www.toersteppen.nl 

Vergeet niet te drinken onderweg! 

Hou de ontspanning in je handen! 

Tussen de trainingen één dag rust is goed voor je herstel. 

 

Voormalig topstepper Rene Elzingaheeft op zijn website steppendoejezo veel tips en 

filmpjes gezet die je kunnen helpen om je techniek te verbeteren. 

Een goede techniek maakt het steppen makkelijker en ook de eigenschappen van de 

step en de gebruikte onderdelen maken een groot verschil. 

Wil je wat meer info over het steppen op een hoger niveau neem dan eens een kijkje 

op zijn website.  www.steppendoejezo.nl 

 

Ook op onze website staan er een aantal filmpjes die de steptechniek goed in beeld 

brengen. 

Kijk maar eens op www.toersteppen.nl 

Acht weken schema 

http://www.stepwinkel.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
https://www.stepshop.nl/nl/
https://toersteppen.nl/step-fietser-en-skates-toertochten-in-nederland-belgie-en-duitsland/tochten-overzicht
https://toersteppen.nl/informatie
http://www.steppendoejezo.nl/techniek-in-beeld.html
https://toersteppen.nl/filmpjes
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Foto Janick Tillema 

Ik zou zeggen aan de slag en binnenkort vast tot ziens bij een van de steptochten! 

 
Arie Folkers in samenwerking met o.a. Step Events 

 

               

  

Week                 Dag 1                Dag 2                   Dag 3 

1 

30 min. rustig steppen  
(12 tot 15 km/u)  
Aansluitend 80 meter 
versnellen. 

4 x 8 min vlot steppen  
(Tot 18 km/u). 
Pauzes van 4 min.  
Rustig steppen (12 km/u)  
of drinken. 

35 min. 
rustig steppen  
(12 tot 15 km/u). 

2 

30 min. vlot steppen  
(aansluitent 3 x 80 m  
versnellen). 
8 min rustig uitsteppen. 

5 x 8 min. vlot steppen. 
Pauzes van 3 min. rustig  
steppen. 
8 min rustig uitsteppen. 

40 min. rustig steppen. 

3 

2 x 20 min. vlot steppen. 
Drinken! 
Pauze  
8 min rustig uitsteppen. 

5 x 8 min. vlot steppen. 
Pauzes van 3 min. 
15 min. rustig uitsteppen. 

45 min. rustig steppen  
Aansluitend 3 x 200 meter  
versnellen. 
15 min. rustig uitsteppen. 

4 

25 min. rustig steppen. Rustig insteppen,  
4x 6 min. vlot steppen met 
pauze van 3 min.   
15 min. rustig uitsteppen. 

35 min. rustig steppen. 

5 

10 min. rustig steppen 
25 min. vlot steppen 
15 min. rustig uitsteppen. 

30 min. rustig steppen 
aansluitend 3 x 80 m sprint 
15 min. rustig uitsteppen 

50 min. rustig steppen 

6 

2 min. – 4 min. – 6 min.  
– 8 min. – 10 min. – 6 min. 
 – 3 min. vlot steppen. 
Tussendoor pauzes van 1 min.  
zeer rustig steppen of stilstaan 
en drinken. 
15 min. rustig uitsteppen. 

40 min. rustig steppen. 50 min. rustig steppen. 
aansluitend 1 kilometer  
versnellen. 
10 min. rustig uitsteppen. 

7 

4 min. – 8 min. – 12 min.  
– 16 min. – 10 min. – 5 min.  
vlot steppen 
Tussendoor pauzes van 1 min 
zeer rustig steppen of stilstaan  
en drinken. 
15 min. rustig uitsteppen. 

3x 15 min. rustig steppen. 
Paar minuten drinkpauze. 

55 min. rustig steppen.  
Aansluitend 3 x 200 meter  
versnellen. 
10 min. rustig uitsteppen 

8 

30 min. rustig steppen. 3x 15 min. rustig steppen. 
Paar minuten drinkpauze. 

60 min. rustig steppen. 
Aansluitend 3 x 200 meter  
Versnellen.  
10 min. rustig uitsteppen. 

http://www.stepwinkel.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
https://www.stepshop.nl/nl/
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Het voorjaar is tot nu toe grillig verlopen, met bijzondere uitschieters qua warmte al 

vroeg in februari. De afgelopen dagen waren droog maar fris voor de tijd van het jaar, 

hetgeen in de vroege ochtend prachtige plaatjes oplevert. De kwetsbare knoppen 

moeten namelijk beschermd worden tegen de vorst en dit wordt gedaan door de 

bomen met water te besproeien.  Het ijslaagje geeft namelijk de bescherming die ons 

fruit in deze omstandigheden nodig heeft. 

  

Amper 9 uur draaiden de eerste liefhebbers de 

parkeerplaats bij De Pluk in Geldermalsen op. Het 

was nog grijs, koud en de wind uit het oosten maakte 

dat de gevoelstemperatuur flink laag werd. Gerda 

kwam met een assortiment warme dranken als 

koffie, thee en chocolademelk. Samen met de 

koekjes een perfecte traktatie voor vertrek! 5 voor 

10 stonden we met precies 30 liefhebbers uit heel 

Nederland klaar voor vertrek. 

 

De eerste kilometers reden we via Geldermalsen 

naar Tricht, onderweg passeerden we de eerste 

boomgaarden van de dag met de wind in de rug. 

Na Tricht ging het richting ‘Heerlijkheid 

Mariënwaerdt’ via de wereldberoemde Appeldijk. 

Inmiddels brak de zon door de wolken heen en 

begon de temperatuur al steppend aangenaam 

aan te voelen. Boomgaarden en landgoed werden 

afgewisseld met doorgangen door dorpjes als 

bijvoorbeeld Beesd. We passeerden het Uilen- en 

dierenpark de Paay, via slingerende landweggetjes 

verliep de route richting Culemborg. Het laatste 

stukje voor de rust trok weer door de 

Mariënwaerdt, op weg naar de Stapelbakker. 

  

Toersteppen Topfoto 

Foto Barry Pan, Wuxi (China) 

Betuwe in de Bloei – toertocht 2019 

http://www.stepwinkel.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
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Het was inmiddels precies 

aangenaam genoeg om buiten op het 

terras plaats te nemen. We hebben 

heerlijk in het zonnetje genoten van 

de lunch om vervolgens de weg door 

de Betuwe weer te vervolgen. Langs 

de nodige boomgaarden in bloei 

voerde deel twee van de route via 

Buurmalsen, Buren naar Erichem. We 

passeerden een bijzondere 

boomgaard (zelfs voor de Betuwe); 

het Betuws Wijndomein. Via de Korne en de laatste dijkjes kwamen we weer terug bij 

ons vertrekpunt in Geldermalsen. Onder het genot van een drankje hebben we nog 

gezellig kunnen napraten, plannen voor de komende tochten op de kalender van 

toersteppen.nl zijn al in de maak! 

 

Wat ons betreft is de opzet van deze eerste toertocht van Stepteam Tiel bijzonder 

geslaagd: Wij kijken terug op een bijzonder gezellige en sportieve dag in de Betuwe in 

de Bloei! 

  

(er staat een video verslag op YouTube voor de liefhebbers: www.youtube.com ) 

 
Met sportieve groet,  

Gerda, Carlo en Marcel. 

Don’t forget the powerfull disc brakes... 

Als de tekenen mij niet bedriegen, zou 2019 wel eens het jaar kunnen worden waarin 

de schijfrem ook in de toerstepwereld voet aan de grond krijgt. Natuurlijk, in het 

segment van de cross- en hondensteps is de schijfrem inmiddels tamelijk gangbaar en 

zeer gewaardeerd - zo niet onmisbaar. Bij de steps voor weggebruik zie je ze echter 

nog maar hoogst zelden. 

Eigenlijk op dit moment alleen bij Morxes op een redelijk gangbaar model, de 

Vendeta. Morxes onderstreept daarmee maar 

eens weer oog te hebben voor de afmontage 

van hun steps en daarin te hechten aan 

kwaliteit. ‘Don’t forget the powerfull disc 

brakes’ was ooit een aanbeveling in een 

autoreclame, als ik me goed herinner van 

Disc brakes 

http://www.stepwinkel.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
https://www.stepshop.nl/nl/
https://www.youtube.com/watch?v=X0_xsBlJ9I4
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Citroën. Dat zou grappig zijn, want Citroën was het eerste automerk dat de schijfrem 

in een seriemodel toepaste. Dat was op hun legendarische DS, ‘de snoek’, in 1955. Een 

paar jaar nadat Jaguar in 1953 dankzij de op hun racewagen gemonteerde 

schijfremmen de 24 uren van Le Mans wist te winnen. 

Er zijn steppers die er graag prat op gaan ‘dat remmen angst is’. Dat mag gelden voor 

te vroeg in je remmen knijpen, maar het Le Mans voorbeeld van Jaguar toont dat op 

tijd kunnen remmen omdat je over goede remmen beschikt je alleen maar sneller 

maakt. 

 

En ja, met schijfremmen heb je aanzienlijk meer remkracht én kun je het remmen 

beter doseren. Doordat je veel harder en perfect gedoseerd kunt remmen, kun je later 

remmen. Daaraan moet je jezelf echt wennen. En niet alleen dat, wanneer je met 

andere steppers in een groep op pad bent moet je je er zeer van bewust zijn dat je 

met schijfremmen veel harder afremt dan je stepmaatjes met hun velgremmen. 

Anders veroorzaak je onbedoeld een valpartij... 

Daarbij remmen schijfremmen ook in slecht weer goed. Zeker in regen scheelt dat 

meters ten opzichte van een velgrem. Dat is wel echt een heel groot voordeel. Daarbij 

komt nog dat je met velgremmen in slecht weer, zeker met zand aan je velgen, je 

wielen als het ware opstookt. Velgen voor velgremmen hebben een remrand, en die 

remrand slijt harder naarmate je hem in het remmen meer afschuurt. Zeker wanneer 

je aluminium of carbon remranden hebt – en mooie lichte wielen hebben dat - dan 

gaat dat best hard. Betekent dat je na verloop van tijd je velg kunt afschrijven, en 

daarmee niet zelden je hele wiel. Naarmate dat een duurder wiel was, is dat 

pijnlijker... 

 

Hebben schijfremmen dan geen nadelen? Zeker, 

ze zijn bijvoorbeeld zwaarder dan velgremmen. 

Hoewel dat vooral geldt wanneer je de lichtste 

versies van beide vergelijkt. Kijk ik bijvoorbeeld 

naar mijn eigen wielen, die zoveel mogelijk gelijk 

zijn opgebouwd qua merk/type naven, velgen en 

spaken, dan weegt het schijfremwiel door het 

ontbreken van een remrand 100 gram minder dan 

het velgremwiel. Bij die eerste komt dan 

natuurlijk nog wel de remschijf plus bevestiging, waarmee dat voordeel van 100 gram 

verkeert in een nadeel van pakweg 50 gram per wiel. Ikzelf gebruik (net als andere 

‘zelfbouwers’) graag mechanisch bediende schijfremmen, waarmee de remkabel en 

het remhendel hetzelfde zijn als bij gebruik van een velgrem. De rem zelf is bij mij een 

mechanisch-hydraulische, wat wil zeggen dat de remkabel de hydraulische bediening 

van de remklauw aanstuurt. Het gemak van een mechanische rem en het remgenot 

van een hydraulische. 

Ik lees in de literatuur een gewichtsnadeel van maximaal 500 gram voor schijfremmen, 

dat is dan natuurlijk per paar. Ik gebruik zelf alleen een voorrem, waarbij het gekozen 

remsysteem zelf niet of nauwelijks meer weegt dan een velgrem. Met 50 gram verlies 

op voorwiel plus schijf en 100 gram winst op het achterwiel, blijf ik op z’n minst 

neutraal uitkomen qua gewicht... 

 

http://www.stepwinkel.nl/
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Oh ja, ik had onlangs een gedachtewisseling met een collega-stepster die graag 

schijfremmen op haar step wilde. Even ombouwen gaat echter niet zomaar. Om te 

beginnen moet je step – in ieder geval de voorvork - de mogelijkheid hebben om de 

remklauw van een schijfrem te bevestigen. Heeft jouw step dat niet, moet je de 

voorvork vervangen. Eenzelfde verhaal geldt voor de wielen. Je kunt aan een 

velgremwiel als regel geen remschijf bevestigen, daarvoor moet de naaf van je wiel 

een bevestiging hebben. Betekent dus ook een ander voorwiel, gesteld dat je alleen 

een schijfrem op het voorwiel wilt. Kortom, dat is een serieuze en dus prijzige ingreep. 

Schijfremmen zijn in de regel duurder dan velgremmen. Ik schrijf het en ik denk 

meteen, eigenlijk is dat niet zo. Jazeker, een Morxes Vendeta met schijfremmen kost € 

100 meer dan dezelfde Morxes Vendeta met V-brakes. Daarvoor heb je dan echter wel 

twee mooie TRP-remmen met zgn. floating discs, van een totaal ander 

kwaliteitsniveau dan de normaliter gemonteerde V-brakes. Welke laatste in het geval 

van Morxes dan ook nog eens niet de allergoedkoopste tegen afbraakprijs zijn die je 

op andere steps veelal tegenkomt. Het is dus eigenlijk een appels met peren vergelijk, 

waarbij je alleen kunt constateren dat je voor een schijfremuitvoering meer betalen 

moet. 

 

Onderhoud? Heb je een volledig 

hydraulisch remsysteem en wil je 

daaraan knutselen, dan moet je je 

daarin wel even goed verdiepen. En het 

vraagt speciaal gereedschap. Kun je 

waarschijnlijk dus beter aan je 

fietsenmaker overlaten. Bij een 

mechanisch bediende schijfrem wordt 

dat al een stuk makkelijker. 

Over de mate waarin het een en ander onderhoud behoeft, lopen de inzichten uiteen. 

Er zijn mensen die claimen dat een schijfrem onderhoudsgevoeliger is en er zijn 

mensen die het tegendeel beweren. Waarvoor schijfremblokken extreem gevoelig zijn, 

dat is olie en vet. Dat betekent dus dat je bij het knutselen met olie en vet aan je step 

met schijfrem(men), je ervoor moet zorgen dat je dat niet op, laat staan in je 

remklauw krijgt. Of op je remschijf. Zodra je vettigheid op je remblokken krijgt, kun je 

ze eigenlijk meteen weggooien. Oh, en wanneer je dat onderweg pas merkt, hoop ik 

niet dat het in een afdaling is. Je remvermogen is dan namelijk meteen zo goed als 

weg... Gelukkig hoeven wij op onze steps geen ketting te smeren, want dat is met 

name waar het bij fietsers nog wel eens fout wil gaan. 

 
Alfred Ballast. 

Zondag 5 mei. Op tijd uit bed en de step in de auto. Samen met 

Gerda op weg naar Mechelen naar de Carolussteppers. De eerste 

tocht in België. We gaan voor de lange tocht. Na een uurtje 

komen we aan bij Brouwerij het Anker waar het Gouden 

Carolusbier wordt gebrouwen. Wij beginnen met een bakkie thee 

en koffie met heerlijke Belgische lekkernijen. Zo langzaamaan 

1e Carolus steptocht 

http://www.stepwinkel.nl/
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druppelen er meer steppers binnen. Bekenden en onbekenden, Belgen en Hollanders, 

jong en nog jonger, dames en heren, doorsteppers en doehetmaarrustigaanners. Hoe 

verschillend de groep ook is, we hebben één gezamenlijke liefde, bestaande uit twee 

wielen met een plankje ertussen. 

(en nog wat nodige attributen). 

Diane deelt goodiebags uit met daarin van alles en nog wat. Een flesje Carolusbier, een 

opener, kaarten, een pen en een fel geel hesje. Het biertje nog even in de auto gezet. 

Niet de behoefte om al lallend de tocht te beginnen....... 

Even een groepsfoto en dan onderweg. Helm op wat natuurlijk geen overbodige luxe is 

gezien de veiligheid, maar wat heb ik toch een hekel aan dat ding. Ik voel graag de 

wind door mijn haren. 

In België steppen is heel afwisselend. Vooral het 

wegdek. Gladde stukken wegdek worden verbonden 

door gaten en bobbels. Ook al ben ik geboren in 

Nederland, mijn wortels liggen in België. Mijn oma is 

ooit als vluchteling in Nederland gekomen. België is voor 

mij altijd thuiskomen en net zoals de Paus heb ik , na 

een kilometer of vijf, dan ook de grond gekust. Iets 

minder galant dan de Paus overigens. En iets spontaner. 

Een combinatie van een verhoging in het wegdek, 

lachend achterom kijken en iets roepen, bleek 

voldoende om het wegdek met volle snelheid te 

omhelzen. Ook het wegdek in België geeft niet mee. Een 

kapotte knie en een zere duim. Mijn helm nog heel en 

ook mijn trots niet gekwetst. Daar ben ik niet gevoelig voor. Even ademhalen en weer 

op weg. Heb die dag nog zeker gelachen maar niet meer achterom gekeken. 

Na een kilometer of twaalf de eerste stop. Lekker warme chocomel in een heel knus 

en gezellig cafeetje. En dan weer verder. Wat een ontzettende mooie omgeving. 

Tussen rivieren en weilanden door. Over paadjes door de bossen. Heel wisselend 

landschap en heerlijk rustig. Buiten het gekwebbel van de steppers natuurlijk. 

De Carolustocht is een bestaande route en zeker de 

moeite waard om zelf te gaan steppen. Er zijn 

voldoende stopplaatsen tussendoor en ook bankjes 

midden in de natuur. Soms ging de route ook door 

een dorpje heen. 

Het niveauverschil in de groep was nogal 

verschillend waardoor er al snel gaten ontstonden 

en er ook wel eens verkeerd werd gereden. Belgen 

kunnen de knooppunten goed verstoppen. Ik heb 

dan ook op een bepaald moment ergens gestaan 

terwijl het groepje voor mij de hoek om was 

verdwenen en de groep achter mij ook was 

verdwenen. Ik besef me dan dat ik door mijn 

Brabantsbont-mannen super verwend ben. Die 

houden me altijd in de gaten en gezien mijn gevoel voor richting is dat geen 

overbodige luxe. 

http://www.stepwinkel.nl/
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Maar ik hoef niet te zoeken want er stopt een auto naast me en de bestuurder zegt.  

‘Allez vrouwke, ik heb sjuust een groepke gezien meej ook zulk soort fietsdingen. Ze 

staan een stukske terug op u te wachten’ 

Nog een meewarige blik en hij rijdt door........ 

Dus weer bij de groep en ook de groep voor mij sluit weer aan. 

Ongeveer halverwege kwamen we aan bij Stokerij de Molenberg, een whiskystokerij. 

Paul (altijd gedacht dat het Pol was) van Diane heeft ons een boeiende rondleiding 

gegeven. De liefde voor het stoken van whisky en het brouwen van bier stroomt door 

zijn aderen. Daarna nog tijd voor een taske koffie en dan weer verder. 

De groep van de 27 kilometer sluit bij onze groep aan en gezamenlijk gaan we verder. 

Lekker het zonneke op het bolleke (door de helm heen) en wind in de rug. Langs weer 

een ander water.  

Nog een korte stop en dan dwars door Mechelen 

heen, weer naar de Brouwerij. 

Daar even tijd voor een schoon shirt en dan een 

rondleiding door de brouwerij. Wederom door Paul 

en wederom een leuk en leerzaam verhaal. Een heel 

proces voordat er een biertje of een glaasje whisky 

op tafel staat. 

Na zo’n heerlijke en mooie tocht is het een perfecte 

afsluiting om met allen nog te genieten van een 

maaltijd. En natuurlijk een toepasselijk Carolus. Een 

wat zuurder en wat zoeter 

biertje. Even een slokje geproefd 

maar ik ben geen alcohol liefhebber en heb genoten van Belgisch 

kraanwater. 

Nog gezellig nagekletst en dan weer op huis aan. 

Met de herinnering aan een leuke, mooie een gezellige tocht. Met 

hier en daar een kilometertje omrijden maar met een leuke groep 

steppers.  

Zeker voor herhaling vatbaar. 

 
Groetjes Irma, Stepteam Brabantsbont. 

Het was heel lang geleden dat ik mee deed aan een toertocht. 

Na een ongelukkige val heb ik ruim een half jaar 

moeten herstellen maar wilde persé toch weer 

steppen. Ik heb veel getraind in de sportschool om 

toch weer fit te worden en was weer gaan steppen 

in de buurt. 

 

De 20 kilometer durfde ik wel aan dus. Ik heb erg 

genoten van deze dag omdat de tocht heel mooi was en omdat het me weer gelukt is 

om een steptocht te rijden! 

Daar ben ik dolblij mee dat ik dat weer kan. 

Het was heerlijk weer en ook de route vond ik erg mooi. 

Overlevertocht Damwâld 

http://www.stepwinkel.nl/
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Door verkeerd rijden kwam ik zelfs op 25 

kilometer uit. 

De tocht was prima georganiseerd en Arie deed 

een langere afstand, 45 kilometer geloof ik, en 

verder zagen we Alfred Ballast nog maar meer 

steppers zagen we niet. 

Volgende keer wil ik er weer bij zijn en ook bij een 

aantal andere tochten. 
 

Mary Folkers, Stepclub De Vrije Stepper. 

 

Een 35 jarige 

Française die zich La 

Trottineuse noemt 

(de stepster) stept al 

3,5 jaar over de 

wereld. 

Zij bezocht al 37 

landen op de step en 

legde ruim 45.000 

kilometer af, en 

versleet tot nu toe 16 paar schoenen. 

De redactie probeert contact met haar te leggen om in de komende nieuwsbrieven 

wat van haar avonturen met jullie te delen. 

Wat fijn dat we ook ‘s avonds weer bij daglicht kunnen steppen. 

Het is toch heel wat aangenamer als je rond kunt kijken en genieten van de 

ontluikende natuur. Mooi weer en minder weer wisselen elkaar af, maar slecht weer 

bestaat niet, alleen slechte kleding. 

Alle georganiseerde steptochten worden goed tot zeer goed bezocht en duidelijk is te 

merken dat het niveauverschil groot is. Deels heeft dit te maken met verschil in 

ambitie en getraindheid maar ook de kwaliteit van de step en de gemonteerde 

onderdelen spelen een rol. 

 

Uit de bijdragen van onze materiaalcolumnist Alfred Ballast leer je dat goed altijd nog 

weer beter kan, soms met een relatief kleine investering. 

Er zijn echter best nog wel steppers die op oude G3 Kickbikes respectabele snelheden 

halen en flinke afstanden afleggen. 

De ambities verschillen, wil je lang en snel? Dan moet je investeren in training en 

materiaal. 

Voor relatief steeds grotere uitgaven kan je de step in stapjes nog verbeteren. 

Toersteppen 2.0 - La Trottineuse 

Uitgelicht 
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Voor de stepbeleving is dat niet nodig, je kan met een standaardstep en enige training 

gewoon meedoen met praktisch alle steptochten en bovendien zijn er veel uitgepijlde 

tochten op de kalender te vinden. 

Meestal zijn dat fiets- en skatetochten waar steppers welkom zijn. 

Soms is er een initiatief om gezamenlijk aan zo’n tocht mee te doen, zoals onlangs de 

Classico Boretti gereden is door de steppers van VeluwE-Step met gasten. 

Al gauw is er het initiatief van Steppen in Barneveld om mee te steppen met de Tour 

de Force. 

We zouden het toejuichen als alle clubs en clubjes jaarlijks een steptocht organiseren 

en we zijn dan ook blij met weer een nieuwe steptocht op de kalender: 

Stepclub Appelscha organiseert op 7 september hun eerste toertocht: “De 

Appelskaester Steptour.” Volgens mij de enige steptoertocht op de kalender in Noord-

Nederland zonder wielmaatverplichting. 

Daar willen we bij zijn!! 

 

Volop keuze op de kalender: 

De Tour de Force met Steppen in Barneveld. 

Een dag later ver weg in het Kreutztal (DE) met onze Duitse stepvrienden. 

Denk ook eens aan een fiets4daagse, altijd zeer welkom, altijd een relaxte sfeer met 

wat oudere fietsers die alles willen weten van steppers. 

Ideaal voor een korte stepvakantie! 

En je kunt ook per dag inschrijven. 

De meeste skatetochten zijn helaas van de kalender verdwenen maar op 1 juni staan 

er opeens 3 op de kalender! Pak er eens eentje mee, bv de Klavertje 4-tocht in 

Hoevelaken. 

 

 

Verder verwijs ik jullie naar onze stepkalender waar ieder weekend wel een leuke 

tocht te vinden is. Bij alle tochten op deze kalender is contact gezocht met de 

organisatie om na te vragen of steppers welkom zijn. Klik hier voor de kalender. 

 
Arie Folkers, Stepteam De Vrije Stepper, Zwolle/IJsselmuiden 

 

Wie maakt de mooiste Toersteppen zomerfoto? 

 

Zomer, de tijd dat we er met de step op uit trekken. 

Graag ontvangen wij jouw mooiste stepfoto met een zomers karakter. 

Uit de inzendingen maken wij een selectie in de september nieuwsbrief. 

De allermooiste of leukste foto belonen wij met een waardebon van € 25,- te besteden 

bij onze sponsoren. 

Een externe vakfotograaf kiest de mooiste foto en iedereen mag meedoen! 

 

Topverhaal prijsvraag. 

Ook ontvangen we graag jouw stepverhaal. (200 woorden maximaal) 

Je gaat vast veel tochten maken en beleeft misschien mooie stepavonturen. 

Toersteppen prijsvraag 

http://www.stepwinkel.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
https://www.stepshop.nl/nl/
https://toersteppen.nl/step-fietser-en-skates-toertochten-in-nederland-belgie-en-duitsland/tochten-overzicht
https://toersteppen.nl/step-fietser-en-skates-toertochten-in-nederland-belgie-en-duitsland/tochten-overzicht


Pagina 18 - 18 
 

  
n 

 

 
 

 

Mei 2019  

Laat ook anderen meegenieten en stuur ons jouw verhaal. 

Ook uit deze inzendingen publiceren wij een selectie in de september nieuwsbrief. 

Het allermooiste of leukste verhaal belonen wij ook met een waardebon van € 25,- te 

besteden bij onze sponsoren. 

De redactie zal de verhalen beoordelen en het winnende verhaal kiezen 

 

Je stuurt de foto(s) en/of het verhaal naar info@toersteppen.nl, met als onderwerp 

“prijsvraag”.  

De uiterste inzendingsdatum is 31-08-2019   

De winnaars van deze 2 prijsvragen krijgen persoonlijk bericht. 

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

 
Jeroen Stam, Team Toersteppen.nl 

 

De redactie is erg blij met de aangeboden hulp van 

Francien (Stepclub Amersfoort) om de nieuwsbrief te 

vrijwaren van de zogenaamde zetduiveltjes.  

 
Jeroen Stam, Team Toersteppen.nl 
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