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Van de redactie … 

B este stepvrienden, 

 
Een maand eerder dan de bedoeling was versturen we 
deze nieuwsbrief. Het idee van een zomerstop is door de 
actualiteit achterhaald.  
Veel minder mensen gaan naar het buitenland op 
vakantie en in plaats van de gebruikelijke zomerdip is de 
stepsport juist enorm gegroeid deze afgelopen maanden 
en de groei zet door!. Daarom al in augustus weer een 
nieuwsbrief vol tochtverslagen en nieuwtjes. 
Misschien valt het jullie op dat de nieuwsbrief in een 

nieuw jasje is gestoken? Met behulp van Martijn van Stepclub Amersfoort hebben we 
de lockdown daarvoor kunnen benutten. 
De stepkalender is volop in beweging. Nog steeds worden tochten gecanceld maar 
de initiatieven voor nieuwe frisse tochten zijn er ook en daarvoor dank aan de 
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initiatiefnemers. 
Gelukkig is bewegen in de vrije buitenlucht behoorlijk veilig gebleken en houden de 
steppers goed rekening met elkaar tijdens de tochten. 
Stay safe en tot ziens bij de tochten! 
 
Arie Folkers, toersteppen. 

 

Henk’s Blog 

O nzichtbare vriend of vijand 

Gelukkig zijn we beland in het post-corona-tijdperk. Nou ja, post….!!!!???? De vijand 
ligt op de loer. Die kan zomaar weer toeslaan. Dat zie je overal in de wereld. 
Wij, Nederlanders, zijn een reislustig volkje. Dat was vroeger ook al zo. Eeuwen 
geleden begon dat al met onze VOC en overige ontdekkingsreizen. We hebben er 
véél goeds gebracht, maar ook de nodige ellende aangericht. Dat is de laatste tijd 
wel weer heel duidelijk geworden. 
Ook nu gaan we er weer lustig op los reizen. We geven in die verre landen veel geld 
uit en dat is goed voor de lokale economie, maar met die onzichtbare 
vijand moeten we toch vooral rekening blijven houden. Zonder dat je 
het merkt, ben je de klos en zul je in eenzaamheid de naweeën 
moeten ondergaan. 
Er zijn meer onzichtbare vijanden, die zich ook een virus noemen. De 
technologische ontwikkelingen hebben de laatste jaren een enorme 
vlucht genomen. We plukken daar met z’n allen de vruchten van. En 
zeker de afgelopen maanden hebben we enorm baat gehad bij deze 
online-mogelijkheden. Sterker, er zijn nog nooit zo snel en zoveel 
online faciliteiten ingericht als in het afgelopen halfjaar. 

Maar de medaille van deze ontwikkelingen heeft een 
keerzijde. Het virus ligt op de loer. Systemen worden 
platgegooid, gehackt, er moet losgeld worden betaald, 
cybersabotage, et cetera. Deze onzichtbare vijand gaat de 
komende decennia nog een grote rol spelen in ons 
maatschappelijk leven. Misschien wel erger dan het 
coronavirus. 

Maar gelukkig hebben we in Nederland op een intelligente wijze de zaakjes redelijk 
onder controle. En kunnen we weer volop buiten sporten, naar de sportschool, 
muziek maken, bij de horeca ons geld weer lekker uitgeven, et cetera. De lockdown 
heeft gelukkig (voorlopig) zijn werk goed gedaan.  
Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan. Genetisch zijn we gewoon een 
ondernemend volkje. Er op uit!!! Vrijheid. Liefst niet teveel regeltjes. En dan vergeet 
je weleens dat er regeltjes zijn en heb je zomaar een boete van €400,- aan je broek. 
Terecht of onterecht. Het OM kan zich 
van de goede kant laten zien bij de 
beoordeling. 
Dat virus zit gewoon in ons bloed. Daar 
kunnen we niks aandoen. Die drive en 
spirit zit er gewoon in. En dus weer 
lekker de dingen doen waar je maanden 
naar hebt gesnakt. Een onzichtbare 
vriend die ons véél energie geeft. Voor 
het eerst zijn we weer uitgebreid op visite 
bij vrienden geweest. Niet kussen, niet 
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knuffelen of handen schudden. Maar hoe hou je dan toch anderhalve meter afstand?  
En wij gingen ook weer steppen. Dat stepsport-virus was na enkele maanden niet te 
bedwingen. Het sloeg in alle hevigheid toe. Wel zoveel mogelijk op anderhalve meter 
afstand steppen, was de afspraak. Maar dat duurde ook niet lang, want we hadden 
na die maanden ontzettend veel bij te praten tijdens het steppen. 
Sterker, sinds kort hebben we een shirtsponsor (Multikozijn) en dragen we met trots 
onze nieuwe outfit. Dat was wel een groepsfoto waard bij één van de oudste 
monumenten in Amersfoort. Niemand, maar dan ook niemand van de stepclub, heeft 
er ook maar één seconde aan gedacht dat we eigenlijk anderhalve meter afstand 
moesten houden. Het was gelukkig in de buitenlucht en tenslotte is Halsema ook 
goed weggekomen met duizenden demonstranten op de Dam. Wij ook trouwens. En 
gelukkig kwam er toevallig geen BOA op de fiets langs met zijn bonnenboekje. We 
hebben met al ons enthousiasme wél een geweldig mooie groepsfoto. 
Het ene virus heeft een momentje van het andere gewonnen. 
Tja, dus hebben we het over een onzichtbaar virus. Die is bijna niet te bedwingen. 
Een vriend of een vijand!!?? Ik hou het maar op een vriend. Die geeft namelijk 
energie. Maar ik moet wel (méér) rekening blijven houden met die vijand. Hopelijk 
komt er snel een vaccin die deze vijand kan bedwingen, voordat die véél schade kan 
toebrengen aan “mijn grootste vriend”. Want voor het stepvirus wil ik absoluut géén 
vaccin hebben. Laat die maar lekker in goede gezondheid zijn werk doen tot in 
lengte van dagen. 
 
Henk Roelofs,Stepclub Amersfoort 

 

Stepgroep De Antwerpen Steppers 

W ij zijn de Antwerpen Steppers. 

Wij zetten eens in de twee jaar een grote steptocht uit. Met afstanden van 250 tot ?? 
Tijdens deze tochten zitten er ook overnachtingen bij. Dit alles doen wij om geld op 
te halen voor een goed doel. Bijvoorbeeld in 2019 voor stichting Villa Joep. Wij zijn 
toen vanuit Hoogvliet naar Antwerpen gestept met een omweg, waardoor we 
uitkwamen op zo'n 250 km. Tijdens deze tocht hebben we €22.222,22 opgehaald. 
Voor meer info kijk op onze Facebook pagina of  
Nick Gardenier: https://www.facebook.com/nick.gardenier.3 
Plaats: Spijkenisse 
Correspondentie adres: Roerdomphoek 7, 3201 HM in Spijkenisse. 
E-mail: nickgardenier@live.nl  
Tel: 06-82541464 
Trainingen: vanaf september, juiste data en startplaats volgt  
Steptrainingen: €5,00 per persoon per keer. 
Dit alles ten behoeve van de Stichting Sport-Zeskamp Hoogvliet welke zich inzet 
voor het organiseren van steptochten ten behoeve van een goed doel. Deelnemers 
aan de steptocht betalen eigen kosten om mee te gaan. Deze worden te zijner tijd 
bekend gemaakt door de Antwerpen Steppers. Tijdens de tochten zijn 
overnachtingen, eten, drinken, ehbo en masseurs inbegrepen. 
 
Nick Gardenier, De Antwerpen Steppers 
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Vouwsteps 

N aast toersteps zijn er ook allerlei vouwsteps te koop voor verschillende 
doeleinden. Je hebt natuurlijk kinder stuntsteps of andere kleine vouwbare steps, 
maar die zijn alleen geschikt voor relatief korte afstanden. Daarnaast heb je steps als 
de ‘doormidden gezaagde’ Kostka Tour Max, maar die kan je niet weer niet echt 
goed meenemen in de trein. Je hebt ook steps die er tussenin vallen. Via 
Marktplaats hebben wij twee van deze vouwsteps gekocht: de Mibo Mastr die wij nu 
bijna twee jaar in bezit hebben en de Kickbike Clix 2.0 die we net voor de lockdown 
hebben gekocht... 
 
Deze twee steps lijken op elkaar, maar verschillen ook weer behoorlijk. We zijn geen 
echte materiaalspecialisten, maar het leek ons leuk een vergelijking te maken.  
 

Uitrustingsniveau en materiaalgebruik 
De Mibo Mastr oogt stoer, mede door het stuur lijkt ie daardoor op een BMX-fiets. De 
Kickbike Clix doet daarentegen direct denken aan een vouwfiets en oogt vooral 
degelijker. Het is jammer dat de Clix maar in één kleur leverbaar is (wit), terwijl de 
Mastr in alle kleuren kan worden geleverd. Onze Mastr is zwart en dat vinden wij al 
direct mooier dan de witte Clix. Opvallend is dat de Mastr met een bel en standaard 
wordt geleverd, maar de Clix weer met spatborden. Zeker in de stad heb je een bel 
en spatborden nodig, dus voor de Mastr kochten we spatborden en op de Clix 
monteerden we een simpele kleine Hema-bel.  
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De steps verschillen behoorlijk van gewicht, omdat de Mibo Mastr van staal is (10 
kilo) en de Kickbike Clix (7,8 kilo) van aluminium is en dat verschil is voelbaar. Het 
maakt de Clix prettiger om mee te nemen, maar het maximum draaggewicht is 
beperkter. De treeplank van de Mastr is vrij laag, je raakt snel een stoep, maar een 
lage treeplank stept veel prettiger. De Clix heeft net zoals de grote Kickbike de 
mogelijkheid om de treeplank hoger of lager te zetten. Wij hebben hem op de lage 
stand gezet en dat direct teruggedraaid: de plank is dan niet meer recht en dat stept 
heel erg onprettig.  
 
De Mastr wordt geleverd met Schwalbe Road Cruisers, de Clix met Kenda banden. 
Of het alleen door het gewicht komt, of ook door de banden weten we niet, maar de 
Clix rolt soepeler. 

 

Rijcomfort 
De Mastr is een bijzonder prettige step. Hij is 
mee geweest naar heuvels van Limburg en 
er zijn, ook daar, tochtjes van meer dan 25 
kilometer mee gemaakt. Het brede stuur en 
de stand van het stuur maken de houding op 
de step prettig, zeker als je langer bent. De 
Clix is meer een forensen-step; een heel 
andere markt dus. Hij loopt licht maar het 
rechte stuur maakt dat het steppen wat 
nerveus aanvoelt. Ook staat de treeplank 

(noodgedwongen) hoog. Je zal hier minder snel snel toerritjes mee maken, terwijl dat 
op de Mastr prima kan. Desondanks hebben wij dat al twee keer gedaan (circa 25 
km), maar we wisselen dan wel af en toe van step. 
 

Gebruiksgemak 
De Mibo Mastr vouw je dubbel en daarna haal je het stuur eraf. De stuurpen steek je 
dan in de voetenplank, het stuur is dan dus los van de rest van de step. Het 
dubbelvouwen is niet zo ingewikkeld, maar elke keer het stuur eraf halen is onhandig 
en het kost tijd. Het erop zetten ook: het mechanisme haakt achter het gaatje in de 
voetenplank als je hem eruit wilt halen. De keren dat we hem zelf in de trein mee 
namen, haalden we het stuur er dan ook niet af. 
 
Bij de Kickbike Clix is het een ander verhaal. Je vergrendelt het stuur en daarna kan 
je de stuurpen dubbelklappen. Het frame kan je vervolgens ook snel en makkelijk 
dubbelklappen. In essentie doet de Clix daarmee een beetje denken aan een 
Brompton-vouwfiets. De vergrendelingen zijn veel handiger dan op de Mastr en het 
vouwmechanisme prettiger. Het in- en 
uitvouwen gaat vele malen sneller dan bij 
de Mastr, ook omdat de Clix lichter en 
kleiner is. De Clix heeft een handvat waar 
je hem aan kan optillen als hij opgevouwen 
is. Voor de Mastr hebben we een aparte 
tas (standaard niet meegeleverd), maar 10 
kilo in een onhandig grote tas is niet 
praktisch in de trein. In de auto is het juist 
prima, want de auto blijft schoon. 
 
Conclusie 
Wil je een opvouwbare step waarmee je korte stukjes kan steppen, die licht is en 
gemakkelijk en snel op te vouwen is: koop de Kickbike Clix. Wil je een een 
opvouwbare step waarmee je ook langere trips kan steppen: koop de Mibo Mastr.  
 
En houd Marktplaats goed in de gaten. 
 
Martijn & Francien van Stepclub Amersfoort 
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De Brielse en Voornse Merentocht 

A rie en ik hadden een weekendje Vlaardingen gepland omdat we de steptocht van 
Paul en Riek wilden doen. We verbleven in het prachtige Delta Hotel, waarvan het 
restaurant boven de Maas hangt en wat het enige hotel ter wereld is met een 
aanvaringsverzekering. Een mooi gezicht al die schepen. 

Er waren meerdere afstanden mogelijk, de 
langste was 72 km en dat was natuurlijk veel te 
lang voor mij. Ik koos voor de 30,5 km wat door 
een gemist bordje op 33 km uitkwam en Arie 
deed de 50 km zodat ik niet zo lang zou moeten 
wachten na afloop. Arie had thuis al een 
knooppuntenkaartje gemaakt voor op het stuur 
zodat ik niet zou verdwalen.  

We kregen eerst drinken en lekkers en toen 
gingen we van start. Omdat we nog niet bij een 
knooppunt waren, is Paul Beelen bij mij gebleven 
op zijn fiets tot het eerste bordje. De anderen 
stonden daar nog voor de groepsfoto maar 
daarna was het voor mij alleen steppen omdat de 
anderen mij te snel gaan. 

Ik genoot van het tochtje en volgde trouw de 
knooppunten. Maar toen ik het water overstak, miste ik een bordje en heb een paar 
kilometer omgereden. Gelukkig had ik mijn mondje bij me en zetten voorbijgangers 
mij weer snel op het juiste spoor. 

Omdat ik alleen stopte om af en toe wat te drinken was ik als eerste weer binnen en 

heb heel lang gewacht op de anderen die uitgebreid op het terras hadden gezeten. 
Eerst kwam het groepje van zo’n 32 km dat de pont had genomen bij Brielle en 
daarna Arie in een groepje van drie. Iedereen ging naar huis maar wij hebben nog 
gewacht op de steppers van de langste tocht wat best wel lang duurde. 

We hebben nog even gezellig gepraat en zijn door Riek verwend met een beker 
chocomel en toen weer naar het hotel voor onze welverdiende rust. 

We hebben genoten van deze eerste tocht ooit in deze omgeving! 

Mary Folkers, Stepteam De Vrije Stepper. 
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De Stepervaring van….. 

M ijn naam is Agnes. Ik doe aan schoonspringen, bootcamp en ik step. Ik STEP en 
vind het geweldig leuk om te doen. 

Eigenlijk wist ik al lang dat er steppen voor volwassenen zijn. Ik had een collega die 
wedstrijden met sledehonden stept. Ik had er echter nooit bij stilgestaan dat je ook 
gewoon een step kunt kopen en huren, zonder hond. 

Tot vorig jaar augustus, toen ik met een 
vriendin een middagje ging steppen in 
Amersfoort. Geen idee wat voor step we mee 
kregen, een zwarte met een mandje erop. 
We hebben een heerlijke middag gehad. Aan 
het einde van de dag, bij het terugbrengen 
van de step heb ik nog een rondje op één 
van de vele mooie steppen uit de winkel 
gemaakt. Op een Morxes Sport. Dat was een 
wereld van verschil. Op die dag ben ik 
besmet geraakt met het stepvirus. 

Thuisgekomen heb ik op een rijtje gezet wat 
ik eigenlijk wil met steppen, twee à drie keer 
in de week een uurtje steppen, op asfalt. 

Geen ambities om offroad te gaan. En zo kwam ik uit op de Morxes Sport en heb die 
in september aangeschaft. 

Al googelend kwam ik erachter dat er een heuse stepwereld is. Met stepgroepen, 
Facebookgroepen, een toerkalender. Met veel plezier lees ik jullie posts op facebook 
en volg ik discussies “Wel of geen helm ?” en “Wat voor schoenen dragen jullie? “ 

Door corona ben ik meer gaan steppen, heerlijk ’s 
avonds na het werk lekker naar buiten. Waar ik in het 
begin in gewone kleren op pad ging, draag ik nu een 
sportoutfit.  

Inmiddels heb ik aan twee tochten meegedaan en 
nieuwe stepvrienden gemaakt . Tijdens de eerste 
tocht heb ik de leeftijdschallenge gehaald. Ik had 
vooraf nooit durven dromen dat ik op één dag 58 km 
of meer zou steppen. 

Agnes Tops. 

Inspirerende dames voor iedereen 

I n de wielerwereld en nu ook in de stepwereld raken steeds meer mensen 
geïnteresseerd in zogenaamde graveltochten. Wat zijn dat? Eigenlijk een 
tussenvorm tussen toeren en crossen, meestal zonder de single tracks. Maar ook in 
meerdaagse tochten over redelijk onbegaanbare paden krijgen steppers zin. 
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Bijvoorbeeld als ze de avonturen van Katja 
Kleinveld op Facebook gevolgd hebben. Mooi 
en met humor geschreven. Kijk er eens naar 
als je het gemist heb. 
https://www.facebook.com/katja.kleinveld  
 
Katja maakt van haar stepavontuur ook een 
verslag ten behoeve van KWF 
Kankerbestrijding. Lees hier haar verslag.  
 
 
 

Van een ander kaliber is de epische trektocht over de wereld van  
Blandine “la trottineuse”  
 
Gestart in november 2015 stepte ze vrijwel 
ononderbroken de wereld rond, zeer eenvoudig 
levend van giften ter plaatse of gedoneerd door 
volgers. Na bijna 57.000 km kwam er 
noodgedwongen een (voorlopig?) einde aan 
haar avontuur. Corona gooide roet in het eten 
en terug in Frankrijk valt het niet mee om het 
normale leven, voor zover mogelijk in deze tijd 
weer op te pakken. Maar kijk eens op haar 
website, laat je inspireren en geniet mee van 
alle avonturen die ze beleefde en de prachtige, vaak eenzame foto’s. Klik hier. 
 
Een eenzaamheid die ze zocht en waar ze van genoot. Hopelijk komen die tijden 
weer terug voor haar. 
 
Blandine, dan gaan we je weer volgen. Blijf gezond! 
 

 
 
Arie Folkers 
Foto’s: Katja Kleinveld, La Trottineuse 
 

De Verscholen Dorpentocht 

D e weersverwachting was niet geweldig, 
harde wind en regen maar toch stonden de 
steppers vol verwachting klaar om van start 
te gaan. 
 
Het ging deze keer om een thematocht, een 
tocht met een verhaal en hier waren 
steppers uit de zeer wijde omtrek en verder 
op afgekomen. En omdat deze tocht al snel 
volgeboekt was met het maximum van 15 
steppers is er ondertussen een tweede tocht gehouden. 
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Rasverteller Bert Poeldijk had het initiatief genomen om het verhaal te vertellen over 
het verscholen dorp waar diep in de bossen een aantal vervolgde mensen heeft 
getracht om uit handen van de bezetter te blijven. Vooraf nam hij ons mee naar de 

vooroorlogse situatie, uitgebeeld door 
met zand en bekers de woonlocaties van 
de betrokkenen te verbeelden. 
 
Daarna ging het door de buitenwijken 
van Nunspeet richting de bossen, van de 
wind hadden we hier geen last en de 
regen viel alles mee. Onderweg hielden 
we stil bij diverse aandachtspunten 
waarbij Bert het bijbehorende verhaal 
vertelde. 
 
 

Geen verhaal met een happy end maar wel indrukwekkend en leerzaam. 
Het knuppelhouten hutje, half in de grond gebouwd gaf enige indruk van de 
leefomstandigheden van een best wel flinke groep onderduikers. Afhankelijk van de 
watervoorziening werd er een schuilplaats ingericht terwijl vanuit de omgeving in 
verdere supplies werd voorzien. 
 
Het destijds bijkans ondoordringbare bos van jonge naaldbomen was nu, 75 jaar 
later, een naaldbos met hoge bomen geworden en zou nu totaal geen dekking meer 
bieden. We stonden stil bij het monument met de onderduikers die na ontdekking 
allemaal zijn omgekomen. 
 
Ondanks het droevige verhaal sloten we de tocht af op een gezellig terras in 
Vierhouten waar we in de lobby nog een kleine tentoonstelling konden bekijken over 
het verscholen dorp. Via het monument voor omgekomen kinderen op de 
Paasheuvel gingen we weer richting Nunspeet. 

Arie Folkers, Stepteam De Vrije Stepper Zwolle/IJsselmuiden. 
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Stepgadgets 

L ezyne Pocket Drive Mini Fietspomp 

De Lezyne Pocket Drive is een 
extreem compacte en lichte 
minipomp voor de step zonder 
af te doen aan prestaties. De 
maximale pompdruk van deze 
kleine pomp is maar liefst 11 
bar! De pomp kan deze druk 
bewerkstelligen doordat het gemaakt is van CNC gefreesd aluminium. Het handvat is 
geribbeld voor extra grip tijdens het pompen. Verder bevat de pomp een ABS Flex 
Hose (een flexibele bevestiging op het ventiel) die geschikt is voor de gebruikelijke 
ventielen op steps. Met deze Flex Hose kun je ook weer lucht uit je band laten lopen 
met een simpele druk op de knop.  

Deze minipomp is ideaal voor de stepper die eigenlijk nooit lek rijdt, maar toch de 
zekerheid van een pompje wil hebben zonder een relatief grote en zware pomp op 
het frame mee te hoeven nemen. Je kunt de Lezyne Pocket Drive, zoals de naam al 
aangeeft, gemakkelijk in een zadeltasje of een van je rugvakken stoppen. De pomp 
weegt maar 79 gram en is 14 cm lang 

Er zijn ook bevestigingsbeugeltjes voor te krijgen maar die lijken niet zo handig op de 
step. 

Te koop voor nog net geen € 25,- bij Lezynestore.nl 

Arie Folkers, Stepteam De Vrije Stepper. 

De Korenbloemtocht 

Z ondagochtend vroeg. 

Bidons vullen, stepkleding aan, step op de auto en op weg naar 
Veldhoven. 

Tjeu Willems organiseerde een steptocht met als doel meer 
steppers mee te laten steppen met toertochten. Een tocht van 
ongeveer 63 km met een snelheid tussen de 15 en 16 km p/u. 
Dit om de deelname laagdrempelig te houden en ook beginners 
de kans te geven om hun grenzen te verleggen. 

In Veldhoven aangekomen had Tjeu de koffie en thee al klaar en langzaamaan werd 
het drukker bij de tafel met de appelflappen. 

Een heel divers gezelschap. Bekenden en onbekenden, beginners en ervaren 
steppers, toersteppers en steppers die ook langere tochten op hun naam hebben 
staan. Jong van leeftijd en nog jonger. Ik bedoel maar, steppen kent geen 
leeftijdsgrens. Van alles wat, maar met allemaal dezelfde hobby. 

Ronddwalen op een affeseerplenkske. Ook wel step genoemd. In ieder geval, 
iedereen fris en fruitig aan de start. Gerda, Arie, Riek en Paul zijn voor mij bekenden. 
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Ook Katja heb ik eerder ontmoet bij een tocht bij Brabantsbont. En met Tjeu had ik 
die week ervoor kennisgemaakt toen ik op zoek was naar korenbloemen. Agnes, 
Magda, Nicolette en Bart had ik nooit eerder gezien maar via de speciale 
Facebookpagina hadden we elkaar 
op papier al wat leren kennen. Mocht 
het stepniveau verschillen, de humor 
zat redelijk op één lijn. Na de koffie 
en een plasje gingen we met de 
groep op weg. Tjeu vooraan en Paul 
bestuurde de bezemfiets. 

Eerst een stukje door Veldhoven. 
Daarna werd de tocht heel 
afwisselend. Stukken bos, stukken 
door polderlandschap, door de hei. 
Op tijd even een drinkpauze, 
iedereen wisselde eens van plaats, 
er werd kennis gemaakt, er werden 
tips gegeven en ervaringen uitgewisseld. Riek was zo aardig om anderen ook eens 
te laten kennismaken met haar step. Zodat er ook ervaren kon worden hoe het op 
een andere step stept. Bart zoefde hierdoor opeens met een flinke snelheid er 
vandoor. Er is wel degelijk verschil tussen diverse steppen. 

Soms werd er in de groep even van plek verwisseld, omdat vooraan steppen 
beduidend makkelijker is dan achter in de groep steppen, zeker voor nieuwelingen. 
Soms even een tandje minder om iedereen wat lucht te gunnen en soms een tikkie 
harder als de flow er goed in zat. We hebben erg genoten van de omgeving, een 
mooie stop onder bomen, weer even dat plasje en dan weer verder. Soms wat 
tegenwind of een viaduct en dan weer de wind mee of een helling naar beneden. 
Heel afwisselend en heel gezellig en een hele mooie tocht. 

In Nuenen een wat langere stop. Tijd 
voor een terrasje of een heerlijk ijsje en 
ook nog even naar een beeldhouwwerk 
van de Aardappeleters gekeken. Tijdens 
de tocht zijn we op meerdere plaatsen 
geweest waar Vincent van Gogh 
geschilderd heeft. Zo ook bij de oude 
Collse watermolen. Natuurlijk even 
poseren voor een groepsfoto. En 
natuurlijk onderweg de 
korenbloemvelden. Persoonlijk was dit 
mijn favoriete plekje. Ik vind dat een 
ontzettend mooie bloem, de kleur maar 
ook de opbouw van de bloem, zeker de 

moeite waard om die van dichtbij te bekijken. Iedereen even op de foto met de step 
tussen de korenbloemen en daarna werd ook ik uit het veld gehaald en gingen we 
weer verder. Bij sommige kon je zien dat er al veel kilometers in de benen zaten 
maar iedereen zette stug door. Vooral bij degene voor wie het de eerste keer was 
dat ze deze afstand stepte kwam langzaamaan de euforie al naar boven. Een aantal 
hebben hun grenzen ontzettend verlegd, echt iets om trots op te zijn. 

De laatste stop was bij de Hut van Mie Pils. Midden in de bossen. Het was al aan het 
einde van de middag en behoorlijk warm, dus een koud drankje in combinatie met 
een kom warme soep, ging er goed in. Aan gespreksstof geen gebrek, dus ook daar 
werd er gezellig op los gekletst. Na de soep en de tosti weer op de step voor de 
laatste kilometers. Weer over hele mooie paden door het bos. Ook al was de energie 
weer wat aangevuld bij de Hut van Mie Pils, het was goed dat we aan het laatste 
stukje bezig waren. Zoals Riek al opmerkte: “Het wordt wat stilletjes……” 
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Nog even een fikse bult over en we waren bij het beginpunt aangekomen. 

Nog even een laatste praatje, complimenten naar degene die voor het eerst zo’n 
afstand hadden gestept. 

Nog even een bedankje naar Tjeu voor het organiseren van deze leuke, gezellige en 
mooie tocht. 

Nog even mooie plannen maken voor toekomstige tochten, van laagdrempelige tot 
lange tochten. 

Nog even de step op of in de auto. 

Nog even een zwaaiende hand en geroep uit het autoraam, tot een volgende keer! 

Irma Rietman, Stepteam Brabandsbont 

 

Mijn eerste 100 Km 

O p 9 mei 2020 reed ik mijn eerste 100-kilometertocht. Ik had van tevoren een 
route gemaakt via de knooppunten. Mijn man Jeroen ging mee op de fiets. Het weer 
was geweldig ongeveer 22 graden, weinig wind en een heerlijk zonnetje. 
 
De route begon in Hollandsche Rading 
vlakbij Hilversum. Door het bos 
gereden via Lage Vuursche naar 
Baarn. Bij Kasteel Groeneveld even 
een fotomoment gehouden. De route 
ging toen verder naar Eemnes en met 
het pontje over de Eem naar 
Spakenburg. Daar kwamen we een 
collegastepper tegen dus maakten we 
even een praatje. In de haven aldaar 
even een boterhammetje gegeten maar 
het was er behoorlijk druk dus echt lang 
zijn we niet gebleven. Ook de anderhalvemeterregel was daar bijna niet te doen. 
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Toen we Spakenburg uitreden kregen we het windje tegen langs het water richting 
Nijkerk. Gelukkig kon ik toen gebruik maken van mijn meefietser. Via Nijkerk ging het 
verder naar Terschuur en Achterveld. In Achterveld was ik op de helft. Dus tijd voor 
een langere pauze en wielrenherinneringen ophalen van mijn jeugdperiode hier 
tijdens Tour de Junior. Dat is een internationale meerdaagse jeugdwedstrijd die 
volgens mij nog altijd bestaat. Na de lunch nog wat water ingeslagen want het was 
toch aardig warm geworden. 
 
De route ging verder via Leusden, 
Den Treek, Woudenberg naar 
Austerlitz. Wel aardig klimmen in 
het bos maar natuurlijk ook 
afdalen. In Austerlitz had ik er 75 
km opzitten en merkte ik dat ik 
moe werd dus nog even een stop 
inlassen. Daar kreeg ik nog een 
leuke opmerking van een fietser: 
"Hé, een fiets zonder trappers". 
Via Zeist en Bilthoven kwamen 
we weer bij de auto. De teller 
stond op 99 km en dat was niet 
mijn doel. Dus maar even heen 
en weer steppen tot de 100 km vol was. Moe maar voldaan gingen we weer naar 
huis. Op naar nog meer lange tochten. 
 
Nicolette Steegeling-Bakvis, ingestuurd door de NAF redactie 

Uitgelicht 

N og steeds worden er tochten gecanceld, verplaatst en alsnog gecanceld en zelfs 
gecanceld maar aangepast toch weer aangemeld. Dat gaat vooral om de tochten die 
we samen met fietsers en skaters steppen.Het aantal aangemelde pure steptochten 
begint echter weer aan te trekken, natuurlijk met een slag om de arm. Niemand weet 
of een tweede coronagolf weer roet in het eten gaat gooien. 
 
Inmiddels hebben we alweer wat tochten kunnen steppen die spontaan aangemeld 
werden.Bedankt voor de initiatieven Tjeu, Bert, Paul en Riek en Magda, de steppers 
hebben genoten van de leuke tochten. 
 
Ook de Vrije Noordkop steppers hebben een mooi stepavontuur aangemeld: Het 
steppen van de Westfriese Omringdijk en zoals we allemaal weten ligt die dijk in 
Noord-Holland. Normaal ook een tocht met fietsers die was al eerder afgelast. Mooi 
dat we daar toch terecht kunnen! Voor die tijd kan je al in Hoogeveen terecht. De 
vierdaagse is aangepast naar een coronaproof tweedaagse. 
 
De eerstvolgende tocht is al gauw: 8 en 9 augustus. Het Zwols stepweekend met op 
de zaterdag een 40 km tocht en zondag doen we 70 km door een prachtig 
rivierenlandschap. 
 
Houd wél de kalender in de gaten. Tochten verschijnen en verdwijnen maar we 
houden de kalender actueel! 
 
Je vindt alle info HIER. 
 
Arie Folkers, Toersteppen. 
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Tot slot 

H opelijk is de nieuwsbrief in een nieuw jasje jullie goed bevallen. Het was weer 
een klus om alle artikelen tijdig te verzamelen en helaas zijn enkele toegezegde 
verslagen niet aangeleverd. Met een klein team, niet piepjong meer, proberen we de 
service naar de toersteppers op peil te houden. Dat lukt, maar hulp is welkom! 
 
Graag ontvangen we jullie bijzondere stepverhalen, ervaringen en foto’s op de 
redactie. 
 
Woon je in een omgeving zonder stepteam? Wij plaatsen graag een promotieartikel 
om iets van de grond te krijgen 
 
Het volgende nummer verschijnt rond 1 oktober dus je hebt nog even. 
Ook het tijdig aankondigen van toertochten juichen we toe zodat we het op de 
stepkalender kunnen plaatsen. Het is niet zo moeilijk om kleinschalige tochten te 
organiseren, het kan al heel simpel en steppend door een mooie omgeving zijn de 
steppers al heel gelukkig. 
 
Graag zien we jouw initiatieven en verhalen terug op info@toersteppen.nl 
 

Samen doen we het!!! 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan eveneens een email naar 
info@toersteppen.nl met als onderwerp “Afmelden” je wordt dan direct van de 
verzendlijst verwijderd. 

Team Toersteppen.nl 

Op de valreep 

D it willen we jullie niet onthouden. Wij hebben de afgelopen maanden veel 
geschreven over Blandine. Deze steun en support van de Nederlandse steppers 
waardeerde ze heel erg. Op het verste punt in Australië vlak voor de Corona 
lockdown heeft ze een bedankkaartje naar de redactie gestuurd. Deze kaart heeft er 
4 maanden over gedaan om ons te bereiken. 
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