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Van de redactie….. 
 

Voor de meeste mensen zit de vakantie er weer op en ook de redactie moet 

weer aan het werk! Wij zijn nieuwsgierig hoe jullie de zomer zijn 

doorgekomen? 

 

Ook in de afgelopen periode is de toerstepkalender gewoon bijgewerkt dus er viel genoeg te 

kiezen. Ondanks de vakantie en de extreme hitte in deze lange zomer zijn er toch een aantal 

tochten goed bezocht. 

Er zijn weer initiatieven genomen om nieuwe stepclubjes te beginnen zodat de landelijke 

dekking steeds groter wordt. Toch zijn er nog wel blinde vlekken op de kaart waar best ruimte 

is voor een nieuwe club. Het is makkelijker dan je denkt: begin met jezelf zoveel mogelijk te 

laten zien op de step. Laat via de sociale media en de huis aan huis bladen weten dat er gestept 

kan worden. Houd de drempel laag, de meeste clubjes zijn gewoon gratis, het gaat tenslotte 

om het plezier. Maak het vooral niet te moeilijk, iedereen telt mee. 

 

Steppers zijn er in alle soorten en maten, of je op je marktplaats step van € 150,- stept of op je 

geavanceerde stepmachine van € 7000,- je hoort allemaal bij de grote stepfamilie. 

Steun elkaars initiatieven, in deze kleine sport hebben we elkaar echt nodig! 

Het gaat momenteel goed in de toerstepwereld, laten we met z’n allen er voor zorgen dat we 

de trend vasthouden! 

Er zijn de laatste tijd mooie verbindingen tot stand gekomen tussen 11 steden steppers, lange 

afstand steppers, Belgen, Duitsers, hondensteppers en reguliere toersteppers. 

Alles wat samen gebeurt versterkt elkaar! 

 

Wat horen wij graag van onze achterban voor de nieuwsbrief? 

Stepverhalen, tochtverslagen, eigen initiatieven, bv eigen tochten of het starten van 

stepgroepjes, 

Wil je interessante tochten aanmelden, ook met fietsers of skaters samen? 

Verzamel de info en meld aan voor de toerkalender. 

Bovendien kan je al je vragen kwijt over materiaal, steptechniek, clubje starten, tocht 

organiseren of wat dan ook op stepgebied. 

Ons contactadres voor alle stepzaken: info@toersteppen.nl 

 

Namens het Team Toersteppen: 

 
Arie Folkers, Stepteam De Vrije Stepper, Zwolle/IJsselmuiden. 

CAMPIONE, CAMPIONE……………….. 
Het WK-voetballen is alweer even achter de rug. Veel prominente landen zijn al in een vroeg 

stadium naar huis gestuurd.  Waarom? Omdat het allemaal uitstekende voetballers zijn, maar 

geen team vormen. Wat kunnen Messi en Ronaldo in hun eentje. Aan een dood paard kun je 

niet blijven trekken. En dus hebben deze twee heren nog een paar heerlijke weken vakantie 

gehad, voordat ze  hun weergaloze voetbaltalent te midden van hun teamgenoten weer op de 

grasmat kunnen leggen.  

En welverdiend is Frankrijk wereldkampioen geworden. Kein Weltmeister, maar 

gewoon………CAMPIONE!!! En als je wereldkampioen bent, schrijf je geschiedenis. Word je 

opgenomen in  alle overzichten en nog jaren nadien wordt er over die prestatie gesproken. 

En vele wereldkampioenschappen worden opgenomen in het Guiness Book of Records. Neem 

nou de 100 meter horden op flippers  van de Duister Christopher Irmscher in 14.82 seconden. 

Henk’s blog 
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Henk Roelofs, Stepclub Amersfoort 

Of de Amerikaan Andrew Dahl die 23 ballonnen opblies met zijn neus in slechts 3 minuten.     

En zo zijn er nog veel bizarre wereldrecords te noemen. Wereldrecord paalzitten, hotdogs eten, 

zaklopen, pizza bakken en ga zo maar door. 

Maar de echte wereldrecords krijgen toch wat meer waardering. Neem nu het wereldrecord 

van Kjeld Nuis. Hij schaatste maar liefst 93 km p/u. Weliswaar achter een auto met windvanger, 

toch een noemenswaardige prestatie. Zo ook het wereldrecord van Hermien Koers, die in 24 

uur maar liefst 432,82 km aflegde op de step in 1224 rondjes. Een topprestatie. 

 

En sommige prestaties verdienen echt een vermelding, omdat ze tevens een goed doel 

nastreven. Bijvoorbeeld mijn favoriet Maarten van der Weijden, zelf genezen van leukemie, die 

in 24 uur 102,8 km aflegde.  Hij doet dit allemaal om meer aandacht te krijgen en geld in te 

zamelen voor het KWF. Onlangs zwom Maarten nog tweemaal Het Kanaal over. In ruim 19 uur 

klaarde hij de klus en had veel meer kilometers erop zitten dan verwacht vanwege de stroming. 

Daardoor kreeg dit record nog meer glans. Een fantastische man, die bovendien in de 

afgelopen maand bijna de Elfsteden-zwemtocht aflegde. Van de 200 km die hij moest 

overbruggen, heeft hij er 163 km gehaald  in 55 uur. Bovendien bracht ie met dit spektakel een 

bedrag van meer dan 4,3  miljoen bijeen voor onderzoek naar kanker. Wat een topprestatie!!! 

Wat een reus!!! 

 

En wat te denken van Tijn met zijn crowdfunding-nagellak-Aktie die maar liefst € 2,5 miljoen 

heeft opgehaald voor onderzoek naar hersenstamkanker. Helaas is Tijn enkele maanden 

geleden overleden, maar gelukkig is er een  herdenkingsmonument voor hem op gericht in het 

nieuwe Rode Kruis gebouw met als titel ”Tijn kleurt onze wereld mooier” 

En natuurlijk mag de jaarlijkse Bergentocht in Amerongen niet onvermeld blijven. Ooit 

begonnen als steptocht op de Alpe d’Huez, om geld in te zamelen voor onderzoek naar 

hersentumoren. Zelf ben ik ook een keer de Alpe d’Huez van ruim 14 kilometer met zijn 21 

bochten binnen 2 uur  opgestept en ik kan je verzekeren dat ik diep respect heb voor al 

diegenen die deze klimpartij eveneens hebben afgelegd. Ook dit jaar werd er bij de 

Bergentocht weer een mooi bedrag bijeen gehaald van bijna € 20.000,- 

 

Kampioen worden of een record neerzetten is altijd mooi. Onlangs was ik nog bij de bekerfinale 

van mijn kleinzoon. (DVOV JO9 ofwel jeugd onder negen jaar). Een waar festijn. Een echte 

bekerfinale op neutraal terrein die werd gewonnen door die mannetjes van DVOV met 5-3. 

KNVB-beker, medaille, patat en frisdrank bij de club toen ze werden ingehuldigd als ware 

CAMPIONE. 

Wat zou het mooi zijn als we ook in Nederland door steprecords te vestigen, de stepsport meer 

op de kaart kunnen zetten. Wel of niet voor een goed doel, maar zeker om meer aandacht te 

krijgen voor deze geweldige sport die door jong en oud kan worden bedreven. Snelheidsrecord, 

uurrecord, afstandsrecord, aflossingskoers, duurrecord, etc. Maakt niet uit. Als het maar de 

aandacht trekt en de stepsport stimuleert. 

 

Zelf ben ik maar vast  begonnen met neerzetten van  een bijzonder wereldrecord. 

Achteruitsteppen. Ik weet zeker dat ik bij een officiële meting in het Guiness Book of records 

zou zijn gekomen. Ik heb namelijk maar liefst ruim 47 meter en 11 centimeter  achteruit 

gestept. Zeker goed voor aandacht in 

mijn  buurt en het plaatselijke hah-

blaadje. Je moet ergens beginnen, 

toch!!?? Maar als je eenmaal hebt 

geroken aan zo’n record, dan smaakt dat 

naar méér!!  

Het gevoel Campione te zijn  in een 

stepdiscipline  is toch héél bijzonder.  
 

http://www.stepwinkel.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
https://www.stepshop.nl/nl/
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Arie Folkers, Stepteam De Vrije Stepper, Zwolle/IJsselmuiden 

De naam verwijst naar een schaatsklassieker die wegens gebrek aan ijs al jaren niet gereden 

wordt. Net als bij de Elfstedentocht kan je hem ook steppen en nog wel bij aangenaam 

zomerweer. De opbrengst wordt verdeeld over 4 goede doelen, 

Je krijgt een muntje en bepaald dan zelf welk van de 4: ik koos 

voor de duofiets om mensen begeleid te laten fietsen. 

Aangenaam weer was het deze keer zeker, wel wat wind 

maar veel minder als in voorgaande jaren en een ideale 

steptemperatuur! We kozen voor de 35 km, behalve Rein, die 

helemaal uit Hilversum was gekomen. Bij de splitsing 

halverwege ging hij door voor de 50 km. 

Er was weer volop interesse van de aanwezige fietsers, het blijft voor velen 

toch nog een onbekend fenomeen dat steppen. Zoals gebruikelijk heb ik de 

mascotte van de tocht ook even op de step gezet voor mijn verzameling 

grappige stepfoto’s. 

Stepteam Appelscha oftewel de Appelschatjes waren met maar liefst 8 

dames naar deze tocht gekomen, reuze gezellig dus. 

Na een rondje door Steenwijk centrum, een fraai stadje, via Zuidveen langs 

het water naar Giethoorn oftewel het Venetië van het Noorden. Langs 

pittoreske boerderijen, over bruggetjes en langs de Beulakerwiede met het 

verdronken dorp richting Dwarsgracht en onderweg lang wachten voor een 

open brug. Die bleek je zelf weer dicht te kunnen doen met een drukknop maar het duurde 

even voor wij dat door hadden. 

Daardoor hadden we wel tijd voor een fotosessie en ging Donneke weer rond met haar 

onuitputtelijke doos voorzien van stukjes groente en fruit. Halverwege de 1e stempelpost bij 

een mooi aan het water gelegen restaurant, “de Otterkooi”. Hier een uitgebreide pauze waar 

we lekker aan de koffie met gebak gingen. 

Er volgde weer een mooi schelpenpad door de rietlanden, toen 

voor de wind langs het kanaal richting Steenwijk. Over het 

kanaal ligt een hoge brug en in de afdaling voor de wind klokten 

we nog een ruime 50+ km op de teller. 

Vlak bij Steenwijk mochten we nog 

een rondje over het dorp Tuk maken, wereldberoemd in Nederland 

vanwege het Mannenkoor Karrespoor. Zij hadden in 1991 een 

monsterhit met het nummer Mooi Man en wij mochten daar nog 

een keer stempelen. Hiervandaan langs het spoor naar Steenwijk, 

iedereen tevreden en de mooie tocht zat er weer op. 

Hallo allemaal, wat fijn dat je dit leest......Ik zal mij even voorstellen.  Mijn naam is Irmgard 

Valk. Met dien verstande dat ik een vleugellamme valk ben. Ik joeg mijn ouders de schrik op 

het lijf door met één en een halve arm geboren te worden.   Ik mis mijn linker onderarm vanaf 

de elleboog. Inmiddels ben ik 54 jaar verder in de tijd. Ik heb een man en twee grote kinderen. 

Mijn hele leven heb ik al een fascinatie voor de step gehad, maar drie jaar geleden heb ik het 

steppen tot mijn sport gebombardeerd. De directe aanleiding was de fietselfsteden vijfdaagse. 

Drie jaar geleden kwam ik thuis van de strand vijfdaagse, een wandel-kampeervakantie van 

De Holland Venetië tocht 

De stepervaring van…. 

http://www.stepwinkel.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
https://www.stepshop.nl/nl/
https://www.youtube.com/watch?v=gCw13z3zUCk
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Vlissingen naar Rockanje. De week erna keek ik wat rond op internet naar iets leuks voor het 

komende jaar. Daar kwam ik de fiets11steden5daagse tegen. Ik kon het volgende week... of 

volgend jaar doen. Het werd volgende week. Dat jaar heb ik een ebike gehuurd. Er deden een 

paar steppers mee en onmiddellijk  beloofde ik mezelf dat ik hier volgende jaar op de step zou 

zijn. Hij stond nota bene in de schuur. Iemand van de organisatie zei dat ik de goden niet moest 

verzoeken. Ik heb zijn advies in de wind geslagen. Het hele jaar heb ik hard getraind. Het 

uiteindelijke resultaat is dat ik inmiddels het evenement voor de tweede keer gestept heb. In 

principe volgend jaar weer.  

Mijn hele leven heb ik al wat met steppen gehad, maar ik heb nog meer hobby`s. Je kunt niet 

alles tegelijk, je moet kiezen, ik koos niet de step. Als kind had ik een mooie blauwe stevige 

step met brede kleine luchtbanden en een rem op het achterwiel. Op een keer reed ik pardoes 

tegen een lantarenpaal op. Er was niets aan de hand. Ik stond gewoon op, wilde de step 

oprapen en door gaan. Helaas kwam mijn moeder in grote paniek naar buiten gesneld en ik 

werd overbezorgd naar binnen gehaald. Haar houding kon ik toen niet begrijpen, er was niets 

aan de hand. Dit kleine voorval zegt alles over mijn levenshouding en zo sta ik nog steeds in het 

leven en dus ook in het fenomeen steppen. 

De tweede trigger in mijn leven was toen 

mijn zoon zijn kinderstep kreeg. Ook hier 

bleef het bij een opwelling die al snel weer 

gezakt was. 

Op een dag was ik aan het internetten. Op 

marktplaats was ik op zoek naar iets, ik weet 

niet meer wat. Opeens had ik een knalrode 

kickbike tourstep voor mijn neus, ouder 

model, maar bijna niet gebruikt. Gelijk er op 

af. 

Heel enthousiast ben ik gaan steppen. Mijn eerste tocht bij het Brabants Bontje gedaan. 

Wederom kwamen er andere bezigheden mijn aandacht opeisen en de step bleef in de schuur 

wachten op betere tijden. 

Op een dag vertelde mijn dochter dat zij ook wilde steppen. Dat vond ik een super gezellig idee. 

Ik kocht voor mezelf een wedstrijdstep en de rode tourstep werd voor mijn dochter. Helaas 

heeft zij hem nooit gepakt, maar ik wil niet anders meer dan de wedstrijdstep. Om ruimte te 

creëren heb ik uiteindelijk de tourstep verkocht, waar ik nu wel spijt van heb. 

Dan kom ik nu bij het moment dat ik kennis maakte met de steppers bij de 

fiets11steden5daagse drie jaar geleden. Inmiddels heb ik het twee maal op de step gedaan en 

het wordt vervolgd. Ook probeer  ik een paar andere dagtochten per jaar te doen. Dit valt niet 

mee. Tochten op zaterdag vallen vaak af omdat ik op zaterdag werk. Verder schijnt het een 

natuurwet te zijn dat alles samen valt. Hoewel ik heel goed kan fietsen als postbezorger, 

gebruik ik het liefst de step als vervoermiddel. Helaas moet de bagage wel in een rugzak 

passen. De step heeft eindelijk een vaste plek in mijn leven gekregen. 

Imgard 

Eind juni was ik in Tsjechië en mijn bezigheden daar brachten me in de stepwinkel van Vaclav 

Jun in Plzen. Natuurlijk moest ik even rondkijken of hij wat nieuws had staan. Wat schetste mijn 

verbazing toen ik daar een ‘grote’ step van Kostka zag, de Trip Max.                                             

Nieuws van Kostka 

http://www.stepwinkel.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
https://www.stepshop.nl/nl/
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Een step waarmee Kostka een stap zet richting de 

steeds populairder ‘grote wielen steps’ met twee 28” 

(racefiets)wielen. Alleen, Kostka doet dat natuurlijk wel 

op z’n Kostka’s, en dus zit er achterin de step geen       

28” maar een 24” wiel. Inderdaad, net als in hun 

racesteps. Wat de gedachte is achter dat 24” 

achterwiel? Ongetwijfeld is het geen toeval dat deze 

wielmaat precies in het midden zit tussen de inmiddels 

klassieke 20” en de moderne 28” achterwielen. Je zou 

daarmee verwachten dat de voor- en nadelen van 24” 

ook het midden daartussen houden. Oftewel, een 

groter doorrolvermogen en dus lichter steppend dan met een 20” achterwiel. En een 

compactere en daarmee wendbaarder step dan met een 28” achterwiel. 

 

Om met dat laatste te beginnen, compact is bij de Kostka Trip Max niet aan de orde. Zowel qua 

lengte als qua wielbasis houdt hij gelijke tred met z’n concurrenten als de Kickbike Race Max 

28/28, Mibo Revoo en Morxes Imola. Dat is best opmerkelijk, waar hij een 4” kleiner achterwiel 

heeft. Het betekent dat de Trip Max een relatief lange step is; hij wordt dan ook in de markt 

gezet als step voor langere mensen. En niet alleen is hij lang, ook qua gewicht is het een flinke 

jongen. Met zijn 11 kg overtreft hij zijn concullega’s zelfs ruimschoots, dat scheelt  2,5 kg op z’n 

minst. 

 

Ik heb de Trip Max tot dusver alleen in een fraaie nachtblauwe kleur gezien. Uiteraard is hij 

voorzien van de  Kostka eigen 6,5 cm smalle wielnaven, die het mogelijk maken om de step 

mooi smal te bouwen. Voordeel daarvan is dat je minder snel je been tegen de step stoot bij 

het afzetten. Nadeel is dat je met deze specifieke 

naafbreedte geen wielen naar eigen keuze in de step 

kunt zetten, gesteld je dat zou willen. Dat is overigens 

bij een wiel van 24” sowieso wel een ding, waarbij ook 

de keuze in banden voor die wielmaat niet overhoudt. 

Onder de benaming Trip, die Kostka voor zijn 

tourspecifieke stepmodellen reserveert, levert het 

merk ook een mooie serie tassen voor de step. Tassen 

om je step optimaal mee te bepakken. Specifiek op de 

belijning van Kostka afgestemd natuurlijk, maar als je 

ander merk step hebt en de tassen lijken je interessant 

dan zou ik zeker gaan passen. 

 

Nog meer ‘tournieuws’ van Kostka, afhankelijk van wat je al 

dan niet onder toursteppen verstaat. Met de Rebel Max 

Fold biedt Kostka de kleinste vouwstep die op dit moment 

geleverd wordt. Dat is, van de steps met normale 

wielmaten. De gewone Kostka Rebel Max is een van zichzelf 

al heel compacte step, met een 16” wiel voor en een 12” 

wiel achter. De Fold voegt daaraan nog een 

vouwmechanisme toe, waarmee je de step op twee 

plaatsen kunt ‘knikken’. Zeker het mechaniek waarmee je 

het stuur weg vouwt is vernuftig. Het maakt van de step een 

redelijk handzaam pakket (je kunt er zelfs een hoes omheen 

krijgen), waarbij ook het geringe gewicht van 6,6 kg maakt dat je de step makkelijk meeneemt. 

De Rebel Max Fold is specifiek bedoeld voor de laatste kilometers van openbaar vervoer of 

parkeerplaats naar werk of school. Een mooi stukje Kostka-logica daarbij is, dat men met het 

oog op de Rebel Max Fold doelgroep van niet per se heel ervaren steppers het voetbord wat 

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

hoger heeft gehouden. Met een grondspeling van 6 cm stoot dit minder snel aan dan bij een 

normale speling van 4 cm onder het voetbord. Juist van het aanstoten van het voetbord 

schrikken niet zo ervaren steppers vaak. Keerzijde van het verhaal is natuurlijk dat met dit hoge 

voetbord je sneller vermoeid raakt van het steppen. De Rebel Max Fold is dan ook niet primair 

bedoeld om ermee voor lange tochten de natuur in te trekken. The urban jungle is zijn 

voornaamste domein. 

 

Hoe je een step moet testen leent zich altijd voor discussie. Ik heb een eindje op Kostka’s Rebel 

Max Fold gestept en vond het ‘een lekker steppie’, om met Arie Folkers te spreken. Dat is dan 

voor het gebruik waarvoor hij bedoeld is: stukje asfalt, wat klinkertjes, stoeprandje op en af. 

Daarin rijdt hij voor mij helemaal oké. Na mij werd ditzelfde stepje ter hand genomen door een 

collegastepper om het te proberen. Die begon ermee het stepje bijna dubbel te buigen. En ja, 

ondanks dat het keurig van chroommolybdeen staal in elkaar is gelast, is en blijft het een heel 

licht gebouwd stepje. Dat hoort bij het concept van een makkelijk draagbare step maar vertaalt 

zich logischerwijs in een niet overmatige bouwstijfheid. Geen step voor zware mensen; hij zal 

de 120 kg waarvoor Kostka hem opgeeft vast wel kunnen dragen maar of je dan nog lekker 

stept is natuurlijk een tweede. Ook geen step voor langere afstanden – maar daarvoor is hij 

niet bedoeld en daarop moet je hem dan ook niet afrekenen. 

Hij is er in twee hamerslagkleuren, koper en antraciet; ik houd daar wel van. Standaard zit er 

een klein tasje vooraan het stuur; dit omvat mede twee snelbinders waarmee je bagage aan je 

stuur kunt vastzetten. Beter geen zware pakketten, denk ik, als je een beetje gerieflijk ermee 

wilt blijven rijden. Als extra bestaat er een draaghoes voor het opgevouwen stepje; vooral fijn 

wanneer je in je nette kleding een modderig stepje moet meesjouwen.                                 

                                                                                                                                                                     

Als laatste maar zeker niet als minste, de Racer Pro G5 van 

Kostka. Wat moet nou een racert in een toursteppen 

nieuwsbrief? En dan een racert van Kostka, die zijn toch zo laag 

dat ze al blijven haken achter een muntstuk op het wegdek? 

Wel, juist deze G5 ‘clubracer’ van Kostka komt heel dicht bij hoe 

ik graag een tourstep zie. Voor het serieuze racewerk levert 

Kostka de carbon CTi, met een vanafprijs van 2.400 Euro. Ik zou 

hem niet willen hebben, niet omdat het geen goede step is – 

dat is het zeker! - maar omdat je je keuze ook daar weer 

beperkt tot alleen de wiel(nav)en van Kostka. En dat is niet wat 

je wilt als racer, je wilt wielen erin kunnen zetten naar je eigen 

voorkeur. 

De nieuwe stalen Racer Pro G5 heeft datzelfde euvel, maar voor een tourstep vind ik dat 

minder een issue. Al is het maar omdat Kostka z’n Racer Pro G5 keurig afgemonteerd levert 

(voor 639 Euro), voorzien van Kostka’s onvolprezen eigen speciale stuur, van heel nette 

Shimano 105 remmen en zelfs van hybride lagers in de wielen. Dat laatste vind ik zwaar 

overdreven, maar je kunt er beter mee dan om verlegen zijn. 

 

De Racer Pro G5 heeft natuurlijk de 28/24 wielconfiguratie die Kostka standaard hanteert voor 

z’n topmodellen. De keuze in achterbanden is dus beperkt, maar met de standaard 

gemonteerde Schwalbe Durano laat zich voor tourwerk zeker leven. Het gewicht van de step is 

met 7,7 kg keurig. Het draagvermogen lijkt met 150 kg indrukwekkend maar naar mijn mening 

verdient een rijdersgewicht van meer dan pakweg 80-85 kg op deze step geen aanbeveling. Net 

als bij Yedoo’s Wolfer, inderdaad, zij het dat die ‘slechts’ 120 kg draagvermogen pretendeert. 

Een fijne, stabiele, lichte en wendbare step, deze nieuwe Kostka racestep, en niet zo ultra laag-

bij-de-gronds als z’n voorgangers. Desalniettemin vooral geschikt voor glad wegdek, maar dat 

geldt voor zo ongeveer alle van racefietswielen en –banden voorziene toursteps. En mocht je 

met de Racer Pro G5 een keer een vriendenrace willen rijden, dan zal het aan je step zeker niet 

liggen. 

http://www.stepwinkel.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
https://www.stepshop.nl/nl/
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Op vakantie gaan is altijd leuk en dit jaar besloten we 

naar Tsjechië te gaan,  toevallig het land waar de 

stepsport heel groot is en waar allebei onze steps 

vandaan komen. Zo kwamen we aan in Frymburk, een 

klein dorpje gelegen aan het Lipnomeer, in het 

zuidwesten van Tsjechië. We hadden al snel gezien: 

naast ons pension is een stepverhuur!!  

Het beloofde een redelijke 

dag te worden. De straat nog een beetje vochtig van de regen 

gisteren, maar het zag er goed uit. Bij de verhuur namen we voor 

520 kronen ( ca. € 20 ) twee Kostka’s en een slot mee. Vanuit 

Frymburk konden we naar Lipno nad Vltavo (hierna: Lipno) steppen. 

Langs het meer is een mooi fietspad aangelegd wat telkens weer een 

nieuw zicht op het meer geeft. Vanaf Lipno kan je weer verder tot 

aan de pont, die terug naar Frymburk gaat. De route is ongeveer 

achttien kilometer, net genoeg om warm te worden. Nadat we 

constateerden dat je spatborden mist als je ze niet hebt, begon het 

te regenen nog voor we op vijf kilometer waren. Snel stepten we 

door naar Lipno (ongeveer op acht kilometer) om ergens te schuilen. 

Bij de lokale verhuurder schuilden we voor de regen, die steeds heviger werd. Het leek minder 

te worden, zelfs te stoppen, dus stapten we weer op.  

Binnen 5 minuten ging het weer harder regenen. Daar hadden we geen rekening mee 

gehouden vanmorgen, en zonder spatborden sproeide de regen vanaf de band zo onze 

schoenen in. 

We staken de stuwdam (het Lipnomeer is dus een stuwmeer, oplettende lezer) over in de 

inmiddels stromende regen en aan de overkant vonden we een nieuw plekje om te schuilen. 

Terwijl we daar tot onze hilariteit constateerden dat het water inmiddels ook weer uit onze 

schoenen liep, brak de zon door. En bleef schijnen! 

We stepten langs het water richting het pontje; maar 

hielden eerst nog pauze in Predni Vyton, waar een 

klein strekdammetje het water in liep.  

Terwijl de zon ons opdroogde en de wind daarbij 

meehielp, warmden we op en aten onze lunch. Vanaf 

deze rustplaats bleek het nog maar een kort stukje; 

en hoewel de weg nog steeds nat was en het water 

dus ook nog steeds onze schoenen in spatte, 

droogden we wel snel op door de zon.  

Eenmaal bij de pont aangekomen, konden we hier gelijk oprijden. De pont deed er slechts vijf 

minuten over, maar we waren rond, terug in Frymburk. Maar... dat is snel. Eindelijk lekker 

weer, pas drie uur onderweg (door het vele schuilen), wat nu? We besloten nog een tijdje 

onszelf droog te steppen en reden zover als we konden langs 

de waterkant verder. Eenmaal aan het einde (daar moesten we 

toch echt de hoofdweg op) - draaiden we om, en reden via 

Frymburk weer terug naar Lipno. Daar besloten we ons in de 

stralende zon op een terras aan het water te installeren, 

schoenen en sokken uit te doen en te genieten van het uitzicht 

en lekkere weer.  

Na de koffie en thee reden we weer terug langs het meer.       

Al met al hebben we toch een fijne tocht van ongeveer           

Kleine ronde Lipnomeer 

http://www.stepwinkel.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
https://www.stepshop.nl/nl/
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38 kilometer gemaakt, op ca. 700 meter hoogte. De route voerde over vlak, goed asfalt en het 

gebied rond het Lipnomeer is een prachtige omgeving om te steppen. Tsjechië is dus een 

geslaagd stepland. Volgende keer wel stepkleding en hardloopschoenen mee, dan wordt het 

nog beter!  

 Martijn en Francien, Stepclub Amersfoort                                 (foto’s bij dit artikel zijn overgenomen van website Stepclub Amersfoort)  

Al jaren organiseert Friesland Beweegt een ook prima stepbare vijfdaagse fietstocht langs de 

elf Friese steden. Een mooi concept, met veel ruimte om ofwel van door de organisatie 

geregelde verblijfsaccommodatie (camping, hotel) gebruik te maken, of dat lekker allemaal zelf 

te regelen naar eigen wens en inzicht. Normaliter is Leeuwarden de uitvalsbasis voor deze 

tocht, maar in verband met ‘Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018’ was daar nu onvoldoende 

verblijfsaccommodatie beschikbaar. Vandaar dat Friesland Beweegt dit jaar uitweek naar 

watersportplaats Eernewoude, in het prachtige natuurgebied De Alde Feanen. 

Afgelopen Pinksteren stepte ik de Stepelfsteden, de 

tocht waarbij je vanuit Bolsward in één dag de Friese 

Elfsteden rondt. Op steps met kleine wieltjes, in de 

traditionele maat van 12”. Waar ik op zo’n stepje in 

een dag 225 km kon steppen, moeten de in totaal 

goed 300 km van de vijfdaagse Elfstedentocht daarop 

ook prima te doen zijn, leek me. Het maakt het alleen 

zwaarder en daarmee uitdagender dan op een gewone 

step. Niet omdat het moet, maar omdat het kan… 

Maandag 16 juli 2018 

Het beloofde een heel hete dag te worden – en dat werd het ook: 

gemiddeld 27 graden, met een piek van 30. Ik had zelf m’n verblijf 

geregeld in Sneek, en arriveerde tegen 9 uur in Eernewoude. Daar 

kregen we de tourbenodigdheden, waaronder de 

knooppuntenroute voor de eerste dag. Doordat Eernewoude nu 

uitvalsbasis was geworden voor de 11 Steden Fiets5daagse, was de 

route voor een aantal dagen nogal anders dan voorgaande jaren. 

En zeker deze eerste dag; we reden namelijk Eernewoude – 

Dokkum vice versa. Meteen de langste rit van de tocht ook, 72 km. Klinkt veel wellicht, maar je 

kon er de hele dag over doen. Starten vanaf 9:30 uur, en tegen het avondeten wil je liefst wel 

weer binnen zijn.  

Bij de tourbenodigdheden onder meer een informatieboekje met per dag veel wetenswaardigs 

over waar je langs en door rijdt. Heel interessant om voor de rit even door te nemen en te 

kijken wat er aan bezienswaardigs van jouw gading bij is. Nieuw voor Friesland dit jaar is dat 

alle Elfsteden ter gelegenheid van Leeuwarden Culturele Hoofdstad een fontein hebben 

gekregen. Een groots project dat de toeristische aantrekkingskracht van de steden en daarmee 

van de provincie een extra impuls moet geven. Het mocht wat kosten (5,5 miljoen Euro) en dus 

zijn voor het ontwerp van de fonteinen kunstenaars van internationale naam en faam 

aangetrokken. En ik moet zeggen, er zitten wat mij betreft echt hoogtepunten bij! 

Zo echter nog niet in Dokkum, de stad van deze dag. De Dokkumer fontein is nog in aanbouw, 

en dat heeft vooral te maken met de technische complexiteit ervan. Bedoeling is dat Dokkum 

een ijsfontein krijgt, die water in ijs omzet. Niet alleen ’s winters, maar ook op hete dagen zoals 

vandaag...              

Klik hier om dit verslag verder te lezen…… 

11-Fontijnen fietsvijfdaagse op Elfstedenstep 

http://www.stepwinkel.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
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Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag om 5 uur ging de wekker af, klaar om op te staan en te 

vertrekken naar de Betuwe voor de fiets vierdaagse(voor ons de 

step 2 daagse) We hadden 246km voor de boeg naar de kerk van 

Avezaath in Tiel. Veel verkeer was er niet zo vroeg, dus alles ging 

vlotjes. 

 

De zon was er even niet en het was koud. Lange broek vergeten 

en er ene geleend van Gerda Schoots waarvoor dank, en die het 

mede mogelijk heeft gemaakt met stepteam Steppen in de 

Betuwe, dat er zoals bij alle fiets vierdaagsen, steppers mee 

mogen doen en ook voor de komende jaren, en Gerda werd door 

de voorzitter van de wielerclub in de bloemetjes gezet. 

 

We zijn over het Amsterdam Rijnkanaal gestept en toen 

spontaan langs de familie Ton van Ekeren van stepteam High Level in het dorpje Rijswijk op de 

kruising van het  Amsterdam Rijnkanaal en de rivier de Lek. 

Was erg gezellig in de achtertuin met de nodige koffie en thee 

en de zon was nu ook van de partij.  

 

Het lag op de route van de fietstocht om weer terug de 

Betuwe in te steppen naar Tiel, waar de kersenbomen al zijn 

overspannen met netten tegen de vogels. 

 

Wij vonden het súper leuk, ook met ons gezelschap, zodat we 

zijn blijven slapen om de volgende dag nog een korte rit mee 

te steppen, omdat we terug huiswaarts moesten rijden naar 

Oostende aan de Belgische kust. 

 

 

 
Christine Declerck, de Carolus steppers 

Onze stepvakantie langs de Loire een paar jaar geleden smaakte naar meer, dus hebben we 

de blik naar het oosten gericht en een vakantie in het Altmühltal besproken. 

 

Net als bij de Loire tocht met bagagevervoer zodat we de enorme koffer die we daags tevoren 

op de Zwolse markt hadden gekocht niet hoefden mee te slepen. 

Thuis hadden we al even de plaatselijke weersverwachting opgezocht en dat zag er niet al te 

best uit: twee dagen redelijk en zes dagen regen. 

Bij het afreizen regende het behoorlijk maar hoe dieper we Duitsland binnen reden des te 

beter het werd en bij aankomst na 568 km zonder file in Rothenburg scheen zelfs de zon. 

 

Hier zou de auto zes dagen blijven staan en wijzelf zouden op de terugreisdag met de bus weer 

naar het beginpunt worden gebracht. Achter de bus zou een aanhanger met fietsen mee 

teruggaan en onze steps dachten wij. Hier bleek zich meteen al een probleem voor te doen: 

steps zijn geen fietsen en kunnen dus niet mee terug werd er gezegd. 

Argumenten hielpen niet en ook het laten zien dat de step op dezelfde wijze vervoerd kon 

worden mocht niet baten, “het is geen fiets en dus kunnen ze niet mee”. 

Gelukkig was de man die de bagage zou vervoeren wel flexibel en bood aan om de steps met 

zijn busje mee terug te nemen na de laatste etappe dus een dag eerder. 

Betuwe step tweedaagse 

Van Rothenburg naar Regensburg 

http://www.stepwinkel.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
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Na lekker te hebben gegeten zijn we 

Rothenburg gaan verkennen, een trekpleister 

waar jaarlijks honderdduizenden toeristen op 

af komen. De stad, mooi gelegen in een 

bocht van de Tauber rivier beleefde zijn 

bloeitijd in de middeleeuwen, bouwde toen 

zijn muren, poorten en vestingwerken en 

werd de rijkste stad van het Habsburgerrijk. 

Omdat daarna door plaatselijke twisten de 

stad steeds armer werd was er geen geld was 

om te moderniseren kunnen wij in deze tijd nog van de vele bezienswaardigheden genieten en 

kan je nog steeds over de 2 km lange stadsmuur het hele centrum rondlopen. 

De Rothenburger sneeuwballen, een soort gebak, smaakten lekker  en na een goeie nacht 

waren we er klaar voor. 

 

We vertrokken vanaf de Galgenpoort, waren snel de stad uit en daar doemde de eerste 

hindernis van betekenis al op, een helling van 13% van een behoorlijke lengte. 

Dit kwam omdat we een heuvelrug over moesten om bij de bron van de Altmühl te komen. 

Daar viel niet zo heel veel te zien, een steen met inscriptie en weinig water. 

Dus gauw verder via de Eikelberg die zijn naam dankt aan de reuze eik met een stam van 6 

meter omtrek. 

 

We kwamen al snel in het stadje Colmberg met een kasteel  dat al van verre te zien was. 

Een gruwelijk steile weg ging er naar toe en met de tong op onze schoenen kwamen we boven. 

Bij de ingang stond een bordje ”verboden toegang, privé bezit” maar na zo’n harde klim 

besloten we dat te negeren en werden met een schitterend  uitzicht beloond. 

We bleken daar ook nog op het hoogste punt van de deelstaat Franken te zijn, wie weet 

misschien de eersten op de step. 

 

Helaas konden we niet voluit naar beneden racen vanwege de vele zijwegen en bochten maar 

hard ging het wel….. 

 

Klik hier om dit verslag verder te lezen…… 

 

De Kusttram is onlosmakelijk verbonden met het unieke van de Belgische kust. De tramlijn 

begint in Knokke en eindigt in Adinkerke met een lengte 67 km, welke ongeveer de lengte is 

van de gehele Belgische kust, en heeft tussen Knokke en De Panne vrij zicht op de Noordzee.  

 

Je neemt een dag vrij met volop zon en met 

daarbij met alleen een zuidwesten wind. Dan rij 

je met de auto naar de parkeerplaats aan de 

zeekant van het treinstation van Knokke-Heist. 

Je haalt de steps uit de auto en loopt naar het 

begin van de lijn en je koopt een kaartje aan het 

gebouwtje aan de halte; alvorens je met je step 

de tram instapt met het zojuist gekochte kaartje 

in je hand; aan de achterkant van de tram. 

Steppen met de Kusttram 

http://www.stepwinkel.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.step-kopen.eu/
https://www.stepshop.nl/nl/
https://www.toersteppen.nl/van-rothenburg-naar-regensburg
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Daar heb je een bank met ruimte voor je steps met het uitzicht  

over alles. De reis duurt twee uur en je stapt uit in Adinkerke, 

omgeving van Plopsaland. 

Ook hier kan je dan nog verder een trein pakken naar Duinkerke in 

Frankrijk, wanneer je het steppen langs de  Belgische kust iets 

groter wilt maken. 

 

Aldinkerke, hier begint het step gedeelte met zon op je bol en de 

wind in jouw rug voor de verdere step dag. 

Je stept langs de tramlijn terug naar badplaats De Panne en zoekt 

de bouvelard op. Je stept over de bouvelard op je gemakje tussen 

liggende mensen op het strand links van je en de flanerende 

mensen rechts van je, in de richting terug naar Knokke voor de 

auto. 

Verder stept je naar Koksijde, waar het al rustiger wordt met  

mindere hoeveelheden mensen en op deze stukken kan je je eigen 

tempo gaan aanhouden. 

 

Nog verder step je naar Oostduinkerke welke een rustige badplaats is, gelegen aan een 

natuurreservaat van 240 hectare duinenrijen, en waar het strand een kilometer breed kan zijn 

bij laagwater van de Noordzee. 

 

Verder steppend naar Nieuwpoort welke een stad is, met haar zeehaven, waar de rivier IJzer de 

Noordzee instroomt. Wegens de zeehaven verlaat je even de kust om, om de haven heen te 

steppen naar Middelkerke. 

 

Oostende, stad aan zee met haar grote 

zeehaven aan de Belgische kust met haar zee 

autoveren naar England. 

Dan verder naar De Haan, Blankeberge, 

Zeebrugge, Knokke Heist 

 

Knokke Heist 

Knokke is een mondaine badplaats met een acht kilometer lange zeedijk en een mooi breed 

strand. In het centrum van Knokke tref je chique winkelboulevards aan met veel leuke 

winkeltjes.   

 

Het leuke is, dat je je dag zelf kan indelen; zoals je het zelf wilt 

hebben of komt. Bij lek steppen of wanneer je meer snelheid wilt 

hebben, pak je gewoon weer de kusttram terug naar de richting je 

van auto. Het enige wat je in de gaten hoeft te houden is, strand 

heb ik aan mijn linkerhand en dan is de kusttramlijn aan mijn 

rechterhand. 

 

Voor onze Franse stepvrienden is dat het hetzelfde, maar dan wel 

helaas precies 

andersom. 

 

 

 

 

  

Paul Beelen & Riek Sinia 
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Na alle vakanties zou je kunnen stellen dat de 2e helft van het stepseizoen NU begint!! 

Traditioneel worden er deze maand diverse klassiekers verreden. 

Zo hebben de stepteams van Twente en Woudenberg deze maand weer ruimte voor hun 

bekende Tukkerstocht en Utrechtse Heuvelrugtocht. 

Maar ook de toerteams organiseren weer tochten:  

Stepteam IJsselstein komt met zijn 2e Poldertocht  

Brabantsbont viert zijn jubileum tijdens de 14e steptocht. 

Iets bijzonders lijkt de 1e Gouden Carolus steptocht van het gelijknamige team uit Vlaanderen 

te worden. Met diverse horeca stopplaatsen, 2x een consumptie vanuit de brouwerij en een bij 

te boeken maaltijd (optioneel)  

 

Wil je leuk steppen en ook nog een goed doel steunen? 

De Ride For The Roses waar je geld bij elkaar stept voor de kankerbestrijding 

De TKP tocht in Groningen steunt het UMCG Kanker Researchfonds. 

In Friesland organiseert BSV een sponsorsteptocht vanuit Witmarsum. Doel: aanschaf van een 

duofiets voor woonhuis “September”. 

In Houten de Toertocht Kromme Rijnstreek voor het Hospice. 

 

Tenslotte aandacht voor zeer goed verzorgde en (volgens mij) de mooiste step en fiets 

meerdaagse van Nederland en omstreken: 

De ANWB Vechtdal Fiets4daagse met iedere dag een andere startplaats door het stroomdal 

van Vecht en Regge. 

 

Natuurlijk vind je het uitgebreide aanbod op onze stepkalender die tussentijds ook weer 

aangevuld gaat worden. 

Geef vooral je leuke tochten door! 

Uitgelicht 
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