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Van de redactie……
Vakantiestress…...nee dat nog niet, nog een paar weken werken.
Wel redelijk wat druk op de ketel om deze nieuwsbrief op tijd gereed te
krijgen. Zeker met dat mooie weer is het soms een opgaaf, eigenlijk wil je
lekker op de step kilometers trappen en genieten van de zon. Maar soms
moet je je houden aan een belofte die gedaan is…….de nieuwsbrief aan het
begin van de maand de deur uit.
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Eigenlijk mist de redactie een paar extra handjes om de nieuwsbrief in zijn uiteindelijke vorm
gestalte te geven. Gelukkig heb ik wel hulp van Arie en Henk die voor mij de zetduiveltjes uit de
teksten halen. Om een gemiddelde nieuwsbrief te maken ben ik 5 tot 6 avonden en een hele
zaterdag bezig. En soms is die zaterdag zo fijn om elders een rit te rijden. Klagen…...ja soms inwendig…...om het feit dat van de ruim 300 lezers waar de nieuwsbrief naar toe gaat, en het aantal
keren dat hij doorgezonden wordt of achteraf van Toersteppen.nl gedownload wordt kom je al
gauw aan een 375 geinteresseerde steppers. En er niemand is die wil of kan
helpen met de opmaak van de nieuwsbrief. Aan artikelen en verslagen
geen gebrek, maar aan extra handjes wel.
Maar goed ook jullie redacteur gaat van zijn vakantie genieten en slaat een
maandje over voor wat de nieuwsbrief betreft, de eerst volgende editie zal
1 september in jullie mailbox zitten.
De redactie wenst jullie een fijne (step) vakantie…….

Jeroen Stam,
Team Toersteppen.

Henk’s blog
Handicap
Een aantal jaren geleden was ik uitgever van het weekblad Donald Duck, het
vrolijkste en best gelezen weekblad van Nederland. Zowel door jong als oud.
Wie is niet opgegroeid met Donald Duck? Ik denk dat vrijwel iedereen in Nederland de stripverhalen van de meest bekende eend ter wereld kent.
In het verleden werd het lezen van stripverhalen gehekeld. Zou slecht zijn voor
de kinderen. Nee, een écht boek, dat was pas echt goed voor de ontwikkeling
van het kind. Een plaatje met een praatje was niet écht educatief, vonden de
geleerden.
Maar zie hoe de wereld is veranderd. Beeld is de drager geworden van
alle communicatie. Korte, snelle teksten, want anders haakt iedereen
af.
Maar ondanks de enorme ontwikkeling van de toegankelijkheid van de
informatie is er een bevolkingsgroep voor wie dit voordeel niet is weggelegd. De visueel gehandicapten. Wat mooi was het dan ook dat Donald Duck onlangs een editie heeft gemaakt in braille. Niet alleen de
teksten, maar ook de vormen van de stripfiguren kon je voelen. Ik zag
de visueel gehandicapte kinderen opfleuren.
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Heerlijk, eindelijk konden ze de Donald Duck met braille lezen en voelen hoe Donald Duck en
andere stripfiguren “eruit zien”.
Onlangs ben ik zelf geopereerd aan één oog en heb ervaren dat geen zicht aan
dat oog een behoorlijk invloed heeft op je dagelijks leven. Maar gelukkig hield ik
één goed functionerend oog over en vordert het herstel van het geopereerde
oog gestaag.
Gelukkig komen er voor visueel gehandicapten steeds meer innovaties die hun
leven aangenamer maken. En ik was ook écht
onder de indruk toen ik een keer bij een
toertocht een tandemstep zag.
Een echtpaar stepte er vrolijk op los, terwijl een van hen niet
kon zien. Samen stepten ze voortvarend op deze unieke constructie van aluminium. Maar ook een geweldige samenwerking. Gelijktijdig afzetten. Min of meer gelijktijdig wisselen.
Topprestatie!!!!! En daarvoor heb je beiden toch echt een goeie conditie nodig, anders is het te
zwaar.
Of de dame die tijdens een toertocht van wel meer dan 40 km heeft gestept , terwijl ze slechts de
beschikking had over één arm. Nou, probeer dat maar eens. En ook uiteraard wisselen. Nog zo’n
enorme prestatie.
Ook bij andere sporten is er veel meer aandacht voor gehandicapten. Wat te
denken van de paralympische spelen. Wat een enorme prestaties worden
daar neergezet door al die sporters.
Soms is het echter noodzakelijk om een handicap in te voeren om iedere
sporter gelijke kansen te geven. Zo kunnen deelnemers van verschillend niveau tegen elkaar strijden met min of meer gelijke winstkansen. Kijk naar de golfsport,
zeilsport, autoracen, paardwedrennen, schaken, etc. Door extra
gewicht, omrekenmodules, grotere afstand of bijvoorbeeld een
voorgift bij het schaken, kunnen toch deelnemers met ongelijke
kansen tegen elkaar strijden.
In veel sporten is er een strakke normering ter voorkoming van
ongelijke kansen, bijvoorbeeld in de wielersport. Geen onsje te
licht van de racefiets is toegestaan. Hoe zit dat eigenlijk in de wedstrijd stepsport? Het gewicht van
de step, de maat van de wielen, etc? Zou het materiaal van de wedstrijdsteppen gelijk aan elkaar zijn? Is er überhaupt een normering? Of moet
er een handicapreglement worden ingevoerd?
Gelukkig hoeven we ons als recreatieve steppers
daarover niet druk te maken. Het gaat bij ons om het
stepplezier en niet zozeer om de prestatie. Wel om de
uitdaging, toch??!! En dat is mooi, met of zonder handicap. Dan kun je ook als
(visueel) gehandicapte mooie prestaties neerzetten.
Sluit ook tijdens het steppen eens
héél even je ogen, luister naar je omgeving, adem diep in en wellicht “zie”
dan de meest opvliegende eend ter
wereld op de step.

Henk Roelofs, Stepclub Amersfoort
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Zoveel zinnen. Een zegswijze die zeker in de stepwereld opgeld doet.
Want nergens zijn de behoeften zo divers als tussen de verschillende 'soorten' steppers. Het is
niet moeilijk te begrijpen dat je een heel andere step behoeft als je daarmee wilt 'downhillen', dan
wanneer je een step zoekt om op een wielerbaan je racerondjes te draaien. In het eerste geval wil
je absoluut een geveerde voorvork en profielbanden, in het tweede geval het een noch het ander.
Nu zijn dat twee uitersten, zeker, maar ook binnen de steptourwereld zien we een groot onderscheid tussen de behoeften van steppers. Dat is niet onlogisch, want ook hier geldt 'wat wil je ermee?' Wil je op een mooie zomeravond of zondagmiddag een relaxed rondje steppen van een
kilometer of twintig, vijfentwintig? Dat kan natuurlijk met een step die geschikt is om tourtochten
tot ruim boven de honderd kilometer in straf tempo te rijden, maar misschien is dat wel wat overkill. En alhoewel er zeker steppers zijn die ook dat laatste doen op een doodgewone Kickbike
Sport G4, maakt een step met twee grote wielen dit wel makkelijker...
Het leidt tot interessante discussies onder toursteppers. Waarbij je elkaar nooit vindt, want de
wensen en behoeften van de een zijn niet die van een ander. En dus kan de beste oplossing voor
de een nooit de beste oplossing voor de ander zijn. Daarom is het zaak om voordat je een step
aanschaft, je goed een beeld te vormen van wat je daarmee wilt. Wat JIJ daarmee wilt, niet wat
anderen zeggen dat je ermee zou moeten willen. En hoe je dat wilt, want ook die keuze is zeer
individueel.
Als het voor jou bij het steppen vooral om een pittige workout gaat, kun je kiezen voor een step waarop je moet bikkelen. Een 'werkstep'. Voor de echte bikkels is er de zgn. 'Bolsward-step', een zwaar stalen gevaarte met 12" plaatwielen
en zonder remmen. De traditionele step voor de Stepelfsteden op eerste Pinksterdag, maar natuurlijk kun je daarop ook andere tochten steppen.
Aan het andere eind van het spectrum vind je de 'grote wielen steps' met twee
racefietswielen. Zo licht mogelijk, de duurste zelfs met carbon frame, en heel gemakkelijk rollend.
Alle andere steps bevinden zich ergens op de lijn tussen deze beide
uitersten. Een lijn overigens die aan beide uitersten steps met twee
even grote wielen laat zien, die zowel het 'oerconcept' van de step
als de meest geavanceerde steps kenmerken. Wie - zoals ik - altijd
meende dat een echte step er een is met een groot wiel voor en
klein wiel achter, mag zich dus even achter de oren krabben...
In de racefietsenwereld is het heel gangbaar om als 'instapper' te beginnen op een tweedehands
of wat goedkoper modelletje. Eerst maar eens kijken of je het werkelijk leuk vindt, en jezelf een
beeld vormen van wat voor type racefiets bij jouw wensen past. Afgemeten aan je budget natuurlijk, want bij racefietsen is 'the sky the limit'.
Dat laatste valt in de stepwereld wel een beetje mee, hoewel een IDEA STRNADEL S1 carbonstep
volledig afgemonteerd voor pakweg 3.000 Euro allerminst een gering bedrag is. Terwijl nogal wat
racefietsfans van een fiets voor zo'n bedrag niet met hun ogen knipperen. Voor het dubbele en
zelfs het drievoudige gaan ze ook de racefietsenwinkel uit. Grappige is dat je in de stepwereld
veeleer de insteek andersom ziet: het moet goedkoop – goedkoper – goedkoopst, en een step van
500 Euro wordt toch wel als behoorlijk prijzig ervaren. De goede oude Kickbike Sport G4 heb je
immers nieuw voor pakweg 380 Euro, gebruikt zelfs voor de helft...
Die tendens van dat een step 'niets' mag kosten, zie je terug in wat de fabrikanten in de winkels
zetten. Reken even mee, vanuit die 'dure' step van 500 Euro: goed 100 Euro daarvan gaat als BTW
naar de belastingdienst. De marge voor de verkoper is pakweg 80 Euro. Van de resterende 320
Euro moeten de importeur/verdeler, de transporteurs en de fabrikant leven en moet de step ook
nog eens worden gemaakt. Je kunt dan dus wel nagaan dat voor dat laatste, voor het opbouwen
van de step, niet zo veel geld resteert.
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Dat zie je nadrukkelijk terug in de afmontage van steps. Het verklaart bijvoorbeeld dat op steps
mechanische V-brakes heel normaal zijn. In de fietsenwereld vind je die alleen nog op de budgetmodellen aan de absolute onderkant van de markt. V-brake remmen zijn gewoon het allergoedkoopst. In het balhoofd van een step vind je doorgaans klassieke kogellagertjes, terwijl daar voor
een paar Euro meer mooie gesealede industrielagers in hadden kunnen zitten. Banden die standaard op steps zitten, meer als regel dan bij uitzondering is het goedkope brol. En hangt er al een
klinkende merknaam aan, dan zijn het niet zelden de uitvoeringen waar de ware wieleradept niet
warm van wordt...
Koop je een step, dan koop je in de regel een meer of minder goed frame dat met zo goedkoop
mogelijke spullen gangbaar (dus rijdend) is gemaakt. Terwijl voor lekker steppen beide van belang
is; zowel de ergonomie, het gewicht en de stevigheid van het frame als de kwaliteit van de wielen
en banden die een soepel rollen bepalen.
Het interessante daarbij is, dat juist voor nog niet zo geoefende steppers goed materiaal van wezenlijk belang is. Zij hebben daarvan het meeste profijt; met optimaal materiaal maak je het steppen makkelijker en compenseer je enigermate wat je in steptechniek, kracht en conditie tekort
komt. Dat is echter precies wat we niet doen; voor een beginner adviseren we doorgaans een
simpel stepje.
Het levert een interessant spanningsveld op: niet zelden zie je juist beginners op een barrel of een
budgetstep, waarmee ze het steppen – geen lichte sport, overigens – nog eens extra zwaar maken. Terwijl het vooral de geoefende rijders zijn die op het beste materiaal rijden waarvan zij –
relatief gezien – het minste profijt hebben...
Of je steppen ja/nee echt leuk vindt, kun je eigenlijk alleen beoordelen als je op een echt goede
step rijdt. Een step die met je meewerkt, in plaats van een die je tegenwerkt. Vind je het dan
niets, dan is steppen gewoon niet jouw ding. Rijd je echter op een step met matige banden, matige wiellagers, een frame met een matige ergonomie; tja, geen wonder dat steppen dan niet meevalt. Maar zo hoeft het dus niet te zijn!
Ik vind het altijd leuk wanneer ik een newbee stepper zie op een echt goede step. Die mensen zie
je niet zelden al heel snel heel serieus meesteppen, zowel in tempo als in afstand. En andersom, ik
kijk altijd met veel bewondering naar mensen die uitstekende stepprestaties neerzetten op een
budgetstep. Dan kun je echt wat – en het laat zich raden hoeveel meer er nog in zou zitten met
een betere step.
Stof om eens over na te denken, ook voor de stepverkopers trouwens. Verkopen draait niet om
iemand zo snel mogelijk met een step de winkel uit te helpen. Verkopen draait om vertrouwen
winnen en serieus adviseren; goed verkopen is een hogere vorm van dienstverlening. Iedereen
een Kickbike G4 Sport meegeven is niet zo'n kunst, een aardige step voor een democratische prijs.
Niet voor niets staan er duizenden steps ongebruikt bij mensen in de schuur. Droevig restant van
een bevlieging die uiteindelijk toch tegenviel. Kopers ervan overtuigen dat ze niet voor jouw marge maar voor hun eigen stepgenoegen er wijs aan doen om het dubbele van wat een G4 Sport
kost te spenderen voor een 28/28, dat is andere koek. Mensen daadwerkelijk laten ervaren dat je
op een niet ergonomische of zwaar rollende step na een kilometer of wat helemaal stuk gaat, dat
vraagt net wat meer dan ze een rondje door de straat voor je winkel te laten steppen. En sommige steps moet je misschien helemaal niet willen verkopen...
Houd je hoofd erbij, en houd je hoofd koel. En oh ja,
valhelm is hoofdzaak...
Alfred Balast

Pagina 4—10

Steprondje Kootwijk

Juli 2018

De Bloesemtocht in Tiel afgelopen april beviel zo goed dat we een rondje op de
Veluwe wilden steppen. Zondag 10 juni was het zover. Met acht steppers van
Stepclub Amersfoort en een fietser verzamelden we om half tien in de ochtend
bij het Uddelermeer.
Het beloofde een prachtige dag te worden, toch durfde niet iedereen jasjes achter te laten, dus die fietstassen bleken enorm handig, ook voor plakspullen, een
te warme stadshelm en reservewater.
Vanaf het startpunt hadden we een knooppuntenroute uitgezet van 42 kilometer (klik hier voor de route).
Die begon helaas met een onverhard pad en dat liep fors omhoog. Na vier kilometer sloeg het
noodlot toe en liep een voorband in enkele tellen leeg. We waren heel blij dat we alle plakspullen
mee hadden genomen. Het was wel even prutsen, want het
ventiel van de reserveband ging kapot, maar gelukkig konden
we de oude binnenband plakken. Ondertussen werden we wel
ingehaald door de wandelaars die we al een tijd geleden voorbij hadden gereden.
De route leidde ons over het heuvelachtige landschap tussen
Uddel en Kootwijk, langs Hoog Soeren en Assel naar Radio
Kootwijk. Bij De Garage, vlak naast Radio Kootwijk, hielden we
een verdiende pauze en overtuigden we een fietser op het
terras dat steppen zoveel leuker is. (Stepteam Apeldoorn, we
hebben het graag gedaan!)
Bij Radio Kootwijk namen we nog een groepsfoto waarna we
de route vervolgden. Via Kootwijk kwamen we in een prachtig
bosgebied en stepten langs Ouwendorp, op weg naar Garderen. In Garderen bleek elk horecapunt open, wat tot een acute
ijsbehoefte leidde bij enkelen van ons. Vanuit Garderen was
het nog een kort stukje naar het startpunt en zo kwamen we
na ongeveer vier uur steppen voldaan terug bij de
autos.
De tocht op de Veluwe beviel goed - volgend jaar weer! - het
landschap blijft veranderen, elke bocht lijkt iets nieuws te bieden. De Veluwe blijkt een heerlijk stepgebied!!

Marijn ten Heuvel
Stepclub Amersfoort

Stepervaring van…….
Hallo toersteppend Nederland,
Hier een schrijven van mijn hand over de ervaringen in mijn stepleven.
Die begon zo’n beetje in mijn jonge twintiger jaren.
Het is namelijk zo in Schagen werd al jaren een “fun” wedstrijd gereden
met de 10 daagse kermis aldaar. Het was de 5e editie denk ik dat ik een
keer heb meegedaan op een geleende step.
Mijn longen zaten in mijn keel, ik rookte nogal wat zeg maar, dus dat was niet zo’n succes.
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In ’75 getrouwd en toen gaan voetballen in het zaterdag team van SRC in Schagen.
Daarbij speelde ook een jonge man die al vaker met de race had meegedaan, maar dan met een
meermansstep. Ze noemden dat een mammoet step, en ze stonden er met 4 man op. Hij vroeg aan mij of ik zin had om mee te
doen, hadden een mannetje te kort.
Dat leek me wel wat en zo geschiedde, twee weken voor de race
een paar keer trainen en klaar. En nog winnen ook, 4 maal achter
elkaar. Daarna ging ik het individueel proberen, ging best aardig
en ik vond het leuk. Toentertijd waren het nog 12,5 inch steps.
In de jaren daarna kwamen de wat grotere wielen van 20 inch etc.
De koorts had bezit van me genomen, gestopt met roken en voetballen!
In de afgelopen jaren was ik betrokken geraakt bij een stepploeg uit Schagen WG
(WeeGee) genaamd en daarmee deden we estafette wedstrijden rijden in Noord Holland.
De animo voor meer wedstrijden te rijden in heel Nederland was bij de rest van de teamleden
niet groot, of eigenlijk, niet aanwezig.
Ik had in de tussen tijd twee steps gemaakt, één met 12,5 inch wielen, daar rijdt ik nog steeds op,
en één voor 20 inch wielen voor andere wedstrijden.
Kort daarna ging ik naar Rotterdam – Den Hout, een toertocht werd gezegd, maar het was gewoon een wedstrijd hoor! Ik in de zenuwen van start en een lekker tempo er in gehouden.
In eerste instantie zag ik weinig bekenden totdat ik mensen uit step ploeg Kool achterop reed, die
kende ik wel, ook estafette steppers.
Enfin om kort te gaan, gewonnen dus, grote beker mee naar huis!
In de week daarop werd ik gebeld door Wim Kool, en die vroeg waar de rest van de ploeg was,
niet aanwezig zei ik en waar ik was in Kamper Zeedijk, was een wedstrijd geweest, was ik niet zie
bovengenoemde reden.
Of ik bij hun wou steppen!!! Dat wou ik wel, een kampioensploeg werd het 3 a 4 keer Nederland
kampioen estafette.
In de Kool periode werden we uitgenodigd door de Bolswarder Step Vereniging om de 2 e Elfstedentocht te komen rijden. Wij daarheen, en allerlei dilemma’s, wat trek je aan, wat neem je mee
qua eten en drinken, dat dus. We hadden onze eigen caravan mee met een masseur en verzorgend personeel. We stonden aan de start met nog zo’n 50 man, maar wat ging dat langzaam zeg
in het begin. Achter een auto aan, dat is bij de weg nog steeds zo, naar Dokkum.
Hier en daar wat tussenstops en stempelsstops, toen nog in elke plaats stempelen.
Vanaf Dokkum mochten we ons eigen tempo rijden, en dat deden we dan ook, constant 25 km/
uur en we waren om 08.30 uur reeds in Bolsward terug. Enfin het gaat niet over de elfstedentocht
maar over mij, wil ik alleen nog ff kwijt dat we ’s middags om 15.30 terug waren in Bolsward (er
was geen verplichte rust in Olde Mirdum) dus vandaar.
Met het team draaide we goed en individueel ook wel redelijk, hier en daar een wedstrijd gewonnen en of tweede.
Eén wedstrijd was wel het toppunt, mijn jongste zoon was de nacht ervoor geboren en ik moest
ook nog hals over kop naar het ziekenhuis met een beetje bloed van Dennis om te kijken of het
een gezond kind was, en dat istie hoor.
Maar op de dag van de afsluitdijk race toch wel lastig.
Beschuit met muizen mee voor de rest van de steppende goegemeente en gaan, en gewonnen
ook nog, we schrijven 1985.
Ik heb een redelijk succesvol stepleven gehad mag ik zeggen alleen ik ben een beetje lui, als ik er
meer voor had gedaan zou ik nu waarschijnlijk nog steeds goed voor de dag komen.
Nu zijn het trainingen op zondag met mijn vaste maat Max Hopmans en we zouden samen wel
meer steppers meekrijgen, maar ja dat is tot op heden nog niet gelukt.
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De 25e stepelfsteden van mij was heel bijzonder, alle drie mijn kinderen deden mee, ooit eens een
opmerking gekregen van Dennis toen ik ff een beetje zat te puffen na een training, “o dat steppen
van jouw dat stelt toch niks voor” “niet, ga een keer mee!” als jij de 25e elfstedentocht gaat steppen gaan WIJ mee!” het was op dat moment de 15e waar ik voor trainde!
Zo gezegd zo gedaan hun mee dus, maar dat was voor de jongens meteen de
laatste keer, nooit meer!!! Mijn dochter Marit heeft nog wel een aantal keer
meegedaan, en die heeft ook zelf twee kickbikes.
Nu heb ik mij zelf voorgenomen dat de alle kleinkinderen van Lida en mij een keer de gelegenheid
krijgen om mee te steppen, eigen keuze natuurlijk, de oudste is bijna 13 jaar nu, en de jongste is
net 4 geworden. Je mag meedoen als je 16 jaar bent dus ga ik minimaal nog 13 jaar in dit geval
door.
Dan ben ikzelf 77 jaar en ga ik voor de 44e keer de elfsteden rijden.…. En dan nog 6!!!
De toekomst zal het leren, ik geniet nog elke keer als ik
op de step sta, en al de blije gezichten als je mensen
tegenkomt blijft leuk.
Van het jaar nog Tour de Soes en de ronde Westfrieseomringdijk steppen en dan vakantie.
Ik wens een ieder een gezonde voortzetting van dit
stepjaar.
Groeten Peter Visser.

Tour-de-Rotterdam

De Erasmus MC - Tour de Rotterdam.
Een groot wielerevenement rond Rotterdam ter afsluiting van een actie maand met als motto
“Samen maken we kanker kansloos” als doel geld in te zamelen voor de Daniel Den Hoedt kliniek
(een academisch ziekenhuis gespecialiseerd in kanker-behandeling & -onderzoek),

Een fietsevenement bijna in mijn achtertuin, startend naast het Feyenoord stadion en diverse
afstanden. Zo was er onder andere een pelotons tocht van 135km, maar ook vrije recreatieve
tochten van 25, 50 en 85km. De recreatieve tochten zijn voor steppers best
interessant, voor ieder wat wils.
Met de ervaring van vorig jaar in mijn achterhoofd wist ik dat de route goed
aangegeven zou staat en de verzorging onderweg goed zou zijn.
Zaterdag 23 juni ging het gebeuren. Ik was vroeg aanwezig om
verzekerd te zijn van een parkeerplek voor mijn Smart. En hoopte
nog wat andere steppers te
spotten om als groep te rijden,
altijd gezelliger dan in je uppie.
Helaas geen steppers gevonden,
dat werd dus alleen rijden. Eerst
naar de start van het peloton staan kijken, ruim 1000 fietsers die voor de 135km gingen. Zij zouden eerst langs de Daniel den Hoedt kliniek rijden en daar al langsrijdend een pelotons groet
brengen, om vervolgens richting zeeland te gaan.
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Na vooraf de routes bekeken te hebben was de keus op de
vrije tocht van 50km gevallen. De tocht koerste direct naar
de Nieuwe Maas, om via Bolnes en Slikkeveer de bocht
naar de rivier de Noord te maken.
Waar aan de overkant de vele molens van Kinderdijk mij
aanstaarden, door het natuurgebied De Gorzen naar het
buurtschap Oude Molen. Van hieruit een prachtig uitzicht
op de Crezéepolder, waar schitterende watervogels leven.

Het gebied kent eb en vloed, maar wees gerust: de
fietspaden liggen hoog genoeg. Na de Crezéepolder zuidwaarts. Daar eerst de Waal en daarna de
Oude Maas links van mij aanhouden. Heerjansdam
met zijn oude monumenten is een charmant
plaatsje voor de pauze stop.
De stop was bij een Nederlandse grootgrutter, goed verzorgd, volop eten en drinken alleen wat
weinig banken om te zitten (2 stuks). Of zouden die bewust voor de steppers neergezet zijn?
Immers de fietsers zitten de hele route al op het zadel, die kunnen beter even gaan
staan………………………
Na de inwendige mens voorzien te hebben van de nodige brandstof verder door het recreatiegebied “de Oude Maas” richting Rhoon, hier dwars door het land naar de Netkous (dit is een voetgangers/fietsers oversteek over de A15).

Rotterdam staat bekend om zijn bijnamen die gegeven
worden aan bouwwerken. Zo heten onder andere het
Feyenoord Stadion in de volksmond “De Kuip”, het Centraal Station “De Kapsalon”, de Beurs Traverse (een
verdiepte winkelstraat in het centrum) “de Koopgoot”, de Erasmusburg heeft als bijnaam “de
Zwaan”, de Botlekbrug (die zo vaak in storing staat) heeft de bijnaam “De brug der zuchten”
gekregenen de fietsbrug over de A15 kreeg tijdens de bouw al de naam “De Netkous”.
Nog steeds over prachtige fietspaden, werd de route langzaamaan wat stadser, maar nog steeds
erg groen. Voordat ik weer ‘thuis’ was gaat de route over het oude Havenspoorpad, het fietspad
van zes kilometer tussen Charlois en station Lombardijen dat ooit het tracé van de Havenspoorlijn
was.
Terwijl ik halverwege het fietspad even stilstond om te drinken werd ik ingehaald door Rein uit
Hilversum, ik wist dat hij ook zou rijden maar hem niet kunnen vinden tussen de fietsers.
Achteraf klopt dit, hij heeft de 85Km gereden en was rond 8 uur vertrokken, ik veel later.
Lekker keuvelend de laatste kilometers weggetrapt terug naar De Kuip.
De route was mooi, ondanks dat ik mijn hele leven in deze streek woon ben ik met deze rit op
plekken geweest waar ik het bestaan niet van wist.
Onderweg van fietsers die mij passeerden leuke positieve reacties gekregen, iets wat je niet vaak
meemaakt. Variërend van “respect zo’n afstand op een step”, de bekende “Is het zwaar” tot de
ego strelende “Zo die kuiten zien er strak uit” (dank je wel dames voor het compliment).
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Uiteraard was het de bedoeling om geld in te zamelen voor Daniel Den Hoedt.
Deze fietstochten was de finale van een hele maand acties. Daniel Den Hoedt wil graag een
nieuwe elektronenmicroscoop aanschaffen voor onderzoek. Zo’n apparaat kost ruim 500.000
euro. Deze actie maand zou het geheel een flinke impuls moeten geven. Het streven was om rond
de 250.000 euro op te halen.
Je kon zelf een actie aandragen, die dan op Radio Rijnmond (de regionale radio/tv zender) de
nodige aandacht kreeg.
Zo was er een manager van een restaurant aan de Maas die voor minimaal 1200 euro de Maas
zou overzwemmen (ruim 1,5km met stevige stroming). Ik hoor het hem nog zeggen, “ik denk dat
deze actie op 900 euro blijft steken. 900 euro voor het goede doel, en ik blijf droog”.
Helaas moet hij aan de bak, ruim 7200 euro werd er gedoneerd voor zijn actie.
En zo waren er talloze acties van bedrijven en particulieren die op hun manier een steentje bijdragen in de actie “Maak kanker kansloos”
Radio Rijnmond zelf had in de hal van hun gebouw een groot net gehangen, hierin kon je plastic
statiegeld flessen gooien, die vervolgens door hun in één keer ingeleverd zouden worden.
Opbrengst 19.000 euro. Wat zal die vloer in de hal gekleefd hebben van alle restjes limonade die
uit de flessen is gekomen…….nog maar niet te spreken over de lucht die uit deze berg kwam.
Wel ludiek met een goed resultaat.
En de 2500 fietsers, deden ook een duit in het zakje. Een vast deel van het inschrijfgeld ging de
“donatie pot” in. En je kon het inschrijfgeld zelf verhogen wat dan ook ten goede kwam aan de
actie. Vandaar dat het inschrijfgeld best aan de hoge kant was, als je hem tegen een gemiddelde
tourtocht afzet (25 euro inschrijfgeld voor de vrije toertochten). Aan de andere kant, je weet
waarvoor je rijdt. En je steunt er wel een goed doel mee, het werk van Daniel Den Hoedt.
Het uiteindelijke bedrag, van alle acties rond dit evenement…….497.000 euro. Iets wat niemand
verwacht had, zelfs de organisatie niet.
Al met al een leuke dag, mooie route, een goed gevoel dat de actie een succes was.
Volgend jaar een andere route rond Rotterdam, met dan hopelijk meer steppers uit het land.

Jeroen Stam

Uitgelicht
In deze uitgelicht al vast een vooruitblik voor de komende 2 maanden.
Dit in verband met de zomerstop: volgende maand geen nieuwsbrief.
Wel wordt de kalender bijgewerkt op www.toersteppen.nl en worden tochten vooraf aangekondigd op de facebook pagina van Toersteppen.
Een mooie combinatie is mogelijk op 7 juli: Je rijdt eerst de Vroeg op de Fietstocht, daarna geniet
je van het Engels ontbijt van de organisatie.
Niet al te ver weg dus nog op tijd om daarna mee te rijden in Tiel met de bij steppers bekende
Kersentocht.
Leuke uitdaging toch?
De Boerenfietstocht door Drente voert langs 7 boerenbedrijven die allemaal open dag hebben.
19 juli ben je te gast bij zeer verschillende bedrijven, van koeienboer tot molenaar.
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Ook tijdens het WK steppen in Twente is er een tocht voor toersteppers met naar wens een feestavond met de wedstrijdrijders.
Op 21 juli rijdt je daar 25 of 40 km.
Op 5 augustus verzamelen de bikkels zich in Bornhem (BE) om deel te nemen aan de Dodentocht.
Een 100 km rit waarvan bijna de helft door hier en daar pittig heuvellandschap.
Het klink ernstig maar eigenlijk valt het wel mee en is goed te doen.
De traditioneel mooiste dag van de Appelscha 4 daagse op 24 augustus is een reisje waard!
Voor de overige tochten check je HIER de agenda die regelmatig bijgewerkt wordt.
Tips voor leuke tochten zijn altijd welkom!

Tot slot.

Fijne vakantie !
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