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Van de redactie……
Na het griepvirus raast nu het stepvirus door de lage landen.
Alle tochten worden goed bezocht en de stepkalender wordt uitgeplozen.
Het Monster van Brabant, 235km geen makkelijke opgave, had ook een
recorddeelname.
De grens over? Geen probleem, ook de Bentheimer Steptocht was zeer
geslaagd.
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Als toersteppen.nl zijn wij blij dat we dit zo succesvol mogen aansturen.
Ook blij zijn we met de tochtverslagen en andere bijdragen uit de stepwereld.
Geef gerust al je nieuwtjes en initiatieven door!
Met z’n allen voor elkaar in de stepwereld, dat is het idee achter toersteppen.nl.
Na Kostka/Stepwinkel.nl en Stepevents zijn we blij dat ook Stepshop.nl besloten heeft om ons te
steunen met een sponsoradvertentie.
Deze stepgigant met 15.000 steps op voorraad wordt gerund door Vincent en Jolanda Gooijker.
Zeer bekende namen in de stepwereld en zelf ook echte liefhebbers die al veel betekend hebben
voor het steppen.
De link van deze 3 webshops en winkels staan in al onze publicaties en je vind er alle gerenommeerde stepmerken en accessoires.

De redactie van Toerteppen.nl, niet de allerjongsten, zou graag uitbreiden een relatief jonge
fanatieke toerstepper. Iemand die mee wil helpen om het toersteppen nu en in de toekomst
blijvend te promoten.
Het liefst iemand die ook thuis is in de digitale wereld……….
Voel je hier wat voor? Laat het weten via info@toersteppen.nl
Veel leesplezier!

Stepkalender ............................... 13

Arie Folkers, Team Toersteppen

Henk’s blog
GRATIS
Als je praat over het imago van Nederlanders dan valt al snel het woord “zuinig”. Maar ook worden tulpen, klompen, schaatsen en de fiets vooral geassocieerd met ons kikkerlandje. Maar de
krenterigheid voert toch wel de boventoon. Evenals onze nuchterheid en
“doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg-mentaliteit”, zijn ook ver
buiten onze landsgrens bekend.
En overal wordt ingespeeld op onze zuinigheid. Als het maar gratis is, dan
staan we met de neus vooraan.
Neem nou een kopje koffie. Bij de supermarkten gratis te verkrijgen. En bij
zo’n koffieautomaat zit altijd wel iemand gezellig een bakkie te doen en de
krant te lezen die daar gratis ligt. Maar ook in vele horecavestigingen kun je
een tweede kopje koffie gratis krijgen. Leidt altijd tot meer omzet, want een stuk appeltaart
smaakt prima bij een paar kopjes koffie.
Wekelijks worden we doodgegooid met reclamefolders, die volstaan met allerlei soorten aanbiedingen. Het lijkt wel of alles in de aanbieding is. Tweede fles wijn gratis, etc.
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U kent die aanbiedingen wel, waar je uiteraard ook weer geweldig mee moet
oppassen. Want eerst is de prijs flink opgevoerd, om vervolgens een fikse korting te kunnen geven. Tijdens mijn actieve arbeidsverleden noemden we dat
gewoon “prijsmistificatie”. Je wordt als consument op het verkeerde been
gezet. En we trappen er allemaal in.

Nee, wij Hollanders worden allemaal erg hebberig als we het woord GRATIS valt. Er zijn zelfs sites
waar je spullen gratis kunt afhalen. Maar ook de kringloop is uitermate succesvol. Voor een habbekrats leuke dingen op de kop tikken. En soms zit er ook nog eens iets zeer waardevols tussen.
Het stikt van de klantenkaarten en zegeltjesacties. Allemaal om iets gratis te sparen. In vele huishoudens zijn de handdoeken van Shell nog steeds in gebruik. Van de Chinees met z’n stempelkaart tot en met de zegelacties voor gratis bestek of dagjes uit. En wat te denken van Airmiles of
de rentepunten bij de bank.
Onlangs was ik nog bij de IKEA. Het restaurant zat barstensvol
met consumenten. Allemaal voor het ontbijtje voor € 1,- met
een gratis kopje koffie dat je onbeperkt mag bijvullen. Dikke
rijen voor de kassa van het restaurant, terwijl de winkel nog
open moest gaan. Het is me ook wel eens opgevallen dat er sportgroepen o.a. nordic walking
gezellig even bij Ikea binnenwippen voor een gratis kopje koffie met de Family Kaart en daar heerlijk zitten te beppen. Dan zijn we als Nederlanders pas echt gelukkig, denk ik zo.
Ook de opticiens doen er alles aan om hun klantjes binnen te krijgen. Je hebt het gewoon voor het
uitkiezen waar je de tweede bril of soms zelfs je derde (zonne)bril gratis krijgt. De concurrentie is
moordend. En wie kent ze niet? De beursbezoekers die met tassenvol lopen te zeulen gevuld met
allemaal gratis producten.
Maar wat écht helemaal gratis is, is onze buitenlucht. Gratis en voor
niks. Heerlijk! Gelukkig worden we ons steeds meer bewust dat we
onze levenswijze moeten veranderen, zodat ook toekomstige generaties kunnen blijven genieten van deze (schone) gratis buitenlucht.
Onze levensader.
En wat is het niet heerlijk om een avondje te steppen in die gezonde
buitenlucht, gecombineerd met een gratis stepclub. Het lidmaatschap van veel stepclubs in Nederland is gelukkig ook gratis. En zo’n
gratis stepclub kan makkelijk, want je hebt namelijk totaal geen
kosten. En de stepsport wordt daarmee toegankelijk en laagdrempelig gemaakt voor iedereen. Ook voor hen die een minder dikke
portemonnee hebben.
Gratis buitenlucht en een gratis stepclub. Dat
moet toch menig Nederlander aanspreken.
Overzicht Stepclubs
Da’s dubbelop. Ik zou bijna zeggen kwadratisch.
Gezond bewegen, gratis en voor niets.
Dat is toch het ultieme voor ons Nederlanders. Daar worden we toch allemaal
blij van.
En dat op de step. Oer Hollandser kan bijna niet. Dus laten we vooral zuinig
zijn op onze gratis buitenlucht.
Henk Roelofs, Stepclub Amersfoort
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Paasdag om 9.30 uur verzamelden de steppers zich bij “het Podium” in IJsselstein voor een
gezellig tocht door en rond de uiterwaarden.
Aanwezig waren Wim en Stefannie van
Dommelen, Arco Versluis, Gijs van Kempen,
Carmen van Elteren, Peter van Diemen, Ellen
Freriks, Jeroen Stam, Rein Berghuis, Carlo
Kooltjes, en ik zelf, Goos Zingel.
Zoals gepland gingen we dus om 10.00 uur van
start met jammer genoeg een beetje regen maar dat mocht de pret niet drukken.
Op weg richting Montfoort zat de sfeer er direct al in en had iedereen wel zijn plekje gevonden om
naast elkaar te steppen en gezellig te kletsen
Het was eerst beetje aftasten welke snelheid we zouden rijden i.v.m mensen die nog beginner zijn.
Top dat ze het wel aan durfden om mee te gaan!
Bij Montfoort hadden we het ritme allemaal te pakken en werd het ook nog eens lekker droog
weer. Door naar Oudewater met veters die spontaan bij Stefannie en Carmen tijdens het steppen
los gingen.
Voortaan maar een dubbele knoop dames!
In Oudewater werd een korte stop ingelast waar we genoten
van paar Paaseitjes, uitgedeeld door Wim.
Door naar het volgende doel, de pauze in Lopik bij mijn
broer en schoonzus waar de koffie en broodjes stonden te
wachten.
Maar eerst nog via Polsbroek en Polsbroekerdam een oversteek maken via een smal fietspad door de weilanden waar
een van onze leden (Carmen) haar evenwicht verloor en op
de grond terecht kwam. Gelukkig viel ze op het zachte gras en konden we zonder probleem verder
naar Cabauw en naar de koffie in Lopik.
Gezellig momentje om lekker bij te komen en gezellig te kletsen.
Hier moest Stefannie uitvallen met een pijnlijke knie en wij stepten weer verder
naar de Uitweg.
Het laatste stuk via Lopikerkapel door na IJsselstein waar we ook nog langs de
wel-bekende TV mast kwamen ( in de winter opgetuigd als de grootste
kerstboom van Nederland)
Iets verder waren we weer bij het eind/beginpunt waar we allemaal weltevreden
arriveerden.
Goos Zingel, Stepteam IJsselstein

Op goede voet...
Onlangs vertaalde ik een artikel uit Tretroller Magazin, een Duitstalig internetmagazine speciaal
over steppen. Het ging om een interview met Frantisek Bialek, internationaal vertegenwoordiger
van het relatief nieuwe stepmerk Crussis. Wat me trof was dat dhr. Bialek steppen vooral
omschreef als een alternatief voor fietsen, joggen en inlineskaten.
Dat brengt me bij het thema van dit artikel: stepkleding. Bestaat er dan
specifieke stepkleding? Nee, eigenlijk niet, dus een kort artikel.
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Wat ik mensen altijd aangeef, is dat voor steppen voor het bovenlijf fietskleding handig is, en voor het onderlijf hardloopkleding. Wil je graag zo'n supersportief strak
wielerhansopje, kijk dan eens in de skeelershop. Daar vind je die pakjes zonder de
zeem in het kruis die de fietsversies ervan zo woest lelijk maakt. Vaak nog veel betaalbaarder ook. Daarmee hebben we via de stepkleding alle drie door dhr. Bialek
genoemde sporten voorbij zien komen.
Enige wat eigenlijk echt belangrijk is op stepkledinggebied, zijn je schoenen. Daarmee sta je op het
voetbord, daarmee zet je je af. In beide gevallen geldt dat een goede grip belangrijk is. Glijd je bij
het afzetten uit op een wat glibberige ondergrond, dan loop je een serieus risico om met je step
onderuit te gaan. Glijd je in de regen met je voet van je voetbord, dan maak je vrijwel zeker een
smak.
Ben je mooi weer stepper en doe je vooral kortere tochtjes? Dan is welhaast iedere een beetje
sportieve schoen bruikbaar. Ik zie dan ook bij collega-steppers ongeveer alles wat je maar bedenken kunt aan sportschoeisel voorbijkomen. Hardloopschoenen vanzelfsprekend, maar ook lichte
lage wandelschoenen. Er zijn steppers die zweren bij tennisschoenen en er zijn er die hun oude
zaalsportschoenen opslijten met steppen. Zoveel hoofden, zoveel zinnen dus.
Wat je (ook internationaal) toch wel vaak aanbevolen ziet voor steppen, zijn trailrunningschoenen.
Schoenen die bedoeld zijn voor hardlopen op onverharde ondergrond. Twee merken zijn dan
vooral geliefd, Inov8 en Icebug, en van die laatste dan de versies
met BUGrip zool.
Ik heb zelf jaren op Icebugs gestept en de grip is inderdaad ongelofelijk goed. Deze schoenen hadden echter twee nadelen: totaal
niet waterdicht en geen enkele
demping. Met dat eerste is te
leven, hoewel steppen met natte voeten bij echt koud weer heel
onaangenaam kan worden. Het tweede ging me echter bij tochten langer dan een kilometer of 50-60 opbreken, dan werden m'n
voeten pijnlijk.
Niet alle trailrunningschoenen zijn overigens goed om op te steppen. Sowieso hebben ze vaak een heel zachte zool, die met steppen snel slijt. Neem je ze met een
hardere zool, ben je vaak meteen ook een deel van de grip kwijt. Mijn 'intermediate' schoenen
van hèt trailrunningmerk bij uitstek bleken wat mij betreft onstepbaar en draag ik nu af bij het
uitlaten van m'n hond. Alleen bij mooi weer...
Waar ik zelf heel enthousiast over ben, zijn de hockeyschoenen
van Asics. Met name het type Gel Blackheath 6 bevalt mij uitstekend en over de 7-versie van hetzelfde type hoor ik eveneens goede verhalen. Hockey wordt tegenwoordig veelal of zelfs uitsluitend gespeeld op kunstgras, dat voor gebruik bevochtigd wordt.
Het maakt dat de schoenen een goede grip moeten hebben, het
maakt tevens dat ze redelijk waterafstotend moeten zijn.
Alfred Balast
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Twee dagen na het Monster,
de spierpijn is gezakt en de moeheid is verdwenen. Foto's en verhalen zijn via
app en Facebook al voorbij gekomen. Nog even nagenieten van een mooie,
gezellige en vermoeiende tocht. 242 km door Brabant gerold. Mist en kou, een briesje en zon.
Weer andere stepfanaten leren kennen en vriendschappen er aan
overgehouden. Het gevoel van samen iets volbracht te hebben.
Alleen daarvoor al zou het voor ieder mens goed zijn om iets dergelijks te volbrengen.
Op Facebook heb ik een reactie gegeven op de groepsfoto van
Guido Pfeiffermann. Hij schrijft er al onder dat het een grote internationale familie is.
"Het was een leuke en gezellige familie. Uit verschillende landen en met verschillende achtergronden maar met één taal. De stepperstaal. "
Daarbij bedenkend dat ook de stepperstaal verschillende dialecten heeft. Ieder heeft zijn eigen
doel en ieder heeft zijn gelijk. Hierdoor ontstaan natuurlijk ook de diverse meningen, wat voor de
een prettig is zal voor de ander een punt van aandacht zijn. Een groot man/vrouw die zijn
"eigen ik" volledig achter het "samen " kan zetten. Een "groots teamlid" dat flexibel de verwachtingen bij kan stellen aan de realiteit van de situatie op een bepaald moment.
Stepperstaal......... met verschillende dialecten, maar het ABN ( of algemeen Beschaafd Duits, Belgisch, Italiaans, Oostenrijks of wat dan ook) van de steppers zal toch uit hetzelfde bestaan: Het
plezier in het steppen.....
Om verder filosofisch en afdwalend geschrijf te vermijden stap ik nu over op het schrijven van het
verslag van het Monster.
Vrijdagavond 20 april. De deelnemers en belangstellenden druppelen binnen in de sporthal van
Waalwijk.
Een hoop steps, een hoop reservemateriaal en een hoop tassen met boterhammen, krentenbollen, energyrepen en allerlei ander soort voeding om de tocht
zonder hongerklop te volbrengen.
Inschrijven, de spullen in de juiste bus leggen, bidon nog even vullen, een
bezoekje aan het toilet, een bakkie thee en dan naar buiten voor de start.
De burgervader van Waalwijk is speciaal wakker gebleven om het startschot te
geven.
En daar gaan we, een heel lint van steppers en een aantal begeleidende fietsers.
Vier bussen die alles gaan begeleiden. De cateringbus rijdt vast naar de eerste stop. De opperbus
met onze pannenkoeken en dextro rijdt vooraan, achteraan de materiaalbus met een aanhanger
met een dixi erop. En tussendoor de EHBO-bus. Van alle kanten worden we in de gaten gehouden.
De tocht loopt door Oosterhout en door Breda. Een zwoele avond,
dus nog veel terrassen gevuld met mensen. Het liedje "Brabant" van
Guus Meeuwis is hier zeker toepasselijk. " Dan denk ik aan Brabant,
want daar brandt nog licht". Veel bekijk overigens. Een groep van
bijna 30 steppers kom je niet iedere nacht midden in de stad tegen.
En we steppen en steppen door. Tot de eerste stop in
Dorst.
Tijd voor een bakkie thee met wat chocola of sultana's. En ook eigen voorraad
wordt aangebroken. De dixi wordt ingewijd en praatjes zijn er nog voldoende. Snel
weer op de step en door. Verschillende stops met bouillon en bananen en appels en
krentenbollen. Van alles in voorraad. Tussendoor de eerste lekke band. De eerste
lekke band van de drie.
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Dat valt op zo'n lange tocht toch wel mee.
In Baarle-Nassau aangekomen hebben we de eerste 100 km erop zitten. Tijd voor een grote stop,
heerlijke soep met stokbrood. Dat gaat er goed in en het engergiepeil stijgt weer. De kleding kan
weer verwisseld worden. Hadden we in de nacht nog een temperatuur van zes graden met mistige stukken, nu komt de zon alweer om de hoek.
Na een langere stop kraken de spieren weer en moeten we weer even opwarmen.
De zon heeft ons de verdere dag heerlijk verwarmd, het water verdampt waar
je bij staat en de zonnebrand is rijkelijk gesmeerd.
De tocht verloopt via Goirle naar Biezenmortel waar we weer een tussenstop
hebben. Dan nog naar Best en dan door naar Sint-oedenrode waar we genieten van heerlijke macaroni. Het gaat er allemaal goed in en ook een lekker
koud drankje is aan de magen goed besteed. We hebben er dan al 200 km
opzitten. Niemand is afgestapt. En gelukkig is er maar eentje die het asfalt
heeft gekust. Een flinke smak, een hoop bloed maar achteraf met twee pleisters te verhelpen. Een combinatie van achteruitkijken en plots moeten remmen en de verkeerde rem pakken. Nu ik het opschrijf voel ik het nog, en ik
was niet degene die op het asfalt lag. Wat een smak........ Tien centimeter naar
links en Aad had het gras gekust, was toch zachter geweest en had misschien
nog wel een vers wormpje opgeleverd. Extra eiwitten of waar zo'n beestje ook uit bestaat...
En dan komt ook tussendoor Omroep Brabant nog langs. In Son en Breugel worden we opgewacht
voor een interview en actiebeelden. Leuk fimpje, te zien op youtube bij "Brabantsbuske aflevering
9". (het item begint bij 4’20”)
Na de grote stop in Oedenrode nog een kleine stop in Helvoirt. Een Brabantsbontstepper had
Schrobbelear meegenomen en menigeen heeft een borreltje genomen......
De laatste 16 km was voor mij een flinke dobber, ik had het wel gehad. Mijn navigatie was niet
vooruit te branden. Iedere kilometer duurde wel een uur. Maar uiteindelijk, na
nog een heerlijk ( ahum) klimmetje de finish in zicht.
Over klimmetjes gesproken, de oosterburen pakken zo'n viaduct gewoon op
halve kracht en zijn dan als eerste boven en kunnen ondertussen ook nog hele
verhalen vertellen. De uitnodiging om daar te komen steppen heb ik afgeslagen,
of het moet alleen bergafwaarts zijn.........
Maar de finish in zicht, om de beurt over de finish zodat we mooi op de foto
staan. Step in de auto, spullen uit de bus pakken en dan heerlijk neerzakken op een stoel. Verhalen vertellen aan de thuisblijvers of gewoon even nagenieten
van alle energie die er rond dwarrelt.
Alle vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet. 242 km steppen is een eind maar 242 km in een auto zitten die heel langzaam gaat, is echt een topprestatie. En dan ondertussen ook
nog voor de catering
zorgen. Petje af, dat
doe ik ze niet na.
Dan tijd voor de uitreiking van de oorkondes en een handdoek met het Monsterlogo. Nog even wat drinken en nog steeds nagenieten,
afscheid nemen van mede steppers. Moed verzamelen om
op te staan en naar huis te rijden.
Een mooie, gezellige en vermoeiende tocht.
Hulde aan de organisatie!
Irma, Stepteam Brabantsbont
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Charlotte Schuurman die slechts 38 jaren jong is.
Ook ik heb de eer gekregen om een stukje te schrijven in de nieuwbrief van Toersteppen.nl.
Samen met mijn vriend en onze hond Diesel wonen wij in het Friese Haulerwijk. Naast mijn werk
in de publieke sector heb ik ook nog tijd gevonden voor sportieve bezigheden zoals hardlopen/
canicrossen, zwemmen en uiteraard (hoe kan het ook anders) steppen/stepjöring.
Ongeveer 5 jaren geleden vertelde mijn vriend vol enthousiasme over het steppen. Ik wist toen
niet beter dat dit slechts voor kleine kinderen was. Nieuwsgierig dat ik was, sloeg ik de laptop
open en struinde internet af naar meer informatie over steppen. Na vele sites te hebben bezocht
en filmpjes te hebben bekeken, heb ik heel impulsief mijn aller eerste step gekocht. Het werd een
zwarte Kickbike Cross Max 20D. Binnen enkele dagen werd de Kickbike geleverd als moest ik deze
nog wel even zelf in elkaar zetten. Aangezien dit voor ons net wat te ingewikkeld was, hebben we
de hulp ingeroepen van een fietsenmaker. Eindelijk dan toch kon ik de eerste meters steppen. Na
de eerste testrit heb ik de Kickbike in de schuur gehangen waar deze vervolgens ook is gebleven.
Ondertussen was ik ook al een tijdje aan het hardlopen. Sporten vind ik een leuke bezigheid al heb ik wel de motto “het gaat
niet snel, maar ik kom er wel”. Elke zondagochtend vormden
onze hond en ik een team waarbij wij samen in de natuur gingen hardlopen, dit wordt ook wel canicrossen genoemd. Canicrossen is ontstaan vanuit de sledehondensport.
Naast het canicrossen kwam er ook steeds meer bekendheid
met het steppen met je hond (stepjöring/dogscootering). En laat ik nu net een Kickbike in de
schuur hebben hangen. Dit was het moment dat ik de Kickbike weer uit de schuur heb gepakt en
eindelijk maar toch vaker en meer kilometers ging maken. Na zelf wat stepconditie te hebben opgebouwd, werd als snel een ontheffing aangevraagd waarbij ik Diesel als trekkracht mocht gaan
gebruiken. Ook voor Diesel was het wennen en wij bouwden het beetje bij beetje op waarna we
uiteindelijk mooie rondes van ongeveer 5 a 7 kilometer konden gaat stepjören. Soms werden er
snelheden gehaald van rond de 30 km/u…dit was letterlijk en figuurlijk
“kicken”.
Ik had de smaak te pakken, maar realiseerde mij dat de Kickbike Cross niet
de ideale step was om lange afstanden op de weg (zonder hond) te maken.
Een mooie oranje Kickbike Sport G4 moest er al snel bijgekocht worden. Met
de Kickbike Sport stepte ik al aardig wat kilometers in de rondte. Dankzij de
fietsknooppunten maakte ik leuke toertochtjes.
In 2015 hebben mijn vriend en ik ons opgegeven voor een midweek steppen in Frankrijk. Helaas
waren wij de enige twee die waren afgereisd naar Saint-Firmin-sur-Loire, maar dat mocht de pret
niet drukken. Onder begeleiding van Berry, welke woonachtig is in Frankrijk, stepten we lange
tochten van 25 tot en met 50 kilometer in de omgeving van Saint-Firmin-sur Loire. Berry stepte er
vrolijk op los met zijn Kickbike Race Max 28/28. Al vrij snel werd dan ook de voorwiel van mijn
Kickbike Sport vervangen door een wielrennersbandje. Dit scheelde op sommige stukken toch wel
een paar kilometers per uur. Al met al een hele mooie midweek waar ik met veel plezier aan terug
denk.
Inmiddels stepte ik van 2015 tot en met 2017 vaak alleen rond. Bij toeval kwam ik er in 2017 achter dat er een stepclub in de buurt was. Een mailtje naar Stepclub Appelscha was dan ook snel
verstuurd en niet veel later kon ik aansluiten. Door mijn wisselende diensten, is het jammer genoeg niet altijd mogelijk de vaste trainingsavonden op maandag bij te wonen.
Met Stepclub Appelscha hebben we in augustus 2017 meegedaan aan de laatste dag van de Fiets4-Daagse in Appelscha. Ik had ondertussen ook de Kickbike Sport ingeruild voor een nieuwe Kickbike Race Max 28/28. Ik kon natuurlijk niet achterblijven bij de dames van Stepclub Appelscha.
Samen met een vriend (Benne) heb ik datzelfde jaar nog de toerklassieker TKP Tocht van Groningen gestept. We trokken veel bekijks tussen al die wielrenners.
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Ook begeleidde ik al steppend Juliëtte tijdens de 4 Mijl 4 You in Groningen. Juliëtte maakt gebruik van een racerunner, speciaal bedoeld voor
minder validen, en over een 2 maanden doen we mee aan de alternatieve TT-run in Assen.
Helaas wil het de laatste maanden niet heel erg vlotte met steppen. Na
een gebroken vinger ben ik meermalen getroffen door griepachtige
klachten en ben ik nu gezegend met een voetblessure.
Gelukkig is het jaar nog lang en met een goede opbouw hoop ik dit jaar
nog vele mooie kilometers te kunnen maken. Wie weet treffen we elkaar eens bij één van de vele georganiseerde toertochten!

Met sportieve groet,
Charlotte Schuurman

de Oostendse Steppers
Het begon allemaal tijdens de zomervakantie van 2004
op de zeedijk van Oostende. Ik liep toen al in competitie
en tussen twee wedstrijden door nam ik mijn zoontje
mee naar het strand en de dijk.
Het eerste wat kinderen willen is een go-car huren, een
autootje met pedalen, zeg maar.

Maar pa wou ook wel wat en zag daar een 'rare' grote
fiets staan in de etalage.
Die wil ik wel even proberen.
En van het een kwam het ander, ik kwam er namelijk
al gauw achter dat mijn loopprestaties fel verbeterden
door tussendoor de step te gebruiken voor recuperatieen krachttraining.
Ha, ik zou daar ook een boek over schrijven. 'The Missing Link' kwam van de pers.
En wie schrijft komt in contact met veel mensen. Ik kwam in contact met de stepwereld. Deed
mee aan enkele wedstrijden.

Maar de kern van de stepsport bleef in Nederland. Belgie heeft hier en daar wel wat adepten,
rond het Antwerpse, onder impuls van Ferre Van de Brande. Maar in Oostende en omstreken was
er niets. Enkel de Vlaamse Vlakte met veel skeeleren, skateboarden en cruisen met de longboard
(grote skateboard met zachte wielen).
Maar geen steppers.
Als ik ging trainen op strand of dijk, dan werd ik bekeken als een buitenaards wezen.
Daar kwam verandering in toen ik toch af en toe een collega van het werk meekreeg.
En nog meer verandering toen Kris Dervaux het lopen op een laag pitje zette vanwege een weerbarstige heupblessure en dan ook maar overstapte op de stepsport waarvan hij veel positieve
dingen had gehoord. Samen met Kris op pad dus, af en toe een steptoertje samen, in de Vlaamse
velden en op de Vlaamse stranden. Want met de step kun je gemakkelijk op het harde zand rijden, en vlot over de golfbrekers denderen.
Op de moeilijke stukken stap je gewoon af en loop je verder naast je step.
Begin dit jaar kregen ook enkele anderen meer interesse in onze - weliswaar onregelmatig georganiseerde - steptoertochten. En zo zijn we tot een kleine groep gekomen die vanaf de lente 2018
besloten heeft om regelmatig samen te gaan toeren op ons geliefde vervoermiddel.
Jan Schoolmeester, de Oostendse Steppers
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Steptocht Bad Bentheim

Mei 2018

Stepclub Appelscha was met een delegatie naar Bad Bentheim gekomen om de tocht, georganiseerd door Fiona Olthof mee te rijden.
Drie van de zes dames waren al op zaterdag naar Bad Bentheim gereden
om de omgeving vast te verkennen...(niet echt.. want we zaten vooral in
de biergarten aan de wijn) We maakten er gelijk maar een gezellig weekendje van!
Op zondag goed ontbeten en op naar de startplaats.
Goed georganiseerd werden we op de parkeerplaats al opgevangen. De andere 3 steppers uit Appelscha arriveerden ook.
De Appelschatjes verdeelden zich eerlijk over de 2 verschillende
afstanden. 3 deden mee aan de 20km en 3 aan de 45km.
Het weer was fantastisch, de omgeving was prachtig en de sfeer
top!
Pittige klimmetjes afgewisseld door
heerlijke afdalingen. Onze gids
voorop Geja Olthof had een fijn
tempo en laste af en toe een stop
in zodat iedereen goed op adem
kon komen en weer mee kon.
Halverwege was er een stop, die prima verzorgd was met fruit, thee,
koffie en water voor de bidons. We konden op adem komen, tips uitwisselen en ontmoeten de groep met de andere afstand.
Wie wilde kon nog aansluiten bij de langere of kortere
afstand. Ongewijzigd vervolgden we weer onze weg.
Geja wist onderweg ook nog wat te vertellen over de
omgeving. Bij terugkomt op het park wachte ons alweer
een warm welkom met wat te
drinken, wat lekkers en zelfs
een certificaat.
Fiona, wat ons betreft ben je
met vlag en wimpel geslaagd!!!
Stepclub Appelscha heeft genoten!!!
Voor herhaling vatbaar!
Stepclub Appelscha

Guinness World Record
Op 23 juni vindt er een bijzonder evenement plaats in het Franse Lille.
Er wordt gestreefd om de grootste stepbijeenkomst ter wereld neer te
zetten.
In Nieuw-Zeeland was het al eens gelukt om 489 steppers bij elkaar te
brengen, een record.
In Lille wil men naar de 500 steppers die samen ook nog eens 3000 km
afleggen!
Op een parcours van 3,6 km worden 1,2 of 3 rondjes gestept.
De kilometers van alle deelnemers worden opgeteld.
Hiermee willen ze een record neerzetten en zowel de stepsport als de stad Lille
promoten. De deelname is gratis en er is een zeer uitgebreid randprogramma.
Het totale stepfeest duurt van 15 uur tot 21 uur.
Voor meer inlichtingen stuur je een berichtje naar Facebook: planète trottinette
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Steppen in de vakantie

Mei 2018

Steppers zijn er in alle soorten en maten.
De steppers die ook in de winter regelmatig een rondje steppen hebben doorgaans weinig moeite
om het aantal kilometers weer op te schroeven als de lente los barst.
Heb je echter niks gedaan een hele winter lang dan is de drempel om te weer beginnen soms wat
hoger.
Geen tijd, geen weer, voel me niet zo lekker, de step moet nog klaargemaakt worden, je legt zelf
je drempels. Maar met het stijgen van de temperatuur en het langere daglicht gaat het onvervalste steppersbloed toch weer sneller stromen.
Ook beginnen we zin in vakantie te krijgen en plannen te maken.

Om je zorgvuldig opgebouwde step conditie in stand te houden, of zelfs drastisch te verbeteren
zou je kunnen overwegen om eens een echte stepvakantie te houden.
Ook dat kan op heel veel verschillende manieren.
Zwollenaar Maurits Snijder stepte bijvoorbeeld helemaal naar Milaan met alleen een rugzak.
Een goede voorbereiding, een puike conditie en al een aantal stepvakanties achter de rug stonden
aan de basis van zijn stepavontuur.
Er zijn ook mensen die altijd op stepvakantie zijn.
De 34 jarige stepster die zich “la Trottineuze” noemt (de Stepster) is na
een eerdere steptocht van 20.000 km door Europa nu bezig aan een
volgend avontuur. Op dit moment staat bij haar de kilometerteller op
35.000, 9 paar schoenen en 33 landen en ze gaat nog even door!
Wil je haar avonturen volgen, kijk dan eens op haar website
Mijn vrouw en ik kiezen meestal voor wat meer comfort.
Uit het enorme aanbod van fietsvakanties kiezen wij jaarlijks
een mooie tocht van een dag of 8.
Dag etappes van 30 tot 60 km vinden we dan mooi genoeg
en ook letten we er op dat de tocht niet al te zwaar is.
Dat wordt vaak aangegeven met symbooltjes, fietsjes,
sterretjes of iets anders, vaak van 1 tot 5.
2 fietsjes of sterretjes is dan onze max, het is tenslotte
vakantie en dan wil je ook niet al te hard werken.
Er zijn wel bagagevoorzieningen te treffen op de step.
Kickbike levert bv een bagagerekje boven het voorwiel.
Met 2 zijtassen kun je dan aardig wat meenemen.
Wij kiezen daar niet voor maar steppen van hotel naar hotel.
De organisatie zorgt dan voor het bagagevervoer zodat je
frisse spulletjes al weer klaarstaan aan het einde van de dagtocht.
Zo hebben we al vele vakanties gestept, onder andere in
Duitsland, Oostenrijk,
België en Frankrijk.

Trek ook eens de stoute stepschoenen aan en ga op stepvakantie!
Bang voor pech onderweg?
Alfred Ballast gaf in een vorige nieuwsbrief al een aantal
tips over wat mee te nemen.
Arie Folkers, Team De Vrije Stepper Zwolle.
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3e Bloesemtocht

Mei 2018

Op 22 april startte de 3 editie van de Bloesemsteptocht,
e

die door de Betuwse Stepvereniging “SteppenindeBetuwe”
was georganiseerd. De steppers hebben hun Bloesemtocht
dit jaar onder bijzonder fraaie omstandigheden kunnen
rijden. Het was een dag met volop zon en een prima steptemperatuur. Appel, kersen, peren en pruimen, werkelijk alle
fruitbomen stonden er prachtig bij.
De bloesem was deze editie volop aanwezig en dit leidde tot enthousiaste reacties van de
deelnemers, die van heinde en verre waren gekomen.
Alle drie de routes liepen langs de oevers van de Linge, langs karakteristieke stadjes en dorpen, de
verschillende boomgaarden en over pittoreske dijken, waaronder de prachtige Appeldijk nabij
Landgoed Marienwaerdt in Beesd.
Om 10.15 starten de eerste 6 steppers vanuit Tiel voor hun GPStocht
over 65 km door de Betuwe. De tweede groep voor de 40 km, die bestond uit 25 deelnemers startte om 10.30 uur. Zo had de eerste groep
een mooie voorsprong van een half uur, zodat de beide groepen op
een gezamenlijke tijd konden rusten in de Boomgaard “De Hoenderik”
in Tricht. In de boomgaard waar appels, peren, kersen en pruimen
worden geteeld, is een terras geplaatst waar het heerlijk vertoeven was. Onder het genot van een
glas limonade, een banaan, appel en de beroemde kersenkoek kon er worden uitgerust en bijgekletst. Ook een stukje de boomgaard in lopen om de bloesem op zijn mooist vast te leggen,
behoorde tot de mogelijkheden.
Daarna besloten er 5 steppers over te stappen naar de groep over
65 km, zodat deze uiteindelijk met 11 steppers de eindstreep haalde.
De laatste groep was een groep van 25 steppers die de tocht over
25 km langs een nieuwe uitgezette route hebben gestept. Via een
prachtige route kwamen we bij het rustpunt, een fraaie wijngaard,
alias het Betuws Wijndomein. Het is gelegen op een mooie plek bij
het plaatsje Erichem. Ook daar kon men rekenen op een heerlijke versnapering en een gezonde
snack. Even rusten en daarna vol goede moed verder via
Erichem, Kerk-Avezaath, Zoelen om vervolgens langs de Linge terug te rijden naar het startpunt in Tiel.
Om 16.15 uur kwam de laatste groep, 65 km binnen. Onderweg hadden zij 3 banden moeten plakken, maar als groep
hebben zij de tocht prima volstaan. Als afsluiting was er nog
de mogelijkheid om
onder het genot van een
hapje en een drankje
over deze tocht na te praten en verhalen en foto`s uit te wisselen. In totaal hebben we deze dag gestept met 55 deelnemers
verdeeld over 3 afstanden en met al die prachtige bloesem om
je heen, fijne mensen, kunnen we spreken van een zeer
geslaagde dag!
Namens Steppen in de Betuwe wil ik graag alle deelnemers
bedanken voor hun aanwezigheid en de bijdrage aan deze
prachtige herinnering!
Gerda van Groningen, lid Steppen in de Betuwe
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Uitgelicht
Ga je dit nog halen? Het is wel kort dag........
De 1e dag van de meimaand is er direct al een leuk evenement!
Een dag voor de nieuwe snelweg open gaan mag je er al op met de step.
Ook fietsers, skaters, rolschaatsers, wandelaars en hardlopers doen mee, leuk toch?
Op bevrijdingsdag, 5 mei de Elfmerentocht in Friesland vanuit Sneek.
Vanouds een zeer bekende tocht bij de steppers.
De 50 km is het mooist maar de 100 km is populair als voorbereiding op de 11 Stedentocht.
Een dag later kan je al weer terecht bij Ucome2bike in Mechelen (BE).
Steppen voor het goede doel samen met de Carolus Steppers.
Steun dit jonge team met je deelname! Mechelen is dichter bij dan je denkt.
Info en opgeven: Diane Teygeman 0032476879882 of via Facebook Carolus steppers.
12 mei gaan we naar Ede. De Classico Boretti is dit jaar geadopteerd door VELUWe-step (30 km)
Het is hun 1e tocht die zij gastvrij openstellen voor de stepwereld.
Kleedgelegenheid, broodjes en koffie wordt verzorgt.
Héél veel keuze deze maand, ook start er een heel aantal fietsvierdaagsen dus doordeweeks kan je
jezelf ook uitleven.
De Stepelfstedentocht is allang volgeboekt maar voor de Bourgondiërs onder ons staat op dezelfde dag de Trottinettenpret Steptourtocht (BE) op de kalender.
Met 100 steppers de hele dag eten, drinken en onder begeleiding van muziek ook nog 80 km in
zeer laag tempo steppen.
Het lijkt veel maar is voor iedereen te doen.
26 mei, een drukke stepdag met 3 tochten op de kalender.
De Voorjaarstocht van Stepteam Doesburg, details later in de maand maar de start is om 10 uur bij
het Arsenaal in Doesburg.
Op dezelfde dag in Barneveld de Tour de Force. Hier start een flinke afvaardiging van Steppen in
Barneveld waar je bij aan kunt sluiten.
Voor alle aanvullende info en overige tochten, zie onze stepkalender
En step ze ook deze maand maar weer!
Arie Folkers, De Vrije Steppers Zwolle/IJsselmuiden.

(foto Thijza Brouwer ©)
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Stepkalender
Hier een overzicht van de toerritten voor de komende maand.
Bij alle geplubiseerde ritten is navraag gedaan of steppers welkom zijn.
Wil je details zien van een rit, klik dan op het blauwe gedeelte en je krijgt gelijk de rit van je keuze
te zien met alle informatie.
01 mei

Steppen op de nieuwe N18, afstand moet nog bepaald worden.............Klik hier

02 t/m 05 mei

Fietsvierdaagse Hoorn diverse afstanden 30, 50, 70Km...........................Klik hier

05 mei

Elfmerenfietstocht afstand 50 of 100km..................................................Klik hier

06 mei

Step- fietstocht Ucom2bike (BE) diverse afstanden ................................Klik hier

06 mei

De Rijn- & Lingetocht GPS fiets tocht, afstand 30, 60, 80, 110 of 140km Klik hier

09 t/m 12 mei

Fiets vierdaagse door het Groene Hart 30, 40, 60km...............................Klik hier

10 t/m 13 mei

23e Achterhoeks Fietsweekend, 40, 60km ..............................................Klik hier

10 t/m 12 mei

13e Fietsen ohne Grenzen 40, 60km.........................................................Klik hier

10 t/m 13 mei

33-ste Betuwse Fietsvierdaagse, 25, 40, 60 en 80 km..............................Klik hier

10 t/m 13 mei

Hemelvaart Fiets4daagse 30, 50km..........................................................Klik hier

12 mei

Classico Boretti Ede 165 km, 115 km, 65 km of 30 km.............................Klik hier

12 mei

Steppen & Fietsen tijdens de Nationale Molendag. 35Km.......................Klik hier

20 mei

Stepelfstedentocht, 230km.......................................................................Klik hier

20 mei

Trottinettepret steptourtocht rond Kapellen (BE), 80km.........................Klik hier

21 mei

Toer over de Heuvelrug 30, 50, 75, 110 en 135km...................................Klik hier

22 t/m 25 mei

Asperge Fiets Vierdaagse Arcen, 40, 60km...............................................Klik hier

26 mei

Tour de Force,Barneveld, 10, 25, 40, 80 km.............................................Klik hier

26 mei

Betuwe 11 dorpentocht 50, 100, 130km .................................................Klik hier

26 mei

Stepteam Doesburg Voorjaarstocht voor en door steppers 25, 40km.....Klik hier

26 t/m 27 mei

Biks Fietsweekend in en om Hilvarenbeek, 30, 50 en 100km...................Klik hier

26 mei t/m 1 juni Rond Dordrecht fietsvierdaagse, 30, 50 en 80Km.....................................Klik hier
27 mei

Dwars de Boerenbuiten (BE), 75, 125Km..................................................Klik hier
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