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 Van de redactie….. 

De tijd vliegt, het is al weer November. Dit betekent korte dagen, regen, 

wind en wat nog meer. Daarom in dit nummer onder meer aandacht voor 

welke banden onder de step, en handige regenkleding om ook in deze 

periode te kunnen blijven steppen. 

Uiteraard verslagen van een paar mooie ritten, en niet te vergeten de 

stepkalender voor de komende periode. 

We staan altijd open voor op- aanmerkingen en frisse ideeën, laat het ons weten via een 

mailtje aan info@toersteppen.nl 

Veel leesplezier. 

Jeroen Stam 

Step gadgets & tips 

 

Rainlegs, 
 
Al heel lang op de markt maar bij steppers en ook fietsers nog tamelijk onbekend.  
De wisselvallige en koudere dagen komen er weer aan en daarom deze keer aandacht 
voor deze handige bescherming. 
 
De ouderwetse regenpakken waarbij het zweet in straaltjes uit de broekspijpen liep zijn 
ongeschikt voor de stepsport. 
Gelukkig zijn de regenjasjes tegenwoordig wel sterk verbeterd met ventilatieopeningen, 
een ademende achterkant en een redelijk waterdichte voorkant. 
Natte benen is bij hogere temperaturen geen probleem: wij steppers zijn tenslotte niet van 
suiker! 
 
Bij koude omstandigheden in combinatie met wind kan de afkoeling van de dijspieren wel 
degelijk voor problemen gaan zorgen. 
En zeg zelf, verkrampte bovenbeenspieren dragen niet echt bij aan de step pret.  

 
 

             
 

 
 
 
 
 

 

Zoals je ziet blijft de achterkant waar de regen  niet 
komt gewoon open en zorgt voor de nodige ventilatie. 

Tijdens de stepbeweging ondervind je geen enkele 

hinder van de rainlegs, je hebt voldoende         

bewegingsvrijheid. 

Zodra het weer dit noodzakelijk maakt rol je de Rainlegs 
af en maakt de klittenbandjes vast. 

In februari 2016 tijdens de horror editie van de winter7stedentocht heb ik 
de rainlegs de hele tocht gedragen in de onderkoelde regen en stevige 
wind. 
Koude bovenbenen……. ik heb er geen last van gehad! 
 
Onder andere verkrijgbaar bij de ANWB en RoseBikes. 
         
              Arie Folkers 

De Rainlegs kan als een riem rond het middel 
worden gedragen, zowel over als onder het shirt. 
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Het rondje IJsselmeer 

November 2017 

De IJsselmeerronde op de step 2017. 
 
Er kwamen op de redactie twee verslagen binnen van dezelfde “Monster rit”  de een geschreven 
vanuit de volgauto, de ander de beleving van een deelneemster (Irma Rietman) 
Het leek ons wel leuk beide verslagen te combineren tot ėėn beleving. 
 

Er was lang naar toegeleefd door de deelnemers en zaterdag 30 september was het dan eindelijk 
zo ver. Deze oudste klassieke monstertocht (sinds 1954!) was al eens afgeschaft maar werd 2 jaar 
geleden toch nog een keer gehouden met slechts 3 steppers. 
 
Tijd voor actie vond ik en omdat we al 2 x de winter7stedentocht hadden gereden met een gemo-
tiveerd team en ook de nieuwe IJssel-op-en-neer tocht met veel succes hadden afgerond zijn we 
begonnen met mensen te motiveren om de ultieme uitdaging van de IJsselmeerronde op de Step 
aan te gaan. Met als basis de IJssel-op-en-neer rijders kwam dit anderen ter oren en de groep 
groeide lekker door. Steppers van Brabants Bont, bekend met het lange afstandswerk sloten zich 
bij ons aan en ook anderen, in totaal 14 steppers.  
Daarnaast reden ook SWO voorzitter Jan vd Weerd en zijn vrouw Diane de tocht en Adriaan 
Ringoir van Stepteam Rotterdam. Er was besloten in een groep te blijven en elkaar door de zwak-
ke momenten te helpen maar de snellere Adriaan en Rodger Hulsebos kozen er voor om samen 
voor een hoger tempo te gaan. 
 
Ruim voor 4 uur waren we aanwezig en de auto was door ons al voorzien van reserve materiaal, 
gereedschap, verlichting, veel water, ehbo kit en wat we verder dachten dat er nodig kon zijn. 
De deelnemers laadden hun eigen eten, drinken en reservekleding in. 

04.00 uur in de ochtend in Kampen. 

Het startsein klinkt. We beginnen aan ons steprondje om het 

IJsselmeer. Ik ben met twee van "mijn" stepmannen uit Brabant 

gekomen. Totaal zijn we echter met 17 steppers. Van Adriaan en 

Rodger hebben we de eerste 500 meter alleen maar het achter-

licht gezien. Met de anderen zijn we de hele tocht bij elkaar   

gebleven.  We beginnen met het eerste buitje van die dag.            

Het eerste buitje van de twee. De stemming zit er goed in.  

Exact om 4 uur gingen ze (iets te) enthousiast van start en ze reden meteen al boven de 20 km/u. 
Dit was voor Wilco een hele opgave en om bij te blijven moest hij zichtbaar alles geven. 
Toch behield hij de aansluiting in de eerste donkere uren. 
Toen het tempo daarna iets zakte heeft hij geen problemen meer gehad. 
Ik sloot gelijk aan met Mary gezellig op de bijrijderstoel en kon goed in de buurt blijven om dat er 
nog nauwelijks verkeer op de weg was. 

Gezien het tijdstip is er niet zo veel verkeer op de weg en is er niet zo veel te zien. Soms even een 

stop voor een boterham of een plasje. De volgauto's volgen ons, halen ons in, laten ons voorgaan, 

houden het verkeer tegen en volgen ons weer. Zo rond de 20 kilometer p/u 

steppen is lekker maar op dat tempo in de auto??  

Petje af voor de volgvrouwen en mannen.  

Wij met 2 volgwagens en ook nog een SWO wagen van de toerleiding met 

ook ruim voldoende materiaal en zeer gemotiveerde helpers aan boord 

hielden de boel in de gaten waarbij de SWO kopwagen regelmatig even 

naar voren scheurde om te kijken hoe het Rodger en Adriaan verging.  
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Tussendoor wordt er een hoop gekletst, daar had iedereen nog 

wel adem voor. Zo rond half acht begon het licht te worden. Ach-

ter de wolken scheen de zon,tenminste, dat denken we. Er waren 

echter nogal veel wolken. De eerste lekke band wordt gereden. 

De volgwagen stond een stuk verderop maar Arnold en Linda 

sprongen samen op één step en vlogen vooruit.  

Liefde geeft vleugels........  

De route is simpel en op de meeste plaatsen is het makkelijk om in de buurt van de steppers te 
blijven en na de eerste lekke band en een plaspauze werd ruim op tijd de eerste stempelpost in 
Stavoren bereikt, de teller stond hier op 70 km. Er was drinken en eten geregeld door de het orga-
niserende SWO en het toilet was open in de jachthaven. 

In Stavoren de eerste stempelpost. Bij een jachthaven met toilet, dat is toch altijd fijn. Thee, koffie, 
koek, banaan, stroopwafels, het was er allemaal. Super geregeld. Tijd voor de volgers om even een 
band te plakken en een wiel te wisselen. Water bijvullen, even op de foto en daarna weer door. 
Tussendoor nog even in Oude Mirdum het hoogste "klimmetje" van Friesland overwonnen. 

Even raakten we de groep kwijt bij een wegomlegging en af en toe pakten we een stukje fietspad 
of negeerden een eenrichtingsbord om bij de groep te blijven. 
Op de afsluitdijk, een snelweg, lukte dat natuurlijk niet en reden we naar de parkeerplaats halver-
wege waar koploper Rodger net voorbij kwam. Hij vertelde dat Adriaan 4 kilometer terug aan het 
lopen was met een lekke band. 
Wij hadden niks gezien vanuit de auto maar besloten toch over het fietspad terug te rijden.  
 
Na een poosje kwamen we de groep tegen en die hadden geen Adriaan gezien. 
Die bleek achteraf een auto lift gehad te hebben naar den Oever om zijn band te laten maken en 
was daarvandaan teruggestept richting Rodger. 
Hierdoor kwam hij ondanks het autoritje toch aan het juiste aantal kilometers. 
 

De groep bereikte stempelpost Den Oever op een 
nieuwe locatie direct aan de route waar ze opnieuw 
werden voorzien van alles wat een stepper nodig 
heeft. 
Hier begon het te regenen, niet zachtjes en dat duur-
de en duurde maar tot een stuk voorbij Lelystad,     
wel 90 km!  

Voor de Afsluitdijk nog even wat energie 
opdoen. En dan op weg naar 36 km steppen 
tussen het IJsselmeer en de Waddenzee. De 
zoete watergeur vermengt met de zilte 
lucht. En helaas ook met de dampen van de 
auto's. Halverwege even een stop om dan 
weer door te tuffen naar Den Oever.  
Voordat we Den Oever bereiken voelen we 
al een keer een druppel. In het begin nog 
hopend dat we de zweetdruppels voelen van 
de andere steppers, maar helaas, het natte 
kwam van     boven. 
In Den Oever begint het tweede buitje van 
die dag goed door te zetten. Een buitje van 
een kilometer of negentig.  
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Onderweg nog even de stijf geworden nek en schouders van Linda ingespoten met wonderspray 
en door ging ze weer. 
De meeste steppers reden op racebandjes dus de lekke banden volgden elkaar in snel tempo op 
en er dreigde zelfs materiaalgebrek. Een van de steppers, Andre was buiten beeld flink gevallen 
maar kon met pijnlijke ribben toch door. 
Arnold kreeg problemen met een spierscheuring en heeft de rest van de tocht bijna éénbenig   
moeten uitsteppen.  

Een soepje, pannenkoeken van Ron, vanillevla, rijstepap, een 
snicker, boterhammen en een lekker bakkie thee. Iedereen 
neemt iets uit zijn meegenomen voorraad ( en ik uit de voor-
raad van Ron) of geniet van de lekkere dingen van de orga-
nisatie. Ondertussen even aan het thuisfront en de Bra-
bantsbontsteppers laten weten dat we de Afsluitdijk hebben 
gehad. En dan maar weer op weg. Richting Enkhuizen waar 
we het IJsselmeer weer over zullen steken. Van Den Oever 
naar Enkhuizen is maar 1 weg. Een hele lange, natte en   
eigenlijk zeer saaie weg.  

Halverwege de Houdribdijk de laatste stempelpost, nog 55 kilometer. 
Bij iedereen kwam het besef dat ze het zouden gaan halen. Het regende nog steeds maar het leek 
wat lichter te worden en inderdaad, voorbij Lelystad hield de regen op en hebben ze zelfs nog een 
heel klein beetje zon gehad!  

Tussendoor nog een aantal keren stoppen. De ene keer om te drinken maar in die 245 kilometer 
ook  8 keer om een wiel te verwisselen. Het natte weer zorgt er voor dat steentjes blijven plakken 
en die zorgen voor een lekke band.  
Halverwege de Houtribdijk nog een laatste officiële stop. Met een parasol. Maar we waren al zo 
nat dat het weinig zin had om daar onder te gaan staan. 
Weer goed verzorgd met bouillon, thee en koeken en fruit. We hoefden maar te vragen en de war-
me drank zat al in de beker. Heerlijk. Niet te lang blijven staan want door de regen en de afstand 
zijn de spieren vrij snel koud en stram. 
Nog veertig kilometer te gaan. Na een hoopvolle bocht erachter komen dat deze dijk erg raar 
loopt. Het lijkt dat je bijna bij Lelystad bent maar dan moet je nog een kilometer of drie helemaal 
rond.   

Onder het snelweg viaduct stonden enkele fietsers klaar om de groep de laatste kilometers te 
begeleiden naar de finish waar ze met gejuich en applaus werden binnengehaald.  

De gezelligheid moet echt van de steppers komen. 
En dat lukt zeker.  Tussendoor komen "mijn" man-
nen regelmatig even kijken hoe het gaat. Zij step-
pen liever wat meer naar achter maar ik moet daar 
niet zijn. Teveel wisseling van snelheid wat te    
intensief is voor mijn longen. Onderweg de vraag of 
ik uit kon leggen waarom ik zo graag met "mijn" 
mannen step. Moeilijk uit te leggen, het is een stuk-
je gevoel. Maar die zorgzame, lieve, bezorgde, 
vriendelijke en soms "bevelende" aandacht ( als het 
er op aan komt dan heb ik helemaal niets in te 
brengen) ;)) is de reden dat ik "mijn" mannen graag 
in een gouden lijstje stop en dat ik graag met ze 

step.  Maar ik wil zeker de rest van het team niets tekort doen. Ieder neemt zijn rol en heeft als 
doel om als team over de finish te komen. Van technische weetjes tot pure gezelligheid en alles 
wat daar tussenzin. Super team.  En dat is waar het om draait, dat kan een heel verslag niet     
duidelijk maken. Dat is het stepgevoel.  
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Utrechtse Heuvelrug 

Een bakkie soep ging er bij de meeste steppers wel in je kon je ook laten masseren. 
Na voorzien te zijn van een medaille en een bos bloemen gingen de deelnemers moe maar vol-
daan naar huis.  

En zowaar, de laatste 20 kilometers zijn droog en soms zien we zelfs onze 
schaduw! 
Net voor Kampen worden we opgewacht door twee fietsers van de   
stepclub daar. Zij begeleiden ons de laatste kilometers.  
Bij de finish aangekomen staan er wat familieleden te wachten. En Joke 
en Gijs van Brabantsbont, die even vanuit Brabant naar hun stepkuikens 
kwamen kijken. Weer dat stepgevoel hè! Nog even een kopje soep maar 
al snel de spullen in de auto en op weg naar de douche  en slaapplaats.  

Het was een lange maar mooie dag waarbij ik opnieuw genoten heb 
van de teamspirit. 
De organisatie door SWO was goed en we gaan er van uit dat deze 
tocht over 2 jaar weer op de kalender staat. 
En volgend jaar? Het Monster van Brabant, de 230 km lange tocht van 
Brabants Bont. 
Hard op weg om ook een klassieker te worden. 
Denk er vast over na, met genoeg kilometers in de benen en in een 
sterk team kan jij het ook!! 
 
In totaal hebben we er 15 ½ uur over gedaan. We hebben 12 uur en 40 
minuten gestept met een gemiddelde snelheid van 19,1 km p/u. Netjes 
gedaan vinden we zelf. 
Leuk om deze "zwaarste steptocht" van Nederland een keer gestept te 
hebben. Super om dit met drieën te doen. Gezellig om weer andere 
steppers te ontmoeten. Prima geregeld en ook goed verzorgd tijdens 
de stopplaatsen. En natuurlijk de complimenten aan de drie            

volgwagens. We zullen maar zeggen: "het was een mooi oefentochtje voor wat andere tochten." 
 
Arie Folkers,  Irma Rietman (Brabantsbont) 

De Utrechtse Heuvelrug, georganiseerd door Stepteam High Level. 

Goed aangegeven parkeerplaatsen, ontvangst met koffie thee en wat  

lekkers. Fruit mocht je meenemen voor onderweg. 

De groepen werden opgesplitst in 30 km beginners, 60 km groep en een  

30 km snelle groep. Wij hebben gekozen voor de 1e groep. Het was een 

lekker tempo, maar we kunnen wel merken dat er in Barneveld geen   

hoogte training is. Wij steppen toch wel erg vlak. 

 

Na 14 km was er een goed verzorgde pitstop, tomaten,  

kippen en vegetarische tomatensoep. Stokbroodjes, fruit, 

chocolade en koffie en thee.  Op naar de volgende 16 km. De ergste klim  hebben 

we gehad voor de pauze, dus het wordt alleen maar makkelijker. 

Mooie omgeving, genieten, maar wel erg jammer van het weer.                               

Tot op het hemd toe kletsnat  geregend. Bij terugkomst een lekker broodje kroket 

uit de oven of vegetarische nasi/bami schijf. 

 
Bedankt Stepteam High Level voor de organisatie.                          
                                                                                                                       Evelien Boonstra (Stepteam Barneveld) 
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Winter– of zomerbanden 

November 2017 

Ook de komende maand staan weer heel wat auto’s bij de garage om de zomerbanden te ver-

wisselen voor winterbanden. Is dat nou écht noodzakelijk? Wel als je naar de wintersport gaat. 

Dan is het zelfs verplicht om op winterbanden te rijden. Maar in ons milde landje kun je je dat 

afvragen. Maar de handel vaart er wel bij. Juist als blijkt dat onze winters steeds minder koud 

zijn, heeft de winterband een heuse opgang gemaakt. 

Maar toch blijkt de winterband door de andere samenstelling en 

het profiel ook een betere grip op de weg te geven in ons milde 

klimaatje met veel regen en zo. 

En over sliks, semi slicks, ultra softs, intermediates of regenbanden weet Max Verstappen uiter-

aard alles van. Meer of minder grip, snelheid, kans op slippen, etc. Allemaal factoren om reken-

ing mee te houden bij een droog of nat wegdek. 

En hoe zit dat dan bij banden voor de step? Eigenlijk hetzelfde. Meer 

profiel, geeft meer grip (met name bij een nat wegdek of op bospaden), 

maar de rolweerstand neemt ook toe. Profielloze banden zijn vooral 

geschikt bij droog weer en bevordert de snelheid. Profielloze banden stuwen het regenwater 

voor je band op want het kan eigenlijk nergens heen. Zou je nog harder gaan rijden word je  

opgetild door het opgestuwde regenwater en ga je rijden op een waterfilm tussen je band en 

het wegdek. Dan heb je last van aquaplaning. Gelukkig heb je op de step niet zo gauw last van 

het laatste, maar opstuwing heb je met gladde banden al snel. 

Niet wetenschappelijk bewezen, maar ooit heb ik eens tweemaal op een dag exact dezelfde 

afstand, met gelijke weersomstandigheden, afgelegd met profielbanden of 

“slicks” op mijn eigen step. Uitgaande van ongeveer dezelfde 

krachtsinspanning kwam ik tot de conclusie dat ik zo’n 2 km per uur harder 

stepte met “slicks”.  

Dus bandjes van je step  wisselen lijkt verstandig. Maar…… is het 

noodzakelijk? Het antwoord is niet eenduidig. Het is maar wat je wilt. Gewoon lekker steppen 

en conditie opbouwen, neem dan een licht geprofileerde bandjes. Een soort four seasons band. 

Een goed voorbeeld hiervan is de Vittoria Rubino. Prima bandje het hele 

jaar door. Je kunt natuurlijk meer profiel wensen in de winter, dan heb je 

meer grip maar gaat je snelheid wel omlaag. Ook op die banden kun je 

perfect  het hele jaar steppen. Goed voor de opbouw van je conditie door 

de verhoogde rolweerstand.  

Maar wil je echt lekker racen op de step, neem dan “slicks”. Banden zonder profiel, dus je snel-

heid neemt absoluut toe. Of het kunnen volgen van het stepteam gaat makkelijker. 

Conclusie: het is maar wat je wilt, maar alles moet hoe dan ook  uit de bovenbenen 

komen.     

      

    (Henk Roelofs) 

 
 
 

Vittoria Rubino 
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Ik ben nog wat dieper in de materie gedoken en vond het volgende: 
 
Enkele instanties hebben banden getest, o.a. de Fietsersbond en de Wereldfietser. 
Het gaat om dingen als rolweerstand, comfort, lekbestendigheid en prijs/kwaliteit verhouding. 
 
Hieruit komen de volgende zaken: 
 
Ventiel. 
 
Kies vooral voor banden met een autoventiel. 
Het z.g. Franse ventiel voldoet ook redelijk maar het Hollandse ventiel 
(met het ventielslangetje) is niet echt aan te raden. 
 
Bandenspanning. 
 
Uit de tests blijkt dat de bandenspanning onder de 4 bar enorm veel extra rolweerstand heeft. 
Boven de 4 bar neemt de rolweerstand nog maar een klein beetje af, dus voor de   toerstepper 
niet zo belangrijk. 
Ons advies is pomp de banden op tot 6 bar. 
Een hogere druk scheelt nauwelijks en gaat ten koste van het comfort. 

 
Pomp. 
 
Een pomp met drukmeter en liefst een dubbele cilinder pompt precies en niet zwaar.  
 
Joe Blow is bijvoorbeeld een goede pomp. 
 

 
Banden. 
 
Er zijn veel banden te koop en ook veel verhalen over banden. 
Ons advies: laat je niet gek maken door de kenners 
Ietsje minder rolweerstand kost vaak een veelvoud aan lekke banden. 
 
Een hele goeie anti-lek band is de Schwalbe Marathon plus. 
Een goed profiel helpt je ook de winter door. 
Deze band heeft een lagere rolweerstand dan de              
Zwalbe Marathon Racer en de volkomen gladde Zwalbe Kojak. 
Hoewel de namen anders doen vermoeden!! 
 
Ook de Vittoria Randonneur Hyper scoort uitstekend Qua rolweerstand en   

lekbestendigheid 
 
Via de volgende links kan je heel veel over banden 
leren. 
 

 
Regelmatig de steentjes uit het loopvak peuteren kan lekke 
banden voorkomen. 
Bij te zachte banden bestaat het gevaar voor lekstoten (snakebite heet dat) op bv putdeksels of 
ongelijke klinkers, pomp je banden dus regelmatig op. 
Er bestaan spuitbusjes met schuim die je band plakken en oppompen, soms bij Lidl en Action.  
 
Ben je lid van de Wegenwacht? Dan kun je pechhulp voor de step afsluiten en word je geholpen 
bij lekke banden maar ook bij andere pech. 

Hollands Frans Auto 

Vittoria 

Racer 

Kojak 

Marathon 

www.wereldfietser.nl 
www.fietsersbond.nl 
www.fietsersbond.nl/bandentest 
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Henk’s blog 

Ik heb gecheckt of steppers ook toegang hebben tot deze hulp en dat is door de ANWB bevestigd. 
 
De prijs is afhankelijk van hoe lang je ANWB lid bent maar is oplopend 
vanaf €26,- minimaal. 
Ben je geen ANWB lid dan komt er € 15 bij voor een lidmaatschap. 
Het is niet vervoermiddel gebonden dus ook geldig voor je fiets. 
 
Op www.anwb.nl vind je alle informatie.   

(Arie Folkers) 

Helm op je kop 

U kent ze wel die beelden van de Tour de France in de vorige eeuw. Nog niet 

zolang geleden.   Keihard koersen op van die racefietsen met de “shifters” 

nog op het frame. Het was in ieder geval goed zichtbaar of een renner 

schakelde. Met de huidige technische ontwikkeling is alleen voor een 

getraind oog het schakelen nog zichtbaar. Destijds geen oortjes in, dus alles 

in eigen hand.  

Ook werd er in die periode nog met een petje op gekoerst.       

Klepje omhoog vanwege de reclame, of voor de stroomlijning 

achterstevoren met de lange haren er onderuit. Mooi gezicht.      

Nog steeds zijn die petjes voor verzamelaars een grote hobby. Zo’n 

petje van Eddy Merckx , Bernard Hinault of onze eigen Joop Zoetemelk, Rene Pijnen of Hennie 

Kuiper. 

Maar in mei 2003 was het gedaan met de petjes tijdens het koersen. De helmplicht 

werd ingevoerd. De maatregel werd genomen naar aanleiding van de val van de Ka-

zachse renner Andrej Kivilev tijdens Parijs-Nice, die daaraan overleed. Kort daarvoor 

had ie zijn “pothelm” afgezet, omdat hij het te warm vond.  

Hoewel de helm geen absolute zekerheid biedt, zoals blijkt uit het overlijden van Wouter Wey-

landt (met helm op) na een ernstige val, geeft het wel voldoende bescherming voor ons meest 

vitale lichaamsdeel. En de huidige helm weegt nog slechts 200 gram en heeft voldoende ventilatie. 

Een ware (r)evolutie, evenals het gewicht van de racefiets, het draadloos schakelen met shifters 

aan het stuur en zo kan ik nog wel even doorgaan.  

En niet alleen in de wielrensport is de helm de normaalste zaak van de wereld, ook andere (niet-

gemotoriseerde) sporten wordt de noodzaak gezien. Kijk bijvoorbeeld naar de schaatssport 

(peloton), skaten, skeeleren, paardensport, skiën, schansspringen, etc. Uiteraard zijn er nog 

steeds van die malloten die vinden dat ze wel zonder kunnen. Je kent ze wel, die dikbuikige week-

end-wielrenners of skaters.  Natuurlijk is bewegen goed, maar neem wel de moeite om een helm 

op te zetten. De eerste hulp in het weekend heeft het al druk genoeg met al die voetbalblessures, 

comazuipers, etc 

Duitsers hebben genoeg fietsen (!) en in Duitsland ( als ook andere landen) is het 

dragen van een helm tijdens het fietsen de normaalste zaak van de wereld. Je her-

kent ze onmiddellijk. Gedegen en “gründlich”. Daar wordt tenminste niet mee 

gesjoemeld. Althans dat hopen we maar. En ook kinderen dragen een helm.  
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3FM Serious Request 2017 

Gelukkig zie je dat in Nederland ook steeds meer. Want met een vaartje van ca. 10 à 20 km p/u 

tegen een paal aan, is vragen om problemen 

En dan die E-bikers zonder helm. Gemiddeld harder dan 20 km p/u. Recente statistieken wijzen op 

veel ongevallen in deze doelgroep. Onverantwoord. Wat een stelletje idioten. En uit een enquête  

werd duidelijk waarom. “Mijn haar, mijn permanentje, te warm, niet stoer, ga een beetje voor gek 

lopen, etc. “Tja, te warm” dacht Andrej Kivilev ook.  

Maar ook steppers zien we nog steeds  veelal zonder helm. Het is niet verplicht, maar wel verstan-

dig. Zowel op de normale weg, als bergje af. Snelheden van 40 km p/u zijn dan niet abnormaal. 

Maar wel als je zonder helm onderuit schuift. Dan ziet je hoofd er wél abnormaal uit als het 

tegenzit. Laat staan als je tegen een boom of zo gaat. Op een paar nieuwe fontanellen zit je toch 

niet te wachten. Die heb je tenslotte allang geleden laten dichtgroeien. En er is zo’n formule 

(Newton)die kan uitrekenen hoe hard dat is met een bepaalde snelheid en je gewicht. Dat wil je 

niet weten. Maar mocht je toch benieuwd zijn of jouw hoofd er wel tegen bestand is, maak dan 

eerst de berekening middels die formule. In de praktijk uittesten lijkt me minder verstandig.  

DUS WEES ZUINIG OP JE KOP, ZET EEN PASSENDE HELM OP!!! 

Henk Roelofs 

Stepclub Amersfoort 

Noot van de redactie: De afgelopen jaren heb ik met de step drie keer een lelijke val gemaakt, alle keren was ik blij een helm te dragen, deze 

heeft heel veel (hoofd) letsel bespaard. Na een valpartij de helm controleren op beschadigingen en eventueel vervangen voor een nieuwe. 

                               Jeroen Stam   

 
Nee, geen leven op Pluto of twijfel over België.  
Het glazen huis in Apeldoorn, waar drie 3FM DJ’s zich een week opsluiten, is op zaterdag 23 
december 2017 het einddoel van een tocht die om 08:00h zal beginnen in Bolsward. 
 
Al enkele jaren als voorzitter te zijn verbonden aan de Bolswarder Step Vereniging (BSV), leek 
het mij leuk om eens een “andere” tocht te organiseren. Een andere tocht?  
Sinds 1985 organiseert onze vereniging de step variant van de Elfstedentocht.  
Deze ca. 230 km. lange tocht wordt ieder jaar op 1e Pinksterdag georganiseerd.  
Een evenement dat ieder jaar aan populariteit wint, met afgelopen editie 228 deelnemers aan 
de start. 
 
Toen in 2013 het glazenhuis in Leeuwarden stond, was het idee ontstaan om vanuit Bolsward 
naar Leeuwarden te steppen. Een relatief korte afstand van ca. 30 km. Een spontane actie, met 
bijna 60 deelnemers een groot succes.  
 
Nu vier jaar later een iets langere afstand, maar wel dezelfde 
grondslag. Een spontane actie om het steppen te koppelen aan 
het goede doel (Rode Kruis).  “In de week voor Kerstmis haalt 
NPO 3FM samen met heel Nederland geld op om ouders en 
kinderen te herenigen. Wereldwijd zijn meer dan vier miljoen 
familieleden elkaar kwijt door een ramp of conflict.” 
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Even voorstellen 

 

Wat is het plan? 
 
Op zaterdag 23 december om 08:00 vertrekt een groep      
steppers uit Bolsward richting Apeldoorn. Deze tocht is ca. 130 
km. en er kan op twee plaatsen worden aangeschoven, als de 
tocht “te lang” is. Dit kan bij de geplande tussenstops in Lem-
mer (na 35 km.) of in Kampen (na 72 km.) 
 
Tevens wordt in Kampen een verzorgingspost ingericht door 
Stepteam SWO waar vermoedelijk brood en soep zal worden 
verstrekt. 
Deze service wordt door SWO gratis aangeboden. 
Vermoedelijk zal hier  rond het middaguur een half uurtje voor 
uitgetrokken worden en ook hier kunnen nog steppers 
aansluiten voor de laatste etappe. 
 
Het is de bedoeling zo rond 16:30 in Apeldoorn aan te komen, 
waar een cheque aan zal worden geboden aan de 3FM DJ’s. Om een cheque aan te kunnen bieden 
is natuurlijk geld nodig. Het inschrijfgeld van deze tocht is naar eigen keuze. Eventueel kunt u zich 
laten sponsoren door vrienden, familie, werkgever of…. Al het bijeen gestepte geld zal in zijn   
geheel gedoneerd worden aan het Rode Kruis. 
 
Is door het bovenstaande uw interesse gewekt? Heeft u vragen of wilt u misschien deelnemen? 
Door een mail te sturen naar stepelfsteden@gmail.com kunt u zich opgeven of uw vraag stellen. 
 
Op onze website www.stepelfsteden.nl is verder informatie te vinden over deze sponsortocht 
voor het Rode Kruis 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Robert Witteveen 
(voorzitter BSV) 

Wij zijn Stepteam IJsselstein! 
 
Sinds 2011 steppen wij in teamverband in en rond IJsselstein. 
Heel lang met 2 steppers: oprichter Wim van  Dommelen en Goos 
Zingel. 
Ook wij hebben gemerkt dat het toersteppen momenteel een geweldige opleving doormaakt. 
Veel mensen zien ons steppen en willen dat ook. 
 
Vandaar dat wij weer begonnen zijn met werving en de resultaten zijn er al! 
Na een stepclinic in IJsselstein hebben zich meerdere steppers enthousiast aangemeld en de 
eersten rijden onze tochtjes al mee en hebben een step aangeschaft. 
Onderling contact houden wij via de Appgroep en we trainen momenteel wekelijks op de 
woensdag avond (19.00 uur) en Zondagochtend (11.00 uur) 
Het startpunt is de Podiumweg in IJsselstein. 
 
Als zeer ervaren steppers kunnen wij advies geven over techniek, materiaal, kleding en verder 
alles wat met de stepsport samenhangt. 
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Rondje Vliegbasis Soesterberg 

Ook kunnen wij advies geven over de aanschaf van een eigen nieuwe of gebruikte step. 
Het steppen bieden wij gratis aan omdat we de drempel zo laag mogelijk willen houden. 
Mensen op een gezonde en prettige manier laten bewegen is onze missie en de stepsport is daar 
zeer voor geschikt. 
Nauwelijks blessures en toch een goede workout waarbij je veel spiergroepen traint en ook nog 
afvalt! 
En dat op iedere leeftijd en je eigen niveau, van 10 tot 80 jaar. 
 
Er zijn meerdere types steps aanwezig om uit te proberen wat het best bij je past. 
Wil je een keer mee of je meteen aansluiten? 
 
Neem dan contact op met Wim, 
 
Wim van Dommelen, 
wimdommelen@gmail.com 
06-53560594 
www.step-team-ijsselstein.com  

Een mooi initiatief van 2 leden van Stepclub Amersfoort heeft gezorgd voor een fantastische 

steptocht op 14 oktober jl. 

De weergoden waren ons goed gezind. Met prachtig weer en een heerlijke temperatuur hebben 

we om 9.00 uur verzameld bij het huis van Francien en Martijn. De steptocht  voerde door het 

bosrijke gebied ten zuiden van Amersfoort. Niet alleen bomen, maar ook de prachtige      

stuifduinen bij Soest. Via de bossen bij Den Dolder en het Ecoduct richting Soesterberg.  

Wel wrang om door deze omgeving te steppen, met de wetenschap dat hier onlangs intensief is 

gezocht naar Anne Faber. In stilte waren onze gedachten bij haar en was iedereen ervan      

overtuigd dat ons rechtssysteem  op dit punt volledig heeft gefaald. 

Eerst onderweg nog een kopje koffie, thee of chocolade bij 

de horeca gelegenheid met die grote gele M, aangeboden 

door Stepclub Amersfoort 

Bij de vliegbasis Soesterberg, voorheen een Amerikaanse 

basis, kunnen we de startbaan op steppen. Zo’n ruime kilo-

meter lang mooi asfalt. 

Heerlijk om daar eens flink tempo te maken met de step en het 

gevoel te hebben dat je wellicht gaat opstijgen. De zweefvlieg-

tuigen cirkelen boven ons als adelaars op de thermiek  en 

landen naast ons op een speciaal aangelegde groenstrook. Het 

ultieme gevoel van vrijheid valt over ons. 

We steppen via de Soesterduinen terug naar Amersfoort en 

drinken in de riante tuin bij Francien en Martijn thuis nog een heerlijk kopje koffie/thee, met 

zelfgebakken kokoskoeken. 

Een goed georganiseerde steptocht van ca. 35 km in een prachtige omgeving en gezellige 

afsluiting. Dankjewel voor dit mooie initiatief.  
Henk Roelofs, Stepclub Amersfoort. 
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November 2017 

De Veluwe Posbank steptocht van 2017 georganiseerd door Stepteam Doesburg op 14 oktober 
jl ligt weer achter ons. 

In de vroege ochtend begon het al goed. Een weerbericht dat niet    
misstaat in de Hollandse zomer begon zijn beloften langzaam waar te 
maken. 22 graden werd het in de middag maar liefst! 

Koffie was gezet en tafels waren klaar gemaakt om al het lekkers te   
dragen, dat weer gebakken was door verschillende leden van ons team. 
En niet te vergeten de lekkere, enige echte mosterd soep die gemaakt was voor de hartige   
vulling na de tocht. 

Er was een mooie opkomst. Ruim 50 steppers die 50 en 25 kilome-
ter van de Veluwe zouden genieten. 

De 50 km groep vertrok als eerste om door de bossen van Ellecom 
en De Steeg naar de Posbank te steppen. Daar was een korte 
pauze gepland. Niet echt nodig, maar het mooie uitzicht van de 
Posbank kan je niet zomaar aan je voorbij laten gaan.  

Plus er was een interview met  filmopnames door Maarten Lindner 
van onze lokale TV: TV Doesburg. Filmopnames gemaakt vanuit 

een stoere bugxer buggy die deze dag ter beschikking gesteld was door  TimeOut Events.        
Film TV Doesburg 

Na het genot van het uitzicht werd de tocht vervolgd. De steppers hebben zo 
ongeveer alles wat Nederland te bieden heeft aan heuvels en ondergrond 
gestept. De best wel stevige klim bij Rozendaal en de Zandweg bij Deelen 
gingen niet onopgemerkt aan de steppers voorbij. De echte rustplek op een 
30 kilometer in de buurt van Loenen was dan ook meer dan welkom. Daarna nog een 20 kilome-
ter die in het begin misschien nog misleidend makkelijk leken maar in de staart toch nog best 
een paar flinke heuvels kende. De gehele Lange Juffer werd benut om lekker af te dalen naar de 
finish. 

De 25 kilometer groep, een kleine 10 steppers, mocht een 
opwarm stukje steppen door het dorp Dieren, om dan bij de 
Imbos het bos in te duiken tussen Dieren en Laag Soeren. Het 
eerste rustige stukje werd gecompenseerd door een lange 
klim die leuk in de benen ging zitten. Uiteraard na klimmen 
volgt afdalen maar al snel begon de tweede lange klim…. een 
uitputtingsslag was het wel voor een aantal die geen heuvels 
gewend waren. Rustpunt was op 16 km gezet om net als de 

50 kilometer van het prachtige uitzicht van Posbank te genieten. Vanaf de Posbank werd er 
gestept door de bossen van De Steeg en Ellecom naar Dieren. Er zit  een gemene S-bocht in de 
afdaling die ook met een bijzonder elegante kluun actie van een van de steppers genomen 
werd. Na de laatste gemene klimmen op de Lange Juffer was het linksaf naar de finish, de soep 
en de broodjes.                                                                                                                                           
Het was een geslaagde dag. Het weer was echt super. Maar zonder al de enthousiaste steppers 
uit het hele land was het niet zo’n mooie dag geworden. 

De data voor de tochten van volgend jaar zullen te vinden zijn op onze website 
(www.stepteamdoesburg.nl)  bij het Landelijk Platform Toersteppen (www.toersteppen.nl)  en 
de NAF (www.autoped.nl). 

Menanynke Hulshof (Stepteam Doesburg) 
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Step kalender. 

 
12 November 1e Wintertourtocht BrabantsBont, 40 km 
  
De maand november heeft vooralsnog slechts twee      
steptochten te bieden. 
De 1e  van een serie winter tochten georganiseerd door het 
onvolprezen Brabants Bont team dat ons al jaren steppend 
de winter door helpt. De meeste wintervaste steppers  
zullen het kennen: een mooie groepstocht  van zo’n 40 km met gezellige stop. 
De warme hap onderweg gecombineerd met de Brabantse gezelligheid doet het goed! 
 
Zojuist bekend geworden: De jaarlijkse NAF toertocht. 
25 november: NAFdag toertocht, Zwolle, vermoedelijk 25km. 

De                           Vrije Stepper Stepkalender2017 
 
Na een druk toerseizoen staat er voor november nog weinig op de kalender. 
Misschien een leuk idee voor de nieuwere teams om een tochtje op de kalender te zetten!! 
Weet je niet hoe? Neem contact op! 
 

TOURTOCHTEN: Bij alle vermelde Skate en fietstochten zijn steppers welkom. 
Alle bekende steptourtochten zijn vermeld. 
 
 
November 
12 1e Wintertourtocht BrabantsBont,Waalwijk, 40 km (F)…………………………..Klik hier   
25 NAFdag toertocht, Zwolle, 25km…………………………………………………………….Klik hier  
 
December 
9   2e Wintertourtocht lichtjestocht BrabantsBont,Waalwijk 25 km……………..Klik hier   
16 Midwintertocht SWO, Heerde, 20 en 25 km…………………………………………...Klik hier  
23 Steppen naar het Glazen huis in Apeldoorn, Bolsward, 130 km……………….Klik hier   
23 Anjo Jager Kerstrit, Assen, 50 en 80 km(F)……….……………………………………...Klik hier 
          

Tot slot 

De redactie van deze nieuwsbrief is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in aangeleverde 

copy, tevens behouden zij het recht aangeleverde copy in te korten of indien nodig te redigeren. 

Door ruimte gebrek kan het voorkomen dat aangeleverde copy doorgeschoven wordt naar een 

volgende maand. 

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen klik dan hier  en klik vervolgens op verzenden.  

Mocht de link niet werken stuur dan een mailtje naar info@toersteppen.nl met als onderwerp 

uitschrijven nieuwsbrief is voldoende. 

 

Email adressen in ons bestand worden uitsluitend voor de mailing van toersteppen.nl gebruikt en 

zullen niet worden doorgegeven aan derden. 

 

De sluitingsdatum voor de volgende editie van de nieuwsbrief is 25 november. 
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