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    Na één jaar Toersteppen.nl 
 

Precies een jaar geleden staken een stel verontruste steppers de koppen bij elkaar. 
Ze draaiden al jaren mee en constateerden dat het niet goed ging met de stepsport. 
 
Ik was zelf al begonnen met een alternatieve stepkalender en merkte al meteen dat er veel     
behoefte aan was. Daarnaast werd de toerranking nieuw leven ingeblazen maar na een jaar bleek 
dat het toch te veel hooi op de vork was voor een persoon. 
 
Enkele mensen die al jaren veel inzet hadden getoond bij hun eigen club en ook voor de stepsport 
in het algemeen van betekenis waren voelden er ook voor om samen de schouders er onder te 
zetten. Het streven was vanuit een positieve grondhouding de sport  nieuw leven in te blazen. 
 
We begonnen met 4 mensen die de kar gingen trekken: Henk Roelofs van Stepteam Amersfoort, 
al jaren een grote toerclub, Paul Beelen met veel contacten in zowel de Nederlandse als de      
Belgische stepwereld. Johan de Moor, de grondlegger van Steppen in de Betuwe en later        
Stepteam Apeldoorn deed mee en bouwde de eerste website. 
Zelf haalde ik Stepwinkel.nl als sponsor binnen zodat we uit de kosten waren. 
Jeroen Stam voegde zich bij ons en ging naast andere zaken de nieuwsbrief vormgeven. 
 
Paul Beelen haakte al snel af als redacteur en ook Johan de Moor kon het niet lang combineren 
met werk, gezin, een eigen zaak plus een stepclub runnen. 
Beide heren bedanken we voor hun inzet in de beginfase. 
Omdat de kennis van het website bouwen bij ons te kort schoot nadat Johan gestopt was wist 
Jeroen de gerenommeerde website designers van V.I.P. Houten enthousiast te krijgen om een 
geheel nieuwe website voor Toersteppen te bouwen. 
 
De Facebook pagina Toersteppen werd opgestart voor de dagelijkse nieuwtjes en we besloten 
een maandelijkse nieuwsbrief uit te geven. 
Deze wordt tot op heden vormgegeven door Jeroen Stam en hij verdient een groot compliment 
voor de vele uren die hij er in steekt en de prachtige nieuwsbrieven die hij het afgelopen jaar 
maakte. Kort geleden heeft ook Diane Teygeman zich bij ons gevoegd als correspondente voor 
Belgische stepzaken. 
 
Waar heeft een en ander toe geleid het afgelopen jaar? 
 
Het toersteppen bloeit als nooit tevoren. 
Bij de al langer bestaande toertochten word aan deelname record na record gebroken. 
Doodgebloede tochten werden weer nieuw leven ingeblazen. 
Er zijn een mooi aantal nieuwe stepclubs en initiatieven ontstaan met vaak gelijk al veel            
enthousiaste deelnemers. 
Er is dit jaar een recordaantal volwassenen steps verkocht. 
Een aantal nieuwe steppers is ook al eens een wedstrijd gaan proberen of heeft plannen         
daarvoor. Een aantal clubs biedt hun trainingen en tochten gratis aan. 
Ook over de grens in België begint het steppen weer op te bloeien. 
 
Kortom, we vinden dat we met een klein team aardig wat bereikt hebben. 
Graag zouden we ons team uitbreiden. 
Denk jij dat je iets kunt betekenen voor ons en voor de stepsport? 
Laat het weten en meld je aan via info@toersteppen.nl 
 
Namens het team Toersteppen.nl,      Arie Folkers 
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SJOEMELSTEP 
 

Heeft U weleens gesjoemeld? Eigenlijk hoef ik dat waarschijnlijk niet te vragen, want het          

antwoord is gewoon volmondig JA. Onlangs vroeg ik in een groot gezelschap of er iemand was die 

nog NOOIT had gesjoemeld. Steek Uw hand op. Het bleef angstvallig stil en alle handen bleven 

gewoon waar ze waren. 

 

Heerlijk dat er zoveel gesjoemeld wordt in Nederland. Een prachtig woord. Klinkt zo 

lekker ondeugend. Aanvankelijk dacht ik dat het woord afkomstig was uit het       

Jiddisch. Maar nee, het komt uit Duitsland. “Schummeln” oftewel schommelen. 

 

En dat sjoemelen begint al op jonge leeftijd. Het lijkt wel of het bij de mens genetisch is inge-

bouwd. Als ik met mijn kleinkinderen een potje kaart of een ander spelletje doe, dan moet ik 

steevast opletten dat er niet wordt gesjoemeld. Van vals spelen kan ik nog niet spreken, maar het 

randje opzoeken dat kennen ze al vroeg. 

 

En dat sjoemelen is niet voorbehouden voor alleen Nederland of een bepaalde sector. De hele 

wereld lijdt eraan. Wat dacht U van de sjoemelsigaret. Advocaat Bénédicte Ficq is een strafzaak 

begonnen tegen de tabaksindustrie. Ze vindt dat er zelfs sprake is van moord. Van alle technische 

feiten ben ik niet op de hoogte, maar duidelijk is dat de tabaksindustrie op grote schaal er alles 

aan heeft gedaan om de nicotineverslaving zo groot mogelijk te maken en te houden. 

En dan VW met de sjoemelsoftware in de auto’s. Ook daar een rechtszaak. Niet alleen vanwege 

de fraude die gepleegd is jegens de bezitters van zo’n diesel, maar tevens een ongekend disres-

pect voor het milieu. Niet geheel onterecht werd “sjoemelsoftware” tot het woord van het jaar 

gekozen. En VW is er nog niet vanaf. 

 

En zo kunnen we nog heel wat voorbeelden aanhalen. Banken, verzekeringsmaatschappijen, 

vleesindustrie etc. hebben hun creativiteit ook volop gebruikt om de klanten te belazeren. Wat 

dacht U trouwens van sjoemelaanbiedingen. Gewoon via reclame zeggen dat een product in de 

aanbieding is, maar in werkelijkheid ligt de prijs op hetzelfde niveau of soms zelfs hoger. Bij ons 

thuis noemde we dat gewoon: “Verneuk de massa, grijp de kassa”. Minachting voor de klant. 

 

Maar erger wordt als het gaat om een sjoemelbaby uit Sri Lanka. Of als wetenschappers gaan 

sjoemelen. Wie kent niet onze sjoemelprofessor Diederik Stapel. Gewoon harde data weggooien 

omdat het beter uitkomt. Maar als Justitie gaat sjoemelen, dan zijn de rapen gaar. Ik viel van mijn 

stoel toen ik hoorde dat er bij het ministerie van Justitie met onderzoeksresultaten is gesjoemeld 

omdat het politiek beter uitkwam. Sjoemeljustitie!! Hoe kun je het vertrouwen in 

onze politici en ons rechtssysteem nog ernstiger beschamen. Of zou er ook soms 

met de cyaankali gesjoemeld zijn die is binnengesmokkeld om Slobodan Praljak 

zijn verdiende straf te laten ontlopen? 

 

Sjoemelen hoort kennelijk bij ons dagelijks leven. U, ik en alle anderen hebben 

ook weleens gesjoemeld. Toch!!?? Met één glaasje teveel achter het stuur, iets te hard rijden, 

een creatieve   belastingaangifte, zwart werken, sjoemelen met 

je leeftijd of dat van je (klein)kind, illegaal kopiëren of down-

loaden van cd’s, dvd’s,e-books of andere software, bij een spel-

letje,      spieken op school, indienen van schadeclaims bij de 

verzekering of andere declaraties, etc.  

Henk’s blog. 
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Op velerlei wijzen komen we in de verleiding om een beetje oneerlijke trucjes toe te passen. 

En ach, niet alles is even erg. Soms is het ook een beetje ’n sport.  Maar het is schandalig als je 

een ander ernstig benadeelt. Zoals in de échte sportwereld.                

Hoe erg is het niet dat Lance Armstrong en al die andere wielrenners de zaak zwaar hebben      

belazerd en daarmee andere wielrenners vreselijk hebben benadeeld. En wat dacht U van het 

veel besproken moment van Fabian Cancellara in de Ronde van Vlaanderen op 

de Muur van Geraardsbergen. Nog steeds is men van mening dat een klein 

elektro motortje in de trapas van zijn fiets ervoor heeft gezorgd dat hij op deze 

muur van Tom Boonen weg kon springen. Of je hebt last van astma en neemt 

een dubbele dosis salbutamolwaarde zoals Chris Froome.  

Zou ie sjoemelvrij zijn? 

 

Ontgoocheld was ook iedereen toen de jonge Belgische belofte Femke Van den Driessche tijdens 

het WK veldrijden in Zolder (onder de 23 jaar) is betrapt op mechanische doping ofwel een motor-

tje in de trapas. Het meiske was compleet overstuur. Twee mogelijkheden: ze is inderdaad       

belazerd door haar eigen technische staf of ze slaagt cum laude voor de toneelschool. Hoe dan 

ook, einde carrière. Ze hield het per direct voor gezien en kreeg later van de UCI  sowieso een       

schorsing van 6 jaar en een stevige boete. 

 

Maar hoe erg is het als de overheid zich op grote schaal bezighoudt met doping, zoals in Rusland. 

En terecht zijn alle sporters voor de OS 2018 geschorst, tenzij het tegendeel kan worden bewezen. 

Behalve in de toenmalige DDR heb ik nog nooit zoiets grootschaligs en schandaligs meegemaakt. 

En het gaat altijd en allemaal om geld en/of aanzien. 

 

Gelukkig is de stepsport een “kleine” sport waar niet zoveel geld in omgaat. 

Noch aanzien. En dat is maar goed ook. Anders kunnen we wachten op de eer-

ste sjoemelstep (als ie er al niet is). Een step die extra power krijgt van een   

motortje in de as. Sommige e-bikes rijden tenslotte ook al vanzelf, zonder ook 

maar één omwenteling van de trapas.  

Een klein beetje extra kW kan net het verschil maken, toch!!?? 

 

Maar er is één groot voordeel bij de stepsport. De meeste steppers genieten vooral van het toer-

steppen, waarbij snelheid of prestige er totaal niet toedoet. Gewoon lekker steppen en je conditie 

op peil houden. Genieten van elkaar en van de natuur. In een heerlijke flow met prachtige swing. 

Een heerlijk  buikgevoel krijgen zoals bij het schommelen. 

 

IK WENS U ALLEMAAL EEN SJOEMELVRIJ 2018!!! 

 
Henk Roelofs, Stepclub Amersfoort  
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Een nieuwe columnist: Alfred Ballast. 
 
Alfred Ballast heeft in de nog niet heel veel jaren dat hij stept zich 
een ruime kennis eigengemaakt over tal van praktische              
stepgerelateerde zaken. Hij is een enthousiast toerrijder en was bij 
zeer veel toertochten van de laatste jaren aanwezig. 
Hij kent alle ins en outs en degenen die zijn verslagen lezen doen 
dat met veel plezier. 
 
Zelf is hij in het bezit van een aantal zeer diverse stepmodellen en vele andere heeft hij             
uitgeprobeerd, ook bij de buitenlandse producenten.  
Wij vinden het dan ook fijn dat hij als gastschrijver zijn praktische kennis op stepgebied wil delen. 
Kortom: heb je vragen over wat dan ook op materiaalgebied, stuur je vraag op naar  
info@toersteppen.nl en Alfred gaat proberen om jou een passend advies te geven. 
 
Houd je van steppen met de hond? 
Ook hiervoor kun je voor advies bij Alfred terecht. 
 
Binnen team toersteppen zijn we blij met deze aanwinst en we wensen Alfred veel succes!  
 
Namens de redactie: Arie Folkers 

 

 
Tip van de maand. 
 
Uit het bandenartikel in de november nieuwsbrief werd het autoventiel genoemd als het minst 
kwetsbare ventiel. Het Franse ventiel wil nog wel eens verbuigen als je met koude handen je 
pompje probeert te gebruiken. 
 
Het Hollandse ventiel met ventielslangetje is ook niet al te handig, ook omdat de rubberen       
onderdeeltje vergaat en poreus wordt. 
Vandaar het advies voor het autoventiel. 
 
Sommige steps, zoals bijvoorbeeld de populaire Kostka Tour Max worden standaard met            
autoventiel geleverd. 
Wil je echter de binnenband vervangen dan heb je gereedschap nodig om het ventiel los te    
draaien. 
 
Hiervoor bestaan ventieldopjes die ook als      
ventielsleuteltje zijn te gebruiken. 
De bovenkant bestaat uit een pennetje met uit-
sparing om het ventiel mee los te draaien.         
(zie foto) 
Weegt niks en superhandig! 
 
En altijd bij de hand omdat het gewoon op je ventiel geschroefd zit. 
 
Met een beetje geluk verkrijgbaar bij een autobandenhandel. 
 
Arie Folkers 

Even voorstellen 

Step gadgets & tips 
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Traditiegetrouw is de bekende 

midwintertocht van SWO in 
december weer verreden. 
Ook hier was weer te zien dat 
het toersteppen een geweldige 
bloei beleeft: maar liefst een  
kleine 80 steppers hadden   
ingeschreven. 

De midwintertocht in Heerde. 

Praktisch alle toerteams waren aanwezig, vaak met meerdere steppers. 
 
Hoewel het weerbericht toch wat regen aangaf is de tocht op 3 druppels na droog verlopen, best 
wel fijn bij lage temperaturen. 
De tocht was 25 kilometer lang maar er kon ook gekozen worden voor 5 kilometer minder. 
Er werden verschillende groepen gevormd, allemaal voorzien 
van voldoende gidsen en omdat de start een uur eerder was dan 
bij vorige edities werd het grootste deel bij daglicht afgelegd. 
Nadat de duisternis was ingevallen begonnen de verlichte steps 
en steppers echt tot hun recht te komen, het zag er feestelijk 
uit. 
 
Vanaf de skeelerbaan werd al snel het buitengebied opgezocht 
en reden we door de bossen en heidevelden rond Heerde. 
We passeerden het hertenkamp en kort daarna was de eerste 
verzorgingspost, feeëriek verlicht met waxinelichtjes, hoewel 
het nog niet donker was toch leuk. 

 
Hier was drinken en wat lekkers te krijgen o.a. 
de beruchte warme appelsap met geheim 
recept. Na wat aandringen kwamen we er 
achter dat naast appelsap ook zoethout, kaneelstokjes en kardemom pitten tot 
de ingrediënten behoren. 
 
 

Toen we verder reden werden de bossen verlaten en reden we via o.a. het dorpjes Epe en  Oene 
en landelijke wegen naar de 2e pauzepost met weer wat te eten en drinken. 
Hiervandaan was het nog maar een kilometer of drie naar de skeelerbaan. 
 
De verschillende groepen waren ver uit elkaar geraakt maar uiteindelijk kwam iedereen binnenge-
druppeld. De meeste steppers gingen weer op huis aan, ikzelf ook omdat ik nog terug naar Zwolle 
moest steppen. 
 
Een klein aantal had een stamppotten buffet bijgeboekt. 
Alle steppers hebben van een goed georganiseerde tocht 
genoten! 
 
 
 
Arie Folkers 
Team De Vrije Stepper, Zwolle/IJsselmuiden 
 
 

Foto’s zijn beschikbaar gesteld door Annelies van Olst 
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Ik zie, ik zie… 

  

Veel stepgroepjes trekken er doordeweeks ’s avonds met elkaar op uit. Dat betekent nu in het 

donker rijden en dat vraagt aandacht voor zien en voor gezien worden. Dat laatste is nog be-

langrijker dan het eerste. Immers, wanneer je zelf slecht zicht hebt vanaf je step, pas je je     

snelheid aan en ga je vanzelf langzamer rijden. Niet gezien worden kan echter fataal aflopen... 

 

 Bij ‘zien’ gaat het om je voorlicht en dat is op een step niet bijzonder ingewikkeld. Vrijwel     

iedere oplaadbare lamp die geschikt is voor montage op het stuur van een racefiets of een 

mountainbike, kun je ook op je step gebruiken.  

Lichtsterkte druk je uit in lumen, en zelf vind ik een grote lichtsterkte en dus een forse hoeveel-

heid lumen prettig om mee te rijden. Alleen, je verblindt er je medeweggebruikers snel mee. 

Wanneer je bij donker met je step door het bos wilt crossen, is een lichtsterkte van 2.000 lumen 

niet overdreven. Voor gewoon weggebruik echter geldt vanaf 50 Lumen als een lichtsterkte 

waarmee je acceptabel zicht hebt. 

Een goede en niet al te dure keus? Dat is de Spanninga Axendo 60 

USB (60 lumen), de testwinnaar 2017 bij de Fietsersbond en verkrijg-

baar vanaf € 40. Zelf zou ik in die prijsklasse gaan voor de fraaie en 

lichtsterke Lezyne Hecto Drive 400XL (400 lumen!), die je op dit     

moment zelfs voor € 30 kunt scoren. 

  

Bij het achterlicht gaat het om gezien worden. Dat is op een step vaak wat  

lastiger. Lastiger omdat achterlichten voor racefietsen en mountainbikes vaak 

een zadelpenbevestiging hebben. Heb je geen zadel, dan heb je ook geen za-

delpen en wordt bevestigen van het achterlicht een uitdaging… 

In de praktijk zie ik dan ook een variatie aan constructies om achterverlichting op een step te 

realiseren. Sommige meer, andere minder geslaagd. 

Stepfabrikant Kostka komt de eer toe van misschien wel de mooiste    

oplossing: lampjes die je in de achterkant van de achtervork van je Kostka 

kunt bevestigen. Echter, € 35 voor een 40 lumen achterlichtje is niet echt 

een weggeefprijs. En wil je niet alleen van links- maar ook van rechtsach-

ter zichtbaar zijn, dan heb je er zelfs twee nodig. 

  

Dat laatste is wel iets om rekening mee te houden. Achterlicht heeft niet 

alleen een functie waar het gaat om de zichtbaarheid van achteraf, maar het draagt ook bij aan 

de zichtbaarheid van opzij. Wanneer je dus verlichting bevestigt aan één zijkant van je step, ben 

je vanaf de andere zijkant niet/nauwelijks zichtbaar. Tenzij je banden met reflectiestrepen hebt, 

maar bij heel veel steppers is dat niet het geval. En ook al heb je dergelijke banden, naarmate ze 

ouder worden wordt de reflecterendheid en dus zichtbaarheid daarvan veelal minder. Step je 

regelmatig in het donker, dan zijn reflectiestrips om je spaken een kleine uitgave die je zicht-

baarheid van opzij zeer bevorderen. 

  

Ik heb afgelopen december twee wintersteptochten gereden, helemaal of deels in het donker. 

Dan schrik ik echt van hoe slecht veel steppers hun verlichting voor elkaar hebben. Ik zou zeg-

gen, kijk zelf eens bij donker met een kritische blik naar de zichtbaarheid van je step. 

Lichtjes om de achtervork die naar beneden schijnen. Goed bedoeld, ongetwijfeld, maar je hebt 

er helemaal niets aan. Lichtjes die niet meer zijn dan een gloeiende kopspijker. Vanaf een meter 

of twee achter je step lijkt het misschien nog wat, maar vanaf tien meter of verder ben je nau-

welijks zichtbaar. 

Spanninga Axendo 60 USB 

Lezyne Hecto Drive 400XL 

Stepverlichting 
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Een auto die 60 kmh rijdt, heeft een snelheid van ruim 16 meter per seconde. Ziet de chauffeur je 

pas op een  afstand van 15 meter, dan heeft hij minder dan een seconde om je te ontwijken... Het 

gaat wèl om je eigen veiligheid! 

  

Waar bevestiging van achterverlichting op de step nogal eens 

tot een niet zo bijster resultaat leidt – meestal komt het achter-

licht erg laag te zitten - heeft bevestiging van het achterlicht aan 

de fietshelm, kleding of rugtas mijn voorkeur. Er zijn overigens 

helmen (Uvex) waar je een achterlicht kunt inpluggen. Deze 

helm is ondermeer verkrijgbaar bij Stepshop.nl en Rosebikes.nl . 

 

Voor een lampje achterop kleding of 

rugtas is de Bontrager Flare 1 een      

aanrader. Goed lichtsterk en een grote zijdelingse zichtbaarheid, en dat 

allemaal voor € 15. De Bontrager Flare 3 is een hier inmiddels uitgelopen 

model, waarvan de laatste stuks voor een vergelijkbare prijs weggingen. 

Een nog betere lamp met een strapbevestiging, waarmee je hem ook achterop de meeste fietshel-

men vast krijgt. Loop je ergens nog tegen zo’n lamp aan, dan heb je een buitenkansje! 

 

De Lezyne Zecto Drive tenslotte is een 20 lumen achterlicht met 

strapbevestiging. Door het vierkante model kan bevestiging aan een 

helm lastig zijn, maar dat zal van helm tot helm verschillen.                         

Een kwestie van proberen dus. Verkrijgbaar vanaf € 26. Wil je echt 

wild doen? Geef dan nog een tientje meer uit en ga voor de Lezyne 

Strip Drive. Dit model (met 150 lumen!) krijg je doorgaans makkelijk op een helm bevestigd. En 

het mooiste? Voor datzelfde geld kun je deze zelfde lamp ook in Pro uitvoering krijgen, met maar 

liefst 300 lumen lichtsterkte. Ik denk dat ze je daarmee vanaf een kilometer afstand al zien rijden… 

 

Alfred Ballast.  

 

“Long as I can see the light”  

 
Drieëntwintig december 08:00h Hotel de Groene Weide in 
Bolsward. Na een lekker bakje koffie en broodje staan er 
vijftien personen klaar om te gaan steppen naar het Glazen 
Huis in Apeldoorn. Een tocht van ca.125 kilometer. 
 
We vertrokken in het donker, dus verlichting en reflecterende kleding aan. Bij Nijland rechtdoor, 
zorgde voor een paar extra kilometers. Die kilometers maakten niet uit omdat de sfeer er onder-
weg prima in zat. Allemaal hadden we hetzelfde doel. Dat “licht” puntje in Apeldoorn. 

 
Het enige verschil zat in de wielmaten. De kick-bikers 
onder ons deden een slag waar de 12,5” steppers er 
drie deden. Het maakte niet uit. Er werd volop rekening 
met elkaar gehouden. Er werden zelfs steps uitgewis-
seld om te proberen. Een mooie verbroedering tussen 
twee stepwerelden. 
 

Steppen voor het goede doel 
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De eerste stop was Lemmer. Hier 
smaakte de koffie en gevuld koek 
uitstekend. Na een korte pauze 
werd de weg vervolgd richting 
Kampen.  
Er trad toch wel een snelheidsver-
schil op. Hierdoor ontstonden er na 
Emmeloord twee groepen, waarbij 
de snellere ploeg  op bepaalde 
plaatsen wachtte op de achterliggers. Een prima oplossing, zodat iedereen zijn/haar eigen tempo 
kon rijden. 

 
In Kampen stond er bij van Dijks Bike Shop een door Step     
vereniging West Overijssel verzorgde lunch klaar. De soep, 
broodjes en fruit vielen goed. Bijtanken zowel Fysiek, als     
mentaal. Dit was ook het punt waarop steppers zich bij ons 
aansloten. De eerste 70 kilometer achter de rug, nog een 50 te 
gaan. Ca. twintig kilometer voor Apeldoorn moest de volgstoet    
afhaken. De navigatie was ingesteld 
op fietsroute en de bussen konden 

simpelweg niet meer volgen over de paden. Voor de volgkaravaan   
volgende een “mooie route off map”. Terug op de verharde wegen 
werd besloten om rechtstreeks naar het Marktplein in Apeldoorn te 
rijden. 

Bij de MC Donalds in het centrum herenigde de groep zich weer met 
de volgkaravaan, om richting het Glazen Huis te gaan. Helaas werd 
alles met wielen op ca 300 meter van het Glazen Huis geweerd en 
was er dus geen mogelijkheid om met step te poseren bij de       
finishboog. 
Dit was het moment dat de groep zich splitste. De deelnemers die 
op eigengelegenheid huiswaarts zouden keren deden dit, nadat ze 
van de Stiekeme Stoker een “Boalserter Slokje” hadden gekregen. 
 

De ploeg die mee terugging naar Bolsward stalde de 
steps in de aanhangwagen, om te voet naar het       
Glazenhuis te gaan. Daar op het plein werd een       
interview afgenomen door de lokale omroep, zowel TV 
als Radio. In de “cheque box” werd nog een foto ge-
maakt van de steppers en …… de cheque. Totaal is er 
een bedrag van €1545,- opgehaald. 
 
Zo lang je een lichtpuntje ziet, weet je waar je naar toe 
kunt. 2017 was een bijzonder jaar. Een positieve afslui-
ting, dat was deze onderneming zeker. Ik wil dan ook 
de deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en donateurs 
bedanken voor hun bijdrage.  
 
Ik ga er vanuit dat deze actie een vervolg krijgt!  
Hoe? Dat is nu nog onbekend, maar zodra ik meer weet breng ik jullie graag op de hoogte. 
 
De Bolswarder Step Vereniging 
 
Robert Witteveen 
Voorzitter  

Mooi filmpje door Alfred Ballast dat de route weergeeft……...klik hier 

De actiepagina van steppen naar het Glazen Huis………………...klik hier 

Site Bolswarder Step Vereniging…………………………………………...klik hier 
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Januari 2018 

 
In deze nieuwsbrief geen bijdrage van onze Belgische correspondente Diane Teygeman 
Wegens familie omstandigheden is ze elders nodig. 
 
Bij de opmaak van deze nieuwsbrief leek er een hoopgevende ontwikkeling te zijn. 
Wij hopen het beste en wensen Diane veel sterkte. 
 
Wel het volgende bericht uit de Belgische kalender: 
6 en 7 januari, steppen met de hond: Waasmunster………………………………… klik hier  
 
 

 

 
Januari, altijd een stille tijd voor de georganiseerde steptochten. 
Niet deze keer!! 
Toersteppers komen dit jaar echt de winter wel door met mooie tochten. 
Van relaxted tot zeer uitdagend, een ieder komt aan zijn trekken. 
 
6 Januari, houd StepErmelo zijn eerste georganiseerde open toertocht, de Nieuwjaarsrit, over 25 
km door de mooie omgeving. 
Een mooie gelegenheid om elkaar in het nieuwe jaar te ontmoeten. 
 
14 januari,  naar Waalwijk, altijd gezellig, en altijd de lekkere warme hap onderweg en met een 
drankje even napraten. 
De 3e Winterserietocht van Brabantsbont. 40 km.  
 
28 januari, ook rond Ermelo steppen voor de 2e keer Bert Poelman van Kickbike Ermelo een toer-
tocht richting Garderen. 
Een echte rustige toertocht van 25 km en onderweg verteld Bert wat over de omgeving. 
Zij die de eerste tocht gereden hebben weten dat het het mooi wordt.  
 
Nog even jullie aandacht voor De Winter 11 & 7 Stedentocht. 
Dit wordt steeds meer een step event van betekenis. 
Best wel een flinke uitdaging maar zeker te doen zoals een aantal steppers vorig jaar heeft  
bewezen. We verwachten toch wel minimaal 20 steppers aan de start op beide afstanden. 
 
Voor alle bovenstaande tochten kijk op de stepkalender voor het aanmelden. 
 
Begin het jaar goed: op de step!!! 
 

Uitgelicht 

Vlaams hoekje 
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De   Vrije Stepper Stepkalender2018 
 

Januari 
6 Nieuwjaarsrit StepErmelo, Ermelo,25 km,info……………………………………………...klik hier  
  
14 3e Wintertourtocht BrabantsBont,Waalwijk, 40 km……………………………………...klik hier   
 
28 Recreatieve toertocht, Ermelo, 25 km…………………………………………………………...klik hier 
   
     
Februari 
 
4 De Winter 11&7 stedentocht, Leeuwarden of Sneek, 200 of 90 km (F)………….klik hier 
 
11 4e Wintertourtocht BrabantsBont,Waalwijk, 40 km………………………………..……..klik hier     
 

Stepkalender 

De beste wensen 

http://www.stepwinkel.nl/
http://www.kostka.nl/
https://www.vipwebdesign.nl/
https://www.facebook.com/StepErmelo/
http://www.stepteambrabantsbont.nl/sbb/
https://www.facebook.com/kickbikermelo/?hc_ref=ARQNSm7mEMB71SoPQKRACSvQ0l3HmDVjbkOuPFKmUeuSVt4Y8qtIdIGL6U4FLyXqt34
http://winterfietselfstedentocht.frl/
http://www.stepteambrabantsbont.nl/sbb/
http://www.kostka.nl/

