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Het jaar is weer bijna om. De sfeervolle decembermaand is begonnen met de
vele lichtjes. En uiteraard zijn er weer diverse steptochten in winterse sferen.
Ook 2018 sluiten we af met de conclusie dat er weer tientallen steptochten
zijn georganiseerd, waaraan honderden steppers hebben deelgenomen. Als initiatiefnemers
van toersteppen.nl kunnen we constateren dat het toersteppen enorm in de lift zit.
Het aantal steppers is enorm gegroeid, de verkoop van steps gaat geweldig goed en er zijn nog
nooit zoveel stepclubjes als in 2018 gestart. Daar zijn we heel erg verheugd over. Kennelijk
hebben in Nederland steeds meer personen ontdekt (ofwel het licht gezien) dat het
toersteppen enorm leuk is en geweldig goed is voor de conditie.
Ook de nieuwsbrief en de stepkalender hebben ervoor gezorgd dat het toersteppen op de
kaart staat. Dat het toersteppen daarmee een geweldige “boost” heeft gekregen. We willen
van onze kant iedereen bedanken voor de bijdrage die geleverd is aan dit prachtige resultaat.
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Uit onderzoek onder de lezers van onze nieuwsbrief is gebleken dat men de frequentie van de
nieuwsbrief te hoog vindt. Zeker in de maanden dat het steppen op een lager pitje staat. Om
tegemoet te komen aan de wens van onze lezers verlagen wij de frequentie en zal de brief met
name verschijnen in de topmaanden van het steppen. De nieuwsbrief blijft uiteraard volstaan
met nieuwtjes, verslagen, blog, stepkalender, technische zaken, etc.
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Zo hopen wij van 2019 een nog bruisender stepjaar te maken. We hopen dat nog meer
personen het steppen gaan ontdekken en dat het aantal stepclubs zich zal blijven uitbreiden.
Maar vooralsnog wensen wij iedereen hele fijne feestdagen. Dat bij iedereen de gezellige
kaarsjes zullen branden. Dat er veel licht is in deze donkere dagen en ook de stepsport in 2019
weer volop in de schijnwerpers zal staan.
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De redactie

Henk’s blog
E-step
Al jarenlang steppen wij door de Amersfoortse omgeving. Centraal gelegen in Nederland met
een enorme diversiteit aan natuur. Wij hoeven niet naar andere uithoeken van het land om
polderlandschap, duinen of bossen te kunnen bewonderen. Zelfs heuvels met een pittige
hellingspercentage zijn in onze omgeving te vinden. Dus voor ieder wat wils.
Zoals iedereen wel weet is steppen bepaald niet voor watjes. Het is een zware sportdiscipline.
Buitenstaanders weten vaak niet hoe heftig deze sport is, dat je er een reuze conditie door
krijgt en het tot op hoge leeftijd kunt beoefenen zonder blessureleed. Althans als je niet
betrokken raakt bij een ongelukkige valpartij.
Voor beginners is het vaak moeilijk. Het opbouwen van een basisconditie duurt best wel enkele
maanden en binnen een stepclub moet je zien te voorkomen dat een beginneling afhaakt
omdat het te hard gaat. Want bij ongelijke conditionele niveaus, is het samen steppen vaak erg
lastig.
Naast het steppen zit ik ook op de racefiets en fiets ik heel wat kilometers met mijn echtgenote
op onze hybride fiets met een derailleur van24 versnellingen. Dat gaat perfect en in Nederland
pakken we over het algemeen de heuveltjes zonder probleem. Lastiger wordt het in het
Limburgse landschap met flinke hellingen van 10 tot 22 %. We worstelden al jaren met dit
probleem om daar samen te kunnen fietsen. En dat geldt ook voor het buitenland waar wij
dikwijls vertoeven met onze camper.
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Maar daar is onlangs een oplossing voor gekomen. We hebben bieden een E-bike gekocht met
derailleur (10 versnellingen). Onze vrienden vielen van hun stoel . Jullie een E-bike, vroegen zij
verwonderd. Jawel, een fantastische fiets die zonder ondersteuning bijna net zo makkelijk fietst
als onze hybride fiets en bij een stevige heuvel zetten we gewoon even de ondersteuning aan.
Daarmee hebben we in Zuid Limburg de 3 lussen van de Amstel Gold Race moeiteloos gefietst
en in Frankrijk flinke cols genomen. En de accu’s gaan op deze manier van fietsen heel lang
mee zonder te hoeven worden opgeladen.
Zelf heb ik zo’n 10 stepjes in de garage staan ten behoeve van onze stepclub. Maar wat zou het
een uitkomst zijn om ook de beschikking te hebben over een E-step. Een step waarop je
moeiteloos door het vlakke landschap kunt steppen en bij een heuveltje zet je gewoon even de
ondersteuning aan.
Vooral als je een beginnende stepper bent en je conditie is nog niet toereikend is om het
stepteam bij te houden, dan zet je even het motortje aan en het probleem is opgelost.
Kortom, na de evolutie (liever gezegd de revolutie) van de E-bike, zou een E-step een uitkomst
bieden voor velen. Niet alleen bij een stepclub, maar ook in het gewone straatbeeld.
In Amerika rukt in sneltreinvaart de elektrische step op. Handig als vervoermiddel in de grote
stad. Er zijn zelfs bedrijven in Amerika die deze steps verhuren zoals een OV-fiets. Een soort
witte-steppen-plan. Handig en tevens goed voor je conditie.
Zo’n ontwikkeling zal in Nederland nog wel even uitblijven. Tenslotte behoort de step nog
steeds volgens de algemene verkeerswetgeving tot een vervoersmiddel dat op de stoep
thuishoort. Dus een E-step in het straatbeeld is voor de Haagse elite waarschijnlijk een brug te
ver.
Als stepclub Amersfoort met onze heuvelrijke omgeving zou ik dus graag zo’n E-step willen
inzetten voor nieuwe steppers. Dat maakt het leven voor deze starters toch wat eenvoudiger.
Niet zozeer in de polder of heuveltje af, maar vooral bij het beklimmen van forse hellingen,
zoals er vele zijn in en rondom Amersfoort. Voor de meeste recreatieve steppers nog een hele
uitdaging, laat staan voor beginnende steppers.
Heuveltje af is voor deze steppers trouwens ook niet geheel zonder gevaar. Zonder
ondersteuning helpt zo’n heuveltje je graag met grote snelheden naar beneden. Rond de 30 tot
40 km p/u wordt door ons makkelijk gehaald. Maar ook voor de meest ervaren stepper kan
zo’n heuvel voor zéér ernstige problemen zorgen, zeker als je tegen de 50 km p/u afdaalt.
Heuveltje op of heuveltje af, wel of geen ondersteuning. Ik ben geen profeet en heb geen
glazen bol, maar ik ben er vast van overtuigd dat de E-step in dit overvolle kikkerlandje, net als
de elektrische auto en de E-bike, in de komende decennia tot het gewone straatbeeld gaat
behoren. Liefst opvouwbaar, dat scheelt weer ruimte en makkelijk mee te nemen in het
openbaar vervoer.
Vast en zeker!! Of voor onze Belgische stepvrienden “zeker en vast”.
Henk Roelofs, Stepclub Amersfoort

E-Step fabels en feiten

Mag ik met mijn elektrische step buiten rijden?

Zowel in de media, op Facebook en zelfs in deze nieuwsbrief
steeds meer aandacht voor
de E-STEP. Wat mag en wat mag niet? Hier de fabels en feiten.

Een elektrische scooterstep, die rijdt op oplaadbare
batterijen, wordt gezien als snorfiets. De maximumsnelheid is 18 kilometer per uur.
Met een scooterstep mag je alleen op de openbare weg rijden als de step is goedgekeurd door
de RDW. De scooterstep moet verzekerd zijn en je moet de verkeersregels voor snorfietsers
volgen. Om op een elektrische scooterstep te mogen rijden moet je minimaal 16 jaar zijn.
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De motorstep
Naast de elektrische step is er de motorstep. Dit is een step met een verbrandingsmotor of
elektromotor. De motorstep wordt gezien als een snorfiets (max. 25 km per uur) of bromfiets
(max. 45 km per uur). Op een motorstep moet je je houden aan de verkeersregels voor
snorfietsers of bromfietsers.
Om met een motorstep op de openbare weg te mogen rijden moet je:
•
Minimaal 16 jaar oud zijn;
•
Een bromfietsrijbewijs hebben;
•
Je houden aan de verkeersregels die gelden voor bromfietsers en snorfietsers;
•
De juiste verlichting dragen;
•
Het fiets/bromfietspad gebruiken;
•
De motorstep verzekeren;
•
Een helm dragen als de motorstep harder kan dan 25 km per uur;
•
Een motorstep moet een kenteken hebben;
•
De motorstep moet een Nederlands of Europees typegoedkeuringsmerk en
typegoedkeuringsnummer hebben. Hiervoor kun je terecht bij de RDW.
Als je een motorstep hebt die niet goedgekeurd is door de RDW, dan wordt deze door de
politie in beslag genomen.

Go-Ped
Een go-ped is een step met een hulpmotor die wordt gezien als snorfiets. De go-ped is niet
goedgekeurd door de RDW. Je mag er dus niet mee op de openbare weg rijden.
Bron: vraaghetdepolitie.nl

En hoe zit het bij onze zuiderburen?
“Hoverboards, monowheels, e-steps en dergelijke worden
allemaal beschouwd als ’voortbewegingstoestellen”, verklaart
Stephanie Gille, woordvoerster van de politie Belgie. “In de
wegcode worden gemotoriseerde voortbewegingstoestellen
niet gelijkgesteld met motorvoertuigen indien ze niet sneller
kunnen rijden dan 18 km/uur. Of met andere woorden: de
voortbewegingstoestellen zijn welkom in de autoluwe zone op voorwaarde dat ze zich houden
aan de verkeersregels. Tot en met een snelheid van 6 km/uur moeten ze op het voetpad rijden.
Vanaf 6 km/uur tot 18 km/uur moeten ze gebruik maken van het fietspad. En ze moeten
uiteraard de regels volgen die alle fietsers moeten volgen.”
Regels van bromfiets volgen:
Maar wat indien een voortbewegingstoestel sneller kan rijden als 18 km/uur? In dat geval
wordt het vervoersmiddel in kwestie beschouwd als een elektrische bromfiets, afhankelijk van
de snelheid klasse A of klasse B en beiden met nummerplaat. “Bestuurders van dergelijke steps
moeten de regels voor bromfietsen volgen. Klasse A is toegelaten in de autoluwe zone, klasse B
niet”, aldus Gille. Overigens moet het merendeel van de voortbewegingstoestellen worden
verzekerd, ongeacht hun snelheid, wat logisch is gezien ze over een motor beschikken. Enkel
voor voortbewegingstoestellen zonder motor volstaat de familiale verzekering.
Arie Folkers, Stepteam De Vrije Stepper.
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Afgelopen maand een verhaal over banden, nu weer. Waarom? Er is op bandengebied ‘groot

nieuws’ te melden. Continental heeft op 8 november jl. namelijk een opvolger aangekondigd
voor hun welhaast legendarische Grand Prix 4000S II band. Deze in 2014 op de markt gekomen
band mag gelden als de met afstand meest verkochte racetourband van de afgelopen jaren.
Een band met een mooie mix tussen een geringe rolweerstand en een behoorlijke
lekbestendigheid, die daarnaast heel wat kilometers maken kan en ook nog eens een
behoorlijke grip op het wegdek heeft. Maar zoals dat gaat met succesvolle producten, de
concurrentie zit niet stil. Langzaam maar zeker komt die niet alleen langszij, maar passeert die
je ook.
Zo is naar mijn overtuiging de in 2017 op de markt verschenen ‘evo’-versie van de Schwalbe
One band minstens zo lekbestendig en denkelijk net wat beter rollend dan deze Conti, en
eveneens duurzaam en gripvast. Michelins Power Competition rolt zeker beter, met een bijna
net zo goede lekbestendigheid. En dat zijn er dan nog maar twee, in een zwaarbevochten
markt...
Tijd dus voor een nieuwe racetourband van Conti, de 5000.
12% Beter rollend, 20% lekbestendiger en nog lichter ook,
zo claimt Conti. Op dit moment alleen nog maar leverbaar
in de voor steppers niet zo interessante 32 mm breedte,
en je betaalt vooralsnog de hoofdprijs (denk aan € 50 voor
een band). Dat eerste zal ongetwijfeld de komende
maanden veranderen, want de markt voor 25 en 28 mm banden is veel te interessant om lang
te laten liggen. Het tweede zal minder snel veranderen, de nieuweling van Conti zal vooreerst
nog wel even behoorlijk aan de prijs blijven. Conti kent een grote schare van hardcore fans en
die zullen ‘koste wat kost’ deze nieuwe Conti op hun racetourfiets willen.
Maar... de nu uitlopende GP 4000S II band gaat
ongetwijfeld in prijs zakken. Sterker nog, waar
tot voor kort € 35 gangbaar was, betaalde ik
afgelopen week nog maar € 27 voor zo’n band.
Terwijl de 5000 dus nog niet eens leverbaar is
in de 25 mm breedte die ik gebruik, en de
aankondiging van z’n opvolger nog zeer ‘vers’.
Daarmee komt een band die tot nog toe tot de
toppers gerekend wordt, heel snel binnen
bereik voor mensen die graag wat goeds willen
maar het wel graag een beetje betaalbaar willen houden.

Over binnenbanden schreef ik al eens eerder. Je hebt de gewone
butylbinnenbanden, die goedkoop zijn maar zwaar, tamelijk
lekgevoelig en de rolweerstand verhogen. De lichtgewichtversies
van de butylbinnenband presteren overigens wat beter, behoudens
op lekbestendigheid. Zelf ben ik fan van latex binnenbanden.
Die zijn licht en door hun grote elastische vermogen lekbestendiger
dan butyl. Datzelfde elastische vermogen maakt dat ze als het ware
een tweede huid vormen binnen de buitenband, waardoor hun
rolweerstand die van tubeless dicht benadert. Ze hebben echter
ook nadelen: ze zijn poreus (verliezen een halve tot een hele bar
aan luchtdruk per dag) waardoor je elke dag je banden moet
oppompen, ze kunnen slecht tegen hitte en olie/vet tast ze aan, je
moet ze dus met schone handen monteren. En ze zijn prijzig, zo’n twee tot driemaal de prijs
van een gewone binnenband.

Pagina 4 - 10

December 2018

n

Daarbij is er nog een dingetje met latex binnenbanden: het (b)lijkt dat er slechte batches tussen
zitten. Mijn allereerste ervaring met latex binnenbanden, een jaar of wat terug, was
desastreus: twee klapbanden. Een jaar of wat later nog eens geprobeerd met latexbanden van
een ander merk. Nu geen problemen, alleen maar veel plezier ervan. Een collegastepper
experimenteerde een half jaar terug nog eens met mijn oorspronkelijke merk en je raadt het:
twee klapbanden. Maar een andere collegastepper probeerde onlangs latexbanden van mijn
huidige merk, en dat leidde bij hem eveneens tot twee exploderende banden. Wie het weet
mag het zeggen...
Een nieuwe loot aan het binnenbandenfirmament zijn de
binnenbanden van Tubolito. Deze binnenbanden staan in
de fietsenzaak in de afgesloten vitrinekast. Nee, grapje,
maar ze zijn vooralsnog wel bizar duur. Pakweg het dubbele
van de op zichzelf al prijzige latex binnenbanden – en dan
moet je nog behoorlijk zoeken. De oranje Tubolito’s zouden
echter de voordelen van latex evenaren of zelfs verbeteren,
zonder de nadelen. Waarbij hun gewicht de helft is van een latexbandje, en ongeveer een
kwart van een butylband.
Hoewel ze dubbel zo lekbestendig zijn als butylbinnenbanden, kunnen ze echt wel lek. Er
bestaan plaksetjes voor, dus repareren is een optie, maar die zijn er natuurlijk niet voor niets.
Een ander issue is dat ze makkelijk vervormen wanneer je ze buiten de buitenband oppompt.
Niet al te veel lucht in de Tubolito pompen bij het opleggen dus.
Ze worden overigens vanzelf goedkoper, langzaam maar zeker; van boven de € 30 kun je ze
inmiddels voor pakweg € 20 vinden. Waar ze eind
vorig/begin dit jaar op de markt verschenen, is dat een
serieuze daling in prijs. Voor wie best wat extra wil
betalen voor een binnenband met veel voordelen is het
de moeite waard om die prijsontwikkeling een beetje te
volgen.
Alfred Ballast

De Vrije Stepper Landgoederentocht

Op 3 november onder een stralende zon vertrokken we van de Gift City. Een

gebouwencomplex met winkel, restaurant, werkplaatsen waar vanuit de Stichting Present haar
werkzaamheden coördineert. We steunden met onze tocht deze stichting die met
vrijwilligershulp biedt aan mensen die het zelf niet redden.
29 inschrijvingen, een mooi aantal steppers die het troffen met het frisse maar zonnige weer.
De steppers werden ontvangen met koffie en heerlijke versgebakken brownies van onze
Carianne. Onze Elsje die samen met Carianne en Mary de volgwagen en catering onderweg
verzorgde vertelde wat over het werk van Present en daarna gingen we op weg.
Het eerste deel voerde ons de stad uit langs enkele Zwolse highlights.
Zo passeerden we de Sassenpoort, Museum de Fundatie, de dikste boom van Zwolle en
doorkruisten meerdere parken om daarna via het
Almeloos kanaal de stad te verlaten.
We staken via de nagelnieuwe Zalnébrug
(vernoemd naar ons eerste landgoed) de N35
over waarna de verschillende landgoederen zich
als kralen aaneenregen: Boschwijk, Landwijk, de
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Laander en Soeslo. Boschwijk is particulier bezit maar vroeger eigendom van schrijver Rhijnvis
Feith die ook burgemeester van Zwolle was.
Een stukje mooie nieuwe natuur door en daarna over de golfbaan
stepten wij naar recreatiegebied de Wythemerplas.
Via een aantal uitdagende bospaden over het landgoed Soeslo
kwamen we uit bij het kanaal waarlangs we naar Den Alerdinck
reden. Ook hier weer via de bospaden naar de pauzepost gestept
waar de soep al klaar stond op een mooie locatie tegenover het
kasteel. De voormalige woonplaats van Baron van Dedem waar het
plaatsje Dedemsvaart naar genoemd is.
Vlak voor de pauze kreeg Jeroen Stam een lekke band. Geen verkeerde plek omdat de volgauto
op de meeste plaatsen niet kon komen.
Na de pauze verkenden we het parkachtige landschap achter het
kasteel vol slingerpadjes, heuveltjes en bruggetjes wat onder de
stralende zon bijzonder mooi was met alle herfstkleuren en
doorkijkjes naar het kasteel. Het was even opletten hoe het pad
liep onder de dikke laag beukenbladeren, maar wat een genot om
hier te steppen!
We hoefden alleen maar de weg over te steken om op het
volgende landgoed te komen en dat was “De Colckhof”
Ook hier een mooie slingerende route over het landgoed wat
tegenwoordig van Natuurmonumenten is. Het landhuis dat tot 10
jaar geleden werd bewoond door de baronnesse van Voorst tot
Voorst is na haar dood nagelaten aan een beheerstichting. Ze had geen nakomelingen en wilde
graag dat in goede handen bleef.
Via vrij liggende fietspaden (met een klapband voor
onze Gerda) en door natuurlijke verbindingszones
kwamen we bij de Soestwetering die we overstaken
naar het landgoed Windesheim.
Onderweg passeerden we het “Schele Beijer”
herdenkingspunt en de oversteekzebra voor reeën.
Dwars door het dorp Windesheim naar de 2e
pauzepost tegenover de oprijlaan van kasteel
Windesheim. Die kasteel is door de Engelsen met
brandbommen in de oorlog vernietigd omdat de
Duitsers er een hoofdkwartier hadden ingericht. Maar de koetshuizen staan er nog en onder
het landgoed vallen nog 12 woningen en 5 boerderijen met de kenmerkende luikjes in de
wapenkleuren. Onze route over dit landgoed was spannend. Het begint met een breed bospad
wat gaandeweg steeds smaller wordt en nog smaller met bruggetjes die steeds kleiner worden.
Het laatste bruggetje is een plank over de sloot.
Het laatste deel voerde ons langs de IJssel en via park het Engelse Werk en een stukje stad naar
het eindpunt. Het was een fijne stepdag met steppers uit het hele land en flinke deelname uit
Appelscha en Twente.
Mede namen Stichting Present alle deelnemers nogmaals bedank!
Speciale dank naar de hulptroepen in voorbereiding en uitvoering: Elsje, Cato, Elise, Mary,
Marieke, Carianne.
Arie Folkers, Stepteam De Vrije Stepper.
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Clara Vogt reed hier haar allereerste toertocht! Hier is haar verslag:

ou, it sil heve!!!
N
Op zaterdag 3 november de Vrije Stepper landgoederentocht rond Zwolle, zo’n 43 km. Ik kijk er
echt naar uit!
Sinds afgelopen juli ben ik verslingerd geraakt aan het steppen.
Ik step meestal alleen of met 1 of 2 vrouwen. (Stepgroep Beetsterzwaag in wording!)
En nu met een hele groep voor de eerste keer! Spannend!
Bijzonder was ook dat we als steppers Stichting Present sponsorden. Stichting Present, “maakt
het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Samen opkomen voor mensen die
wel wat hulp kunnen gebruiken”. Op de site Stichtingpresent.nl vind je meer informatie.
Ik was netjes op tijd, en langzamerhand druppelden ook de andere deelnemers binnen. Leuk
om een bekende (Petra) tegen te komen. En ook de mensen waarvan ik hun naam alleen van
Facebook ken, nu live te ontmoeten!
Er was eerst tijd voor koffie of thee met een lekkere brownie, daarna een woordje van Arie.
En daar gingen we, onder begeleiding van Arie met een aantal hulpbegeleiders. Eerst door
Zwolle, dat was een happening! Met 29 steppers door de stad! Dat moet een mooi gezicht zijn
geweest.(sowieso de hele tocht).
Als onderdeel van het geheel merk je dat niet zo. En al gauw kwamen we buiten Zwolle.
Je moet me echt niet vragen waar we allemaal langs zijn geweest. Je ziet het wel op het kaartje.
De tocht was langs bospaadjes en asfalt, heerlijk gestept!
Arie heeft ook verteld over de landgoederen en onze eerst stop was goed verzorgd. Elsje, Mary
en Carianne stonden er met de bus en goulashsoep, water en koffie. Heel goed verzorgd!! De
laatste stop ook, er was limonade om het laatste stukje vol te houden :)
Een prachtig bospad en ook andere spannende paadjes, om daarna langs de IJssel richting
eindpunt te gaan.
De tocht ging voort, wel in een tempo wat ik normaal gesproken niet zo gauw step en ook niet
deze afstand. Ik zit meestal tussen de 14 en 17 km en tochtjes van zo’n 20- 25 km.
Maar je werd meegevoerd en gedragen door de groep.
Carla Vogt, Stepgroep Beetserzwaag (i.o.).

Top Foto Toersteppen
Een nieuwe rubriek. Heb je een leuke stepfoto stuur hem naar de redactie
(info@toersteppen.nl) . Wellicht krijgt de jouwe een plekje in deze rubriek.

Deze foto is gemaakt door Nathalie Otten-Krijnen uit Almere-stad
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Hallo allemaal, ik zal mij even voorstellen.

Mijn naam is Uwe Schmitz.
Ik ben Duitser en mijn woonplaats is Keulen.
Hier is steppen een erg "eenzame hobby“.
Bij jullie oosterbuuren vind je niet veel
steppers. Ik ben 53 jaar en heb mijn hele leven
gefietst. Drie jaar geleden raakte ik in contact
met de step. Op de weg naar huis met de
ligfiets ontmoette ik een stepper met een
zwarte Kickbike G4. Hij bood me aan om een
testritje op zijn step te maken. En toen was ik
“verslaafd”!!
Drie weken later stond de eerste step voor mijn deur. Een mooie step met een iets te hoge
voetplank. Heel enthousiast ben ik begonnen met steppen. Anderhalf jaar later kocht ik een
MIBO GT en de lage voetenplank was een nieuwe en fantastische ervaring. Sinds die tijd step ik
vaak met de GT, vooral naar mijn werk.
Dat zijn 34 kilometer per dag. En 2018 is de eerste jaar in dat ik meer kilometer met de step
dan met de fiets op de weg was.
In 2015 heb ik onder andere Alfred Ballast bij een tochtje langs de Rijn ontmoet . En sindsdien
houd ik via internet de ontwikkeling op het gebied van steppen in Nederland bij en hoop dat in
Duitsland steppen een positieve ontwikkeling door gaat maken.

Serious Request 2018

Stepteam Bolsward organiseert ook dit jaar weer de steptocht voor Serious Request.
In 2017 was er de steptocht naar het Glazen Huis. Dat zit er dit jaar niet in: er is geen glazen
huis meer maar Serious Request gaat in andere vorm gewoon door. Als uitvloeisel van de tocht
vorig jaar is Stepteam Bolsward opgericht. Ook dit jaar zetten deze steppers zich weer in voor
Serious Request.
Steppen voor een goed doel? De pondjes er af, je fitter voelen of echt een goed doel steunen.
Stepteam Bolsward gaat voor al deze doelen! Na vorig jaar te hebben gestept naar het
Glazenhuis in Apeldoorn, krijgt het steppen voor het goede doel een vervolg!
Op zondag 23 december a.s. organiseert stepteam Bolsward een step-sponsortocht van
Bolsward naar Utrecht, een tocht van maar liefst 171 km!
Dit in het kader van 3FM Serious Request wat anders wordt georganiseerd dan voorgaande
jaren. Er is geen fysiek glazen huis. Drie dj-teams gaan door Nederland lopen om actievoerders
te bezoeken en dus door het hele land heen live radio te maken. Wij hopen Sander en Eva de
23e december in de buurt van Diemen tegen te komen.
Welk doel wordt er gesteund? Er zijn namelijk drie opties. Gekozen is voor een project dicht bij
huis, iets wat dagelijks mensen overkomt: “Reanimatie in Nederland”
Hoe jong of oud je ook bent, in een noodsituatie willen we allemaal hetzelfde: jezelf veilig
voelen. Maar daarvoor moeten er wél mensen zijn die weten wat ze moeten doen als iemand
ineens een hartstilstand krijgt. Met reanimatiecursussen en het plaatsen van AEDs
(defibrillators) door heel Nederland zorgt het Rode Kruis ervoor dat ook jij kunt ingrijpen in
geval van nood.
Bron: www.npo3fm.nl/seriousrequest/doelen/386027-reanimeren-in-nederland
Geld is een middel om mensen op te leiden en dat proberen wij dus ook bijeen te steppen.
Hiervoor vragen wij uw hulp. Als u zoekt op “stepteam Bolsward” kunt u op de site van 3FM
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(www.npo3fm.nl/seriousrequest) onze actiepagina vinden, waarop uw donatie van harte
welkom is.
Via onze Facebookpagina zullen wij informatie omtrent de tocht gaan delen. Zo is er een gpx
bestand van de route beschikbaar, rijdt er een materialenwagen met aanhanger mee en is er
vervoer mogelijk van Utrecht terug naar Bolsward.
Wilt u meer weten over de tocht, meedoen, helpen of ons sponsoren in goederen? Stuur dan
een mail naar: stepteambolsward@gmail.com

Speciale aanbieding
EXCLUSIEVE AANBIEDING VOOR LEZERS VAN DE NIEUWSBRIEF
In samenwerking met Clini Clowns heeft Toersteppen.nl een speciale en
exclusieve aanbieding voor lezers van deze nieuwsbrief.
Uiteraard zijn de Clini Clowns bij iedereen wel bekend. Een organisatie die zorgt voor mooie
geluksmomenten bij zieke en gehandicapte kinderen én mensen met dementie.
Als lezer van de nieuwsbrief van Toersteppen.nl kunt Clini Clowns ook steunen.
Het beeldje van de Clini Clown op een step kan worden besteld tegen een zéér speciale prijs.
Dit verbronsde, tinnen beeldje is speciaal voor Clini Clowns ontwikkeld. En kost voor lezers van
de nieuwsbrief slechts € 20,- en gratis verzending. (Normale prijs € 39,95 plus € 5,verzendkosten). Dat is maar liefst bijna € 25,- minder dan de normale prijs.
Laat je hart spreken en steun Clini Clowns door het bestellen van dit prachtige beeldje van een
Clini Clown op een step.
Ga via onderstaande link naar de shop van Clini Clowns
https://www.cliniclowns.nl/shop/product/cliniclownsbeeldje-2007/
• Bestel het beeldje door het in de winkelmand te doen
• De kortingscode is: stepnaarcliniclowns
• Voer de kortingscode in bij de winkelmand
• Dan pas wordt de korting verrekend en kan het beeldje besteld worden
Toersteppen.nl waardeert het enorm als deze steppende clown door veel lezers van de
nieuwsbrief wordt besteld en daarmee Clini Clowns een warm wordt toegedragen.
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Net als vorige jaren betekenen de donkere dagen voor kerstmis…..LICHTJESTOCHTEN!!!!!!!!!
Vaak vooral een gezelligheidsgebeuren waarbij een niet al te grote afstand wordt afgelegd in
comfortabel toertempo.
Brabantsbont opent met de Halowellichtoptocht op 8 december en een week later is er de
Midwintertocht van SWO.
Ook stepteam IJsselstein denkt nog na over een steptocht naar “de grootste kerstboom van
Nederland” oftewel de versierde tv-toren van Lopik.
Houd de kalender daarvoor in de gaten!
Het Glazen Huis bestaat niet meer maar de Serious Request actie gaat gewoon door en daarom
wordt er een megatocht georganiseerd van Bolsward naar Utrecht.
Je kunt de actie steunen met een donatie.
We hebben de laatste tijd enkele MTB tochten op de kalender gezet waar steppers welkom
zijn. Tot nu zijn daar geen steppers op komen dagen dus gaan we niet meer actief MTB tochten
werven, maar ben je van plan om een cross te rijden waar steppers welkom zijn, s.v.p. tijdig
aanmelden voor de stepkalender. Crossen met meer steppers is leuker toch?
We kijken naar voren, naar 3 februari, de Winter 11 & 7 Stedentocht. Voor beide afstanden
hebben zich groepjes gevormd. Wil je mee in een groep dan kunnen we proberen om je in
contact te brengen.
En zoals altijd: meldt je initiatieven voor een tocht of evenement tijdig aan voor de
stepkalender. De spoeling is wat dun in de winter dus tochtjes zijn welkom.
Het actuele tochten overzicht vind je als altijd op de kalender link www.toersteppen.nl

Team Toersteppen wenst al zijn lezers een
gezond en sportief 2019 toe.
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