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Van de redactie…..
Beste steppers,

Voor jullie ligt het oktober uitgave van Toersteppen.nl, het eerste nummer na
de vakantie periode. De afgelopen weken is er behalve veel gestept ook samen
met onze nieuwe sponsor hard gewerkt aan een frisse nieuwe website. Uiteraard staat de toerkalender voor de komende periode in deze nieuwsbrief, en
een paar leuke verslagen van de diverse ritten.
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Toersteppen.nl heeft er sinds augustus een nieuwe sponsor bij !
VIP Webdesign in Houten heeft aangeboden om onze website te
moderniseren en ons als onafhankelijk platform beter vindbaar te
maken op het internet.
Een stap waar we maar al te graag gebruik van maken. Inmiddels is
er op de achtergrond door VIP hard gewerkt aan het overzetten van
de website. Het resultaat is te zien als je naar onze
website www.toersteppen.nl gaat.
Vip webdesign is een bedrijf in het midden des lands wat websites bouwt en onderhoud voor een
breed scala aan bedrijven en organisaties, van tandtechnieker tot meubelwinkel van brandweer
tot opleiding instituut en daar is toersteppen bijgekomen.
We hopen op een langdurige en prettige samenwerking met VIP webdesign.
Door de verhuizing gaat ook ons email adres veranderen van toersteppen@gmail.com
naar info@toersteppen.nl uiteraard zorgen we ervoor dat als er email op ons oude adres binnen
komt deze doorgestuurd gaat worden naar ons nieuwe email adres zodat er niets verloren gaat.

Jeroen Stam
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De Friese 11 steden fiets 5 daagse
Oktober 2017

De “Friese 11 steden fiets 5 daagse” een mond vol maar een fantastisch evenement waar ook
steppers aan deel kunnen nemen. Het is een recreatieve toertocht verdeeld over 5 dagen waarbij
getracht is de route zoveel mogelijk gelijk te houden aan de schaats 11 steden tocht, soms wijkt de
organisatie af van de oorspronkelijke route om iets extra’s te laten zien van Friesland. De start is in
Leeuwarden, je rijdt tussen de 50 en 65km per dag op fietsknooppunten. Dit jaar verschenen er 7
steppers aan de start waaronder jullie redacteur. Aan iedere stepper is gevraagd zijn of haar
ervaring in een paar woorden op te schrijven. Hier een paar reacties:
In vijf dagen step/fiets je langs de Friese Elfsteden van
camping naar camping, per dag ongeveer 60km. Dit is
één van de creaties van Friesland Beweegt.
Niet kampeerders kunnen ook meedoen, je kunt comfortabel slapen in het hotel. Het is een zeer gezellige
vakantieweek. Het enige wat je hoeft te doen is eten,
slapen, fietsen/steppen. Kortom 100 % vakantie. Dit
jaar waren van de ongeveer 100 deelnemers zeven
steppers aanwezig. Ik zou zeggen, steppers verenigt U
en kom volgend jaar ook genieten van dit prachtige evenement.
Irmgard

Voor de derde keer de 11 steden 5 daagse en weer
gezellig met ieder jaar meer steppers. Volgend jaar
een speciale editie: de 11 fonteinen 5 daagse.
Zien we dan 20 steppers? Zet hem in je agenda voor
volgend jaar
Arie

Het was een fantastische week en heb er echt van
genoten, ondanks een dag met regen was het een
gezellige boel op de camping. Al met al een aanrader
om nog eens over te doen
Goos
Het was zwaar na mijn gedwongen pauze vanwege een
gebroken arm. Maar net op tijd weer genoeg conditie
opgebouwd om de tocht te volbrengen.
Volgend jaar word ik 70 maar ga het graag weer
proberen!
Mary
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De routes zijn mooi en goed gemarkeerd, de 11 Friese
steden zijn leuk om te bezoeken. De dagafstanden van
ca. 60 km zijn goed te steppen, ook voor wie niet bijzonder getraind is, waarbij het vijf dagen achtereen
rijden een extra dynamiek aan de tocht geeft. Voor mij
was het de tweede keer dat ik deelnam; er gaat zeker
nog een derde keer volgen!
Alfred
Door een week eerder opgelopen blessure was de tocht
voor mij dit jaar extreem zwaar. In overleg met de
organisatie besloten om toch te rijden, en als het niet
meer ging in de bezemwagen stappen. Goos heeft me
in deze gesteund door me er letterlijk doorheen te
praten. Hierdoor lukte het om in iedergeval de stempelpost van die dag te halen. Goos en de organisatie van
de Friese 11 stedentocht nogmaals bedankt hiervoor.
Volgend jaar zeker weer van de partij (maar dan
blessure vrij).
Jeroen
De Elfstedentocht is een tocht met veel gezichten. We werden dit jaar getracteerd op warmte,
dagen met (veel) wind en een dag met enorm veel regen (hierdoor is er een dag uitgevallen omdat
het onverantwoord was om op pad te gaan). Kortom er zat van alles in dit jaar maar hij blijft zeker
de moeite waard. Het venijn van deze tocht zit hem in de staart, 50 of 60 km steppen is met goede
voorbereiding haalbaar, echter je moet 5 dagen achter elkaar en daarop trainen is een uitdaging
op zich.
Jeroen Stam
(de foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door Sjoerd Hofstra fotografiefryslan.nl in opdracht van Friesland beweegt)

Hoe doen ze dat ?
Steptourtocht 17-09-2017
Hoe doet Brabants Bont dat toch? De hele week heeft het geregend en op de dag van de
steptourtocht hebben we het meest ideale weer van de wereld. Zon, geen wind en niet te warm.
Dit keer rijden fietsers en steppers een prachtige tocht via Den Bosch door de Loonse en Drunense
Duinen. Excuseer mij als ik geen kennis van de omgeving heb. Aan de voet van de St. Jan koffie
met uiteraard een bosschebol. De route voert door heel veel bos.Wat is het Brabantse land toch
mooi. Complimenten voor de mooie route.
Irmgard
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Volop in de lift !
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Toersteppen volop in de lift!!
Sinds de start van www.toersteppen.nl , de Toersteppen nieuwsbrief en de Toersteppen Facebook
pagina heeft het toersteppen een enorme vlucht genomen.
Bij bijna alle tochten op de toonaangevende Kostka Vrije Stepper stepkalender zijn in meer of
mindere mate goed bezocht en werkelijk overal kan je steppers tegenkomen.
Klassiekers als de Twentse Tukkertocht werden met veel succes weer nieuw leven ingeblazen en
de oudste klassieker van Nederland, de berucht zware IJsselmeerronde ging zelfs na 50 jaar met
een record aantal deelnemers van start!
Nieuwe stepclubjes schieten als paddestoelen uit de grond en rijden vaak binnen de kortste keren
met een mooi aantal deelnemers rond. De verkoop van nieuwe steps gaat sky-high, vooral aan
nieuwe steppers, maar ook herintreders worden weer enthousiast, zetten hun oude step te koop
en schaffen een van de mooie nieuwe modellen aan.
Waardoor er ook weer een groter aanbod van gebruikte steps is gekomen voor de beginnende
stepper.
De hele zomer was er volop aanbod van tochten en hoewel het de komende koudere periode wat
minder zal worden is er ook dan nog genoeg te beleven buiten de eigen clubritjes om.
Denk b.v. maar eens aan de winterserie tochten van Stepteam Brabants Bont!
Of de bekende Posbanktocht in oktober van Stepteam Doesburg!
Of een van de andere tochten van de Vrije Stepper stepkalender
Ook lijkt de door ons aangestuurde opleving de redding van de al jaren zieltogende wedstrijdsport.
Diverse toersteppers hebben al eens van een wedstrijd geproefd en een aantal heeft te kennen
gegeven dit in de toekomst wellicht ook eens te proberen.

Laat iedereen doen wat hij leuk vindt!
Steun elkaars initiatieven met je deelname!
Zet zelf eens een tochtje uit en geef het tijdig door aan onze stepkalender via de website
www.toersteppen.nl
Zorg dat je zichtbaar bent met een presentatie van je team op www.toerstepen.nl

Heb je hulp nodig bij het uitzetten van een toertocht? Contact ons!
Arie Folkers

De molentocht
Op 9 september had Jeroen Stam een mooie steptocht uitgezet langs molens in Kinderdijk en omgeving. Helaas had Jeroen de vorige dag en vroeg in
de ochtend nog afmeldingen ontvangen van een
aantal steppers.
De regen kwam met bakken naar beneden toen ik
wakker werd. Maar ik had geen afgelasting van de
tocht gezien en ging naar het goed 50 km verderop gelegen Kinderdijk in de Alblasserwaard. Het
stond nog op mijn todo lijstje om daar een keer een tocht te gaan rijden dus vertrok ik naar Zuid Holland.
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Ik was zo als gewoonlijk weer de laatste die aankwam.
Daar stonden Gerda uit Tiel, Paul en Els uit Twente, Arie uit Zwolle
en Jeroen al klaar om te vertrekken. Om klokslag 10 uur begon het
natuurlijk te regenen en we starten iets later. Jeroen had ons verteld dat we onderweg geen koffie konden krijgen. Nu kunnen we
daar niet zonder dus na 9 kilometer gestept te hebben kwamen
we bij een molen in de buurt van Streefkerk die buiten de molens
van Kinderdijk viel.
Maar omdat het monumentendag was kon er binnen in de molen
een kijkje genomen worden. De molenaar had net een pot verse
koffie gezet dus die 6 “verzopen katjes” hadden hier wel oren naar
om daar een lekker bakje koffie met koekje te nuttigen. We konden net met zijn zessen binnen in
de huiskamer met bedstee. Welke weer
voor sommige van de steppers ook een
grote aantrekkingskracht had.
Na 21 kilometer gestept te hebben kwamen we voorbij een boerderij met koffieterras (Riekje’s Hoeve in Brandwijk). Aan
de buitenkant was niet te zien dat er een
winkeltje was met streekproducten en
dat men daar ook binnen wat kon eten en
drinken. Ook sanitaire voorzieningen waren aanwezig. Een aanrader.
Op 34 kilometer zagen we de dreigende buien aankomen maar toen was daar de Kat in de Wilg in
Oud-Alblas met hun poezenspreuken en wijsheden. Daar lekker met zijn 6-en geluncht en na bijna
1,5 uur vervolgden we onze toen droge tocht naar
Kinderdijk.
Slingerend
langs mensen
en molens kwamen we weer bij het startpunt uit.
Al met al een gezellige dag. Jeroen heeft echt een mooie tocht
uitgezet. Hij had voor ieder van ons een mooi knooppuntenkaartje gemaakt en ook nog de route met toelichting geprint.
Tip: op zondag en maandag is er geen/weinig horeca open op
de route. Ga op een andere dag en maak er een gezellige dag
van.
Conny Brans uit Brabant.
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Henk’s blog
Oktober 2017

PILLEN OF BEWEGEN?
De R is weer in de maand. Dat betekent dat alle scholen weer zijn begonnen. Iedereen weer in
het normale ritme. Tevens tijd, tenminste als je de commercials moet geloven, om wat extra
vitaminepillen te nemen. Want oh, dat najaar met al die regen en storm. Niet te vergeten onze
strenge winters. Als je niet oppast loop je de kans ernstig ziek te worden.
“Gewoon gezond eten, rust en regelmaat”, zou mijn moeder zeggen. Dat is
het beste remedie om deze periode met weinig zon goed door te komen.
Dan heb je geen pillen nodig.
En sporten? Ja, uiteraard. Bewegen is een van de beste methodes om gezond te blijven. En als de R in de maand is, beginnen de sportscholen weer
vol te stromen. Met mensen die allemaal een geweldig voornemen hebben
om wat aan de conditie te gaan doen of om af te vallen. Want een hele zomer lang BBQ-en, bier,
wijn en weinig bewegen doet er geen goed aan. Helaas haakt na enkele weken weer het grootste
deel van de enthousiastelingen af. Hetzelfde patroon in de maand januari. Volgevreten na de
feestdagen vlug naar de sportschool om de nodig kilo’s kwijt te raken.
Maar hoe kom je dan van die kilo’s af. In plaats van bewegen zijn er tientallen bedrijven of goeroes
die goed garen spinnen bij de verkoop van pillen of andere afvalmethodes. Kost klauwen met geld
en leidt tot niets. Zo’n crash dieet helpt zeker op korte termijn, maar als je je levensstijl niet aanpast, zitten de kilo’s er binnen te kortste keren weer net zo hard aan. En de zakkenvullers hebben
precies bereikt wat ze willen, want er komt weer een volgende periode om te gaan afvallen.
Hopelijk krijgen we in Nederland geen Amerikaanse toestanden hier. Maar ik vrees het ergste.
Bijna de helft van de Nederlanders heeft matig tot ernstig overgewicht. Een soort tweedeling in de
maatschappij. En dat is in de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. En dat overgewicht is echt een
groot probleem. Niet alleen bij volwassenen. Het begint al op jonge leeftijd. Teveel en ongezond
eten. Chips, cola, pizza’s, fast food, etc. Allemaal ingrediënten die tot overgewicht leiden. En bovendien bij kinderen meestal weinig goeds betekent voor het gewicht op latere leeftijd. Zo’n 15%
van de jongeren tussen de 4 en 17 jaar heeft overgewicht. Zelfs in China is er veel sprake van obesitas bij kinderen. Er worden daar zelfs zomerkampen georganiseerd om kinderen te laten afvallen
door gezond te eten en te bewegen. De verwencultuur door het één kind beleid eist daar z’n tol.
Natuurlijk is het niet nodig om allemaal met een 6-pack rond te lopen, maar een
goed BMI (Body Mass Index) is wel verstandig. (De formule van een BMI is: Je gewicht gedeeld door het kwadraat van je lengte ). Minder kans op hart en vaatziekten, minder belasting op de gewrichten, etc.
Dus……bewegen, bewegen, en nog eens bewegen. Het enige dat écht helpt. Goed
voor hart en bloedvaten, gewicht, spieren, cardio, weerstand, botten, mentale
weerbaarheid en zo kan ik nog wel even doorgaan. En gelukkig is er de commercial van Specsavers
die op een geheel eigen wijze een knipoog maakt naar bewegen voor ouderen. In plaats een potje
bingo is lekker met de billen schudden en bewegen ook voor de ouderen heel goed.
En uiteindelijk zal het ook bijdragen aan een verlaging van de zorgkosten. En dat scheelt ook weer in de portemonnee. Daar is iedereen
mee gebaat.
En wat is er dan heerlijker om een avondje te steppen. Heerlijk in de
buitenlucht. Alle spieren een beurtje geven. Hoofd lekker leegmaken.
Zowel langdurige verbranding (lees: afvallen) als opbouwen van longconditie komen bij de stepsport aan de orde. Je verbrandt 40% meer
calorieën met een uurtje steppen in vergelijking met een uurtje
fietsen.
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En zo heb ik al een grote groep steppers gezien, die zijn
afgevallen en een betere (long)conditie hebben opgebouwd.
Dan heb je geen pillen nodig om af te vallen of pillen
voor extra vitamines. Laat de R in de maand maar komen. Die kunnen we wel trotseren, want steppen doen
we het hele jaar door. Gewoon gezond eten en voldoende bewegen. En dat geldt zowel voor jong als oud. Sterker nog, wellicht eerder voor de jongeren onder ons dan
de 50 plussers. Of zoals bij onze dokter op de muur staat:

ALS JE NIET BEWEEGT, STA JE STIL!!
Henk Roelofs

Gezocht
Beste steppers,
De redactie van jullie nieuwsbrief is opzoek naar het volgende:
- Een redactie lid.
In het maken van de nieuwsbrief gaat best veel tijd zitten.
Een paar extra handjes zouden welkom zijn.
Het liefst iemand die met Microsoft Publisher overweg kan om te
helpen bij de opmaak, vele handen maken mooie nieuwsbrieven......
- Iemand die goed kan tekenen.
Er is idee ontstaan voor een logo op de nieuwsbrief, en mogelijk ook
op de website van Toersteppen.nl
Helaas het lukt mij niet om het idee om te zetten in een tekening.
Daarom zoek ik iemand die het idee wat er is om kan zetten in een
zwart-wit tekening die we kunnen inscannen om het te gebruiken als logo.
Mocht je goed overweg kunnen met een digitaal tekenpakket om het logo te ontwerpen mag
dat natuurlijk ook. Als je mij helpen, laat het even weten, dan vertel ik je wat het zou moeten
worden.
- Leuke foto’s voor de website.
Op de nieuwe website is bovenin ruimte gereserveerd waar leuke foto’s rouleren.
Hier kunnen nog foto’s bij. We zoek hiervoor leuke stepfoto’s die in de breedte gefotografeerd
zijn. Het lieftst in een hoge kwaliteit zodat er nog wat van overblijft als ze bewerkt zijn.
Het wil natuurlijk niet zeggen dat alle foto’s geplaatst worden, dat hangt o.a. af van wat erop te
zien is
Jeroen Stam
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Uitgelicht.
Oktober 2017

De spoeling wordt wat dunner, deze keer enkele tochten op de oktober kalender wat nader
bekeken.
7 okt. 4 mijl 4 you, van Haren naar Groningen, 4 mijl.
4 mijl. Een kilometer of 6 is een korte afstand maar wel iets speciaals.
De organisatie van een van de grootste hardloopevenementen van Nederland geeft “Human Powered Vehickels” de gelegenheid om deze rit te rijden.
Een aantal steppers uit Noord Nederland heeft al aangegeven hierbij aanwezig te zijn.

14 okt. Posbanktocht, Doesburg
Een van de mooiste en bekendste toerklassiekers is de altijd zeer succesvolle Posbanktocht van
Stepteam Doesburg.
Een korte vlakke aanloop maar al gauw gaat het heuvel op en heuvel af door een prachtige
omgeving. De vergezichten tijdens deze tocht zul je niet snel vergeten!
Voor de durfals op de afdalingen zijn hier snelheden van rond de 60 km/u te behalen maar kalm
aan mag natuurlijk ook.

23 t/m 26 okt. Herfstfiets4daagse Goor
Herfstfiets4daagse Goor, 35, 50 of 70 km (in Utrecht).
De laatste 4 daagse van het seizoen is ook de pittigste.
De kortste dagafstand is 35 km maar je kan ook voor de 50 of 70 kiezen.
Deze tocht gaat deels over onverharde paden die afhankelijk van het weer behoorlijk zwaar te
berijden kunnen zijn.

Step kalender.
De Kostka Vrije Stepper Stepkalender 2017
TOURTOCHTEN: Bij alle vermelde Skate en fietstochten zijn steppers welkom.
Alle bekende steptourtochten zijn in het rood vermeld.
Met Fietsers: (F)
Met Skaters: (S)
Oktober
7 “4 mijl 4 you”, van Haren naar Groningen, 4 mijl…..……………….Klik hier.
7 Plassentocht,Oudenkerk a/d IJssel,45,90km(F)……………………….Klik hier.
14 Posbanktocht, Doesburg…………………………………………………….Klik hier.
23 t/m 26 Herfstfiets4daagse Goor 35,50 of 70 km(F) …….………...Klik hier.
29 Emmi Fondü toertocht,Tiel, 70 km (F)…………………………………...Klik hier.
29 Sluitingstocht, Nieuwkoop, 40, 70 km (F)…………………………….…Klik hier.

November
12 Winterserie BrabantsBont,Waalwijk, 40 km (F) ……….………….Klik hier.
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December
9 Winterserie Hallowellichtop BrabantsBont,Waalwijk 25 km…...Klik hier.
16 Midwintertocht SWO, Heerde, 25 en 30 km……………………………Klik hier.
23 Anjo Jager Kerstrit, Assen, 50 en 80 km(F) ……………………………..Klik hier.
2018
Februari
4 Winterfiets Elfstedentocht 90 of 200km (F)………………………………Klik hier.

Tot slot.
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 oktober.
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