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Van de redactie….. 
Het is herfst, het ene na het andere nazomertje lijkt nu toch echt op zijn eind 

te lopen…..hoewel, volgend weekend alweer 15 graden? 

Maar goed, in de tijd van de vallende bladeren beseffen we eens te meer de 

vergankelijkheid der dingen. 

 

Geldt dat ook voor je stephobby? 

Hoe makkelijk is het nu om de step op te bergen met het vaste voornemen om er in de lente 

weer vol tegenaan te gaan. 

En hoe vaak zie je niet dat voorheen enthousiaste steppers het niet meer kunnen opbrengen 

om opnieuw op te starten en het steppen weer een deel van hun leven te maken. 

 

Ons advies daarom: gewoon doorgaan! 

Met goede kleding is steppen ook nu en in de winter een fantastische hobby. 

De winter is bovendien de tijd om je basisconditie te onderhouden zodat je het in het voorjaar 

des te makkelijker hebt. 

Nu zijn de tochten mooi vanwege de herfsttinten en straks de vergezichten met superhelder 

weer of wat denk je van de velden met grondmist?  

Ieder seizoen heeft zijn schoonheid. 

Berijpte velden en bomen in de zon. Mooier kan je het niet hebben! 

 

We proberen ieder weekend minimaal 1 steptocht op de kalender te zetten en dat de hele 

winter door. Daarnaast kan je er voor kiezen om zelf een tochtje in jouw regio uit te zetten en 

daar mensen voor uit te nodigen. 

En hoe breder je dat deelt des te beter. 

Geef je tochtjes door aan ons zodat we ze op de stepkalender kunnen zetten en probeer 

elkaars initiatieven te steunen! 

 

Omdat toersteppen ondanks de groei van de laatste jaren niet kan zonder onderlinge 

solidariteit. 

Met elkaar, voor elkaar en door elkaar, zo gaan we groeien en dat is toch in ons aller belang? 

 

Het hangt nu nog van enkele mensen af. 

Onze grote ambassadrice voor de stepsport in België, Diane Teygeman is tijdelijk door een 

blessure uit de running. Het zou leuk zijn als de Belgische steppers onderling afspreken om te 

gaan steppen tot Diane terug is. Zoek mekaar op en neem initiatief. 

Niet geschoten is altijd mis! 

 
Arie Folkers, De Vrije Steppers. 

 SUST!! 
In de sportwereld is het aantal afkortingen, termen en uitdrukkingen dat wordt gebruikt 

onuitputtelijk. Iedere sport heeft zo zijn eigen taal. Maar ook in ons dagelijks leven kennen we 

veel afkortingen of gebruiken we veel termen.  

Verrast was ik onlangs toen iemand aan mij vroeg of ik aan de ziekte PHPD leed. Ik wist me niet 

echt een houding te geven, maar het verlossende woord kwam snel. Pijntje Hier, Pijntje Daar. 

Inderdaad ik klaagde een beetje over allerlei pijntjes die ik voelde na een lange en intensieve 

trainingtocht. Een echte ziekte kun je het natuurlijk niet noemen, maar toch, veel mensen 

lijden eraan. De notoire klagers. Maar dat is vooral om aandacht te krijgen. 

Henk’s blog 
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Het aantal afkortingen dat in de chat- en sms-taal wordt gebruikt is onuitputtelijk. ff , w8, suc6, 

wrs, idd, xxx, thnx, asap, kenzj, ls, k4y, etc. Ga zo maar door. Voor ieder woord is wel een 

afkorting. Ook voor alle schuttingtaal en die begint meestal met een F. 

Je moet echt wel weten wat er wordt bedoeld als men bij voetbal spreekt over een schwalbe,  

een panenka, catenaccio, panna of een Cruijff-Olsenpenalty. Bij tennis word je niet populair als 

je gladde handjes hebt. En bij het schaken was ooit het commentaar: Te laat, te laat, sprak 

Winnetou, het zaad is al naar binnen toe”. En de golfsport kan er ook wat van. Birdie, eagle of 

Fore. Bij deze laatste term moet je toch vooral omkijken. Maar ook bij het kunstschaatsen of 

turnen zijn de termen niet van de lucht. Je moet bijna een expert zijn om het te kunnen volgen. 

Gelukkig hebben we Hans van Zetten. 

Maar de wielersport slaat alles. Niet zozeer vanwege alle gewone wielertermen, maar vooral 

omdat daar zoveel leuke en onbegrijpelijke uitdrukkingen worden gebruikt. 

Bij onze stepclub gebruiken we een afkorting die het gevoel weergeeft van onze club. SUST 

ofwel Samen Uit, Samen Thuis. Wat er ook gebeurt, we zorgen er altijd voor dat niemand 

achterblijft. Niets is zo demotiverend dan aan het elastiek te hangen. Iedereen kent dat gevoel 

wel. Je komt door welke omstandigheid dan ook een beetje achterop. Je stept alleen en kunt 

geen gebruik maken van de voordelen van het pelotonnetje waarin wordt gestept. Vooral 

nieuwe steppers kunnen daardoor snel afhaken en er de brui aangeven.  

Maar ja, het is een hele klus om een stepgezelschap in een beetje in toom te houden. Ook bij 

onze club wordt er vaak redelijk aan de boom geschud. Vooral in het begin. Als een speer gaan 

ze ervandoor bij de start en vormt er zich al snel een groepje dat niemand kan bijhouden. Ze 

geven er dan een vreselijke snok aan. Frustrerend voor iedereen en demotiverend voor 

degenen met een mindere dag, pap in de benen of nog geen toereikende conditie hebben. 

Iedereen wordt dan op het rooster gelegd.  

Soms probeert er een stepper uit het groepje weg te springen naar de kopgroep. Maar ja, dat 

levert vaak een “chasse patate” op. Het lukt niet om bij de kopgroep te komen en stept zich het 

snot voor de ogen tussen de kopgroep en het pelotonnetje. Gevolg: de man met de hamer 

komt onverbiddelijk aan het einde van de step- of trainingstocht. 

Ooit begon ik aan een uitdagende steptocht, maar vergat om regelmatig te eten. Normaal 

moet je toch ieder half of heel uur iets naar binnen werken. Maar mijn enthousiasme was zo 

groot dat ik volledig vergat om te eten. Nou, dan komt de hongerklop. En die is fataal. Dan 

worden het geen 2 vingers in de neus meer. Afzien, harken, stoempen, etc. Uitgewoond de 

finish halen. Dat is het lot van iemand die vergeet te eten. 

Ook bij het recreatief steppen is het soms de dood of de gladiolen. Niet zozeer voor de winst, 

maar vooral om de eindstreep te halen. En een mooi resultaat neerzetten. Dat is de uitdaging. 

Maar ook vaak worden er steppers op een zetel naar de finish gebracht en hoeven geen 

kopwerk te doen. Ze steppen heerlijk in de bus. En of ze aan het linkeballen zijn, da’s natuurlijk 

altijd de vraag. 

Het eindresultaat is SUST, want daar kun je mee thuiskomen. 

 
Henk Roelofs, Stepclub Amersfoort 

                     

      ondag 9 september 2018 

Nu ik dit typ is het alweer bijna anderhalve maand geleden dat de 

Tukkertocht plaats vond, dus ik moet even mijn geheugen opfrissen. 

Deze keer was “Haaksbergen” aan de beurt om het te organiseren. 

Ik heb zelf meegeholpen, dus ik kende de routes.  

Je kon 25, 40 of 80 km steppen.  

Vanaf 9.45 uur was de meldtafel open aan de Oostendorperweg in 

Haaksbergen. Het werd gezellig druk en de zon liet zich al vroeg zien. 

Tukkertocht 
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Na een kop koffie met krentenwegge vertrok om 10.30 uur de 

groep 80 km steppers, hier zat ik ook bij. 

De grootste groep, de 40 km steppers, vertrok spoedig daarna 

en de groep 25 km steppers rond 10.45 uur.  

 

De tocht voor de 40 en 80 km was tot de rust hetzelfde. Er werd 

gestept door het centrum van Haaksbergen en vervolgens werd 

het buitengebied aangedaan met een rust bij snackbar ’t Kip in 

Rekken. De rust was voor iedereen bij ’t Kip en het was zo getimed dat we allemaal ongeveer 

tegelijkertijd daar waren.  

Na een korte rust, zijn wij, de 80 km steppers, verder gestept richting Haarlo en door Borculo, 

waar ook een rustpunt was. Via Geesteren naar Neede, waar ik op de Needse Berg toch wel 

lood in mijn benen begon te krijgen en mede door de mentale ondersteuning van mijn 

medesteppers (super!) bereikte ik samen met hen de Rietmolen.  

 

Het was dorstig weer en onderweg vulde een aardige man enkele bidons van ons bij.  

In Haaksbergen aangekomen werd er nog een tochtje gemaakt door het mooie Haaksberger 

Veen om vervolgens rond 17.15 uur terug te komen aan de 

Oostendorperweg, waar ik eerst wel een liter thee, deze keer 

wel met suiker, opdronk en vervolgens genoot van de 

heerlijke soep met broodjes. Het was een heerlijke dag en ik 

heb genoten.  

Bedankt mede-steppers!! 

 
Een sportieve groet van Marga uit Haaksbergen 

 

   k ben een schuiver. Dat wil zeggen, bij het voeten wisselen tijdens het steppen schuif ik m’n 

rechtervoorvoet op en over het voetbord. Gevolg: de antislipbeplakking van het voetbord is bij 

mij rechtsvoor meestal zo weg. En zonder dat schuurpapierachtige folie wordt zo’n voetbord 

zomaar erg glad, vooral wanneer het nat is. 

Is dat een groot probleem? Wel als je er niets aan doet, dan glijd je vroeger of later een keer al 

steppend met je voet van je voetbord en maak je een smak... 

 

De oplossing is overigens niet heel ingewikkeld: een nieuw antislipfolietje plakken. Bij vrijwel 

iedere stepper is dat na kortere of langere tijd aan de orde, tenzij je een step van Kostka rijdt. 

Kostka voorziet de voetborden van hun steps van nagels om een goede grip te waarborgen. 

Rijd je echter geen Kostka en verslijt je je antislipbeplakking nogal snel (zoals ik), of vind je dat 

schuurpapier op je voetbord eigenlijk gewoon echt lelijk (zoals ik), dan is er nu een andere 

oplossing: antislipcoating. 

 

De stepfans van Poedercoating Bolsward waren de 

eersten in Nederland die gripvaste poedercoating 

verwerkten. Gemaakt om traptreden en andere 

beloopbare metalen oppervlakken stroef te maken en te 

houden, opdat je daarop niet uitglijdt. Leuke van mensen 

die betrokken zijn bij de stepsport, is dat ze zich dan ook 

meteen de mogelijkheid van toepassing hiervan op de 

voetborden van steps realiseren. En zo stond een door 

Poedercoating Bolsward gecoate step eerder dit jaar op 

een Europese beurs voor coatingprofessionals  

Antislipcoating voetbord 
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in Karlsruhe (D), om op deze 

verrassende manier te laten zien wat 

je met die antislipcoating zoal kunt 

doen. Een waanzinnig gave step 

overigens waarop ze zich helemaal 

hadden uitgeleefd.  

Die genereerde op de beurs dan ook 

veel interesse; niet alleen voor het product, maar ook voor het fenomeen 

Tretroller/footbike/trottinette/step. 

 

Inmiddels rijden er sinds afgelopen voorjaar alweer de nodige steps rond die als onderdeel van 

een coatingbehandeling zo’n antislipcoating op hun voetbord hebben gekregen. In de praktijk 

bevalt dat erg goed, kan ik (mede uit eigen ervaring) melden. Er zijn daarbij twee opties: 

antislip op of onder de kleurlaag. Antislip bovenop de kleurlaag geeft de allerbeste grip, maar 

betekent dat je voetbord een zwart/grijs vlak wordt. Antislip onder de kleurlaag geeft ruim 

voldoende grip en een – in mijn ogen – mooier beeld. 

Geen vraag dus waar mijn voorkeur ligt, maar over 

smaak valt niet te twisten. 

 

Ik schreef het al, ‘als onderdeel van een 

coatingbehandeling’. Even je step naar Bolsward voor 

een antisliplaagje op je voetbord is helaas geen optie. 

Dat werkt ook niet goed, procedématig, tenzij je step 

al eerder van poedercoating is voorzien. Is je step 

echter ‘gewoon’ gelakt, wat ze standaard zo ongeveer allemaal zijn, dan gaat bij de hitte (150+ 

graden) waarmee de coating op je voetbord wordt ‘gebakken’ de lak van je frame opborrelen... 

Ben je echter toe aan een nieuwe kleur op je step, dan is poedercoaten (waarbij poederverf tot 

een keiharde kleurlaag wordt vastgebakken op je stepframe) zeker een optie. Daarbij zijn tal 

van kleuren en kleureffecten (hamerslag, 

holografisch, hoogglans enz.) mogelijk. En 

bestaat dus bovendien de voor steppers 

interessante mogelijkheid van een 

antislipcoating op je voetbord.  

 
Alfred Ballast.                                                                                     (foto’s Alfred Ballast en website Poedercoating Bolsward) 

          

      adat de actieve leden van stepteam Brabantsbont in april al in 

een compleet  nieuw tenue waren gestoken en de 5e editie van 

het “Monster van Brabant” een prachtig en vooral zonnig 

internationaal succes was geworden, had de jubileum 

step/fietstoertocht de kers op de taart moeten worden voor de 

jubilerende vereniging in Noord Brabant. 

 

Maar de weergoden hadden hele andere plannen voor die zondag de 23e  september! 

 

Een week ervoor werd op radio en tv al gewaarschuwd voor zeer nat 

en stormachtig weer in de loop van die week en vooral het weekeinde 

daarop. Maar daar je in Nederland nog geen dag vooruit kan kijken 

hoopten wij er toch stiekem op dat ze er ook deze keer naast zouden 

zitten, helaas! 

Jubileumtoertocht van Brabantsbont 
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We hadden voor deze jubileum tocht onze mailbox helemaal leeg gemaakt want dit moest de 

klapper worden van 14 jaar steptoertochten bij stepteam Brabantsbont. 

Maar zoals altijd wachten steppers, wat het inschrijven betreft, altijd tot het laatste moment, 

uitzonderingen daar gelaten want er zijn er ook die al ver van te voren inschrijven voor onze 

toertochten wat wij zeer waarderen natuurlijk. 

En ja hoor, de inschrijving voor deze 14e toertocht was daar geen uitzondering op, op 

vrijdagavond 22 september hadden we wel 25 inschrijvingen waar we er doorgaans rond de 70 

tellen, een echte domper. En of het al niet erg genoeg was kwamen ’s zaterdags ‘s avonds al de 

eerste afmeldingen voor zondag binnen. 

Effe gauw met John aan de telefoon wat nu te doen, doorgaan natuurlijk en maar kijken wat er 

op af komt. Zo gezegd zo gedaan en op naar de zondag. 

Zondagmorgen 23 september, droog en bijna windstil, haast niet te geloven dat belooft wat. 

Aangekomen bij de sporthal staat onze pet de goeie kant op en gaan we vol goeie moed de 

clubvlag hijsen en de meldtafel in orde maken en maar zien wie er de moeite voor neemt om 

onze dag nog enigszins wat aanzien te geven. 

Om 10.15 uur hebben we 15 deelnemers voor 2 afstanden en is het inmiddels gaan regenen en 

daarom besluiten we, samen met de deelnemers, om de langste afstand niet te gaan rijden, 

maar met zijn allen als groep alleen de 53 km route te doen. 

 

Zo gaat de jubileumtoertocht  om 10.30 uur dan toch van start, voor de Brabantsbont steppers 

eigenlijk toch het perfecte weer, want nu kon ook het regenjack van de nieuwe outfit getest 

worden op waterdichtheid.  

Zo ging er toch een mooi geel gekleurd lintje van steppers door het 

Brabantse land, langs Drunen op naar Nieuwkuijk over de Heidijk 

voor de eerste stop bij de Emma molen 13 km, waar de eerste 

consumptie werd genuttigd en de regenjacks hun eerste test goed 

hadden doorstaan dus die houden we 

maar. Daarna ging de groep verder en 

vervolgde zij de Heidijk richting- en langs Vlijmen om daar af te 

buigen naar Engelen en Bokhoven waar bij café het Veerhuis aan de 

Maas de 2e stop alweer was op 23 km en het nog gestaag regende. 

Bij deze rustpost ook weer een consumptie en werd er getrakteerd 

op de wel vermaarde bonbons van de club die ook aan de andere bezoekers van het Veerhuis 

werden uitgedeeld. Zij begrepen in eerste instantie niets van die malloten op de step maar na 

wat uitleg van enkele deelnemers dwong dat wel respect af. Bij ons vertrek werd de 

deelnemers veel succes gewenst in de regen en ging het kleine karavaantje steppers langs de 

Maas op weg om via de Hedelsebrug, door Hedel via de dijk weer langs 

de Maas en Ammerzoden richting Heusden Vesting te rijden voor de 

3e en laatste tussenstop bij café “Kareltje” op 38 km. 

Daar aangekomen was de kou inmiddels al goed in de deelnemers 

gekropen en pakten zij op het verwarmd terras de dekens, die daar op 

de stoelen lagen, om de ruggen eens lekker te verwarmen onder de 

terras kachels. Hier werden de deelnemers getrakteerd op 2 consumpties, een soort van troost 

van het bestuur voor de erbarmelijke omstandigheden. 

 

Nu moest er na deze laatste tussenstop nog 15 km worden afgelegd en werd besloten dat de 

hardrijders na Oud Heusden nog even lekker mochten gaan 

knallen naar de finish en zou John bij de toerrijders blijven. 

Intussen was er wel wat meer wind gekomen die natuurlijk, hoe 

kan het ook anders, op kop stond. Waarom ook niet? 

Zo viel de groep toch, met goedkeuring, nog even uit elkaar om 

de hardrijders nog wat voldoening te kunnen geven aan deze 

14e, erg natte jubileum step/fietstoertocht. 
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Bij de finish was er kleedruimte vrij gemaakt door de beheerders van sporthal DE SLAGEN zodat 

de deelnemers zich heerlijk konden douchen en omkleden. 

Daarvoor onze hartelijke dank!  

Na deze tocht waren er toch een paar die nog even bleven om nog wat samen te drinken en te 

babbelen over deze wel erg ongewone jubileum toertocht. 

Bij vertrek naar huis kreeg elke deelnemer een heerlijke zoete 

herinnering mee om thuis onder het genot daarvan nog eens terug 

te denken aan deze memorabele dag. 

 

Het bestuur van stepteam Brabantsbont heeft besloten dat deze 

toertocht op 28 april 2019 in zijn geheel wordt over gedaan en wij 

gaan er van uit dat het dan goed weer is zodat we dan beide afstanden kunnen rijden, 53 en 63 

km. (red: De aankondiging staat inmiddels op onze toerkalender 2019)  

Tevens was dit de laatste keer dat de september toertocht verreden is en voortaan in april 

wordt gereden op de oneven jaren. Op de even jaren hebben we dan in april, zoals al 5 eerdere 

edities, het “Monster van Brabant”. 

 

Onze enorme dank gaat uit naar de 15 mensen die de stoere moeite hebben genomen om 

samen met de organisatie er toch nog een mooie jubileumtocht van te maken.  

 

CHAPEAU!!! 

 
Gijs de Geus, Stepteam Brabantsbont. 

  

     en prachtige ochtend lacht ons toe. 8 oktober en dan zo’n geweldig mooie dag. Bij aankomst 

in Dieren bij de sportzaal van de Dierense brandweerkazerne werden we getrakteerd op koffie, 

thee en zelfgemaakt lekkers. Een warm welkom.  

Veel stepgenoten uit alle windstreken,  ik schat zo’n 60 mannen en 

vrouwen, en daarbij een warm weerzien voor velen. De tocht ging 

uiteen in 2 groepen. Een 30 km groep en een 55 km groep. Beide 

groepen werden begeleid door de organisatoren van stepteam 

Doesburg.  

Ik startte in de groep van 55 km. Deze afstand was immers niet 

nieuw. De groep van 55 km ging straf van start. Het tempo lag direct 

flink hoog in het klimmen. Hierdoor ontstond een tweedeling in de groep. De tocht ging al 

slingerend naar boven door bosrijk gebied, hard werken!! Voor enkelen (waaronder ikzelf) was 

deze start te straf. Na een km of 9 bereikten we de top van de Posbank. Een geweldig uitzicht 

was ons deel! Wat een cadeau! Helaas was 

deze stop en het prachtige uitzicht voor 

mij van (te)korte duur om op adem te 

komen. Met een flinke vaart naar beneden 

(altijd een cadeautje!), goed gedoseerd 

voor de verschillende wensen van steppers 

qua snelheid, voor iedereen wat wils.  Ook 

dit weer onder goede begeleiding van stepteam Doesburg! Veiligheid voor alles! 

Bos afgewisseld door heide was ons landschap. Wilde paarden en runderen liepen ons 

onderweg tegemoet op het pad. Wat een geweldige ervaring om deze (hele grote!!) dieren van 

dichtbij te zien komen, soms ook wel even schrikken. (hoewel de vraag uiteraard is: wie schrok 

het meest  ) 

De Posbank steptocht 
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Na 17,5 km de eerste stop. De 30 km en 55km 

kwamen hier samen.  Ook hier weer voldoende 

zelfgemaakte versnapering, iets te drinken of een 

lekker banaantje voor de nodige aanvulling van de 

kalium.  

Hier heb ik samen met één van mijn stepmaatjes 

van Steppen in Amersfoort besloten om over te 

stappen naar de 30 km tocht. Mijn 2 andere 

maatjes vervolgden hun tocht van 55 km. Ik was 

nog niet voldoende hersteld om op dit tempo de 

overige km af te leggen. Voor mijn stepmaatje en mij een prima beslissing.   

In een prima tempo met een gezellige groep verder de tocht afmaken. Doordat onze mindset 

anders geworden was, en we “ineens” al over de helft van onze te steppen kilometers waren 

gingen de kilometers snel aan ons voorbij. Over het algemeen genomen waren de paden goed 

te doen. Nu echt kunnen genieten van de prachtige omgeving, soms mopperend over de te 

nemen bergen en hellingen was daar het eindpunt van onze tocht.  

Opgewacht door heerlijk zelfgemaakte pompoensoep of 

mosterdsoep (nog moeilijk kiezen ook  ), vers brood en te 

drinken, een traktatie waar we wel aan toe waren. Voor 

diegene die hier behoefte aan had was er de gelegenheid om te 

douchen. Mijn stepmaatje en ik hebben al kletsend met andere 

stepgenoten, onder het genot van een stralend  zonnetje 

gewacht op de binnenkomst van de 55 km groep. Wat een 

mooie ervaring Ook deze tocht weer mogen ervaren hoe ontzettend sociaal en aardig steppers 

onderling zijn. Ik heb me erg welkom gevoeld en goed begeleid door stepteam Doesburg toen 

het niet zo goed ging met mij. Iedereen leeft met elkaar mee en denkt met elkaar mee, de tips 

gaan over en weer. Van de afstelling van de rem, je helm of hoe je makkelijker een berg kunt 

nemen.  Volgend jaar weer! 

 
Marre Wouters, Steppen in Amersfoort. 

 

      allo, ik ben Jaap de Jong, 63 jaar en de enige Hollander die lid is van stepvereniging Brabants 

Bont, omdat het daar zo gezellig is. 

 

Afgezien van mijn kleutertijd, waarvan ik me mijn step 

nog heel goed kan herinneren (rood met goudkleurige 

lijntjes), ben ik ongeveer 20 jaar geleden opnieuw 

begonnen met steppen.  

Andere mannen kopen een motor in hun midlife-crisis 

en ik een step. Eigenlijk ook meer als alternatief voor het 

hardlopen, wat moeilijker werd door blessures. Toen nog een Spurter met 12 inch wieltjes, een 

type dat ik nog steeds veel gebruik om het laatste stukje vanuit de auto aan de rand van Den 

Haag (gratis parkeren) naar mijn werk in het centrum van Den Haag te overbruggen. Rijdt véél 

beter dan sommige mensen denken, alleen ongeveer 10% langzamer dan de gemiddelde 

“grote” step. 

 

Tot ongeveer 2010 heb ik voor mijn hobby uitsluitend op eigen houtje gestept, afgewisseld met 

ligfietsen, rolschaatsen en kanoën. Allemaal eigenwijze dingen dus. Dat leverde een hele mooie 

tijd op waarin ik werkelijk alle belangrijke georganiseerde tochten heb gereden, bijvoorbeeld 

als “stepkanjer” in het seizoen 2012 met ruim 1450 kilometer alleen al aan toertochten. 

De Stepervaring van…. 
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Foto: Ton van Eekeren 

Eigenlijk was dat een soort “Indian summer” in mijn leven als 55+ er, met als hoogtepunten die 

geweldige Step-Elfstedentocht, de IJsselmeerronde  en het Monster van Brabant. 

 

Overigens nog nooit zo dood geweest als halverwege de IJsselmeerronde in Den Oever, toen ik 

120 kilometer lang net iets te hard moest rijden om een wedstrijd stepster bij te houden. 

Tegenwoordig kan ik iets met een Garmin, maar vooral aan het begin in het donker wist ik toen 

heg nog steg dus ik moest wel bij blijven om niet te verdwalen. Gelukkig heb ik met veel 

geestelijke steun van de bezemwagen solo ook de tweede helft gehaald. Dat zijn dan dingen 

die je je hele leven niet meer vergeet en waar je met heel veel voldoening op kan terugkijken.  

 

Ook een aantal wedstrijden gereden, met vooral in de Spurterperiode als streven om geen 

laatste te worden (best een grappig gezicht zo’n oudere man op een kleine step die mee kan 

doen tussen de grote jongens in de staart van het peloton) en later 24,5 kilometer per uur als 

mijn absolute hoogtepunt.   

Dat doe ik nu niet meer, want met 63 jaar rij je echt geen nieuwe PR’s. 

 

Waar ik ontzettend veel plezier aan beleef is de carbon step die Peter Groeneveld in 2011 voor 

me gemaakt heeft (zie foto). Ik ben dan bijna een bejaarde, maar ik rij wel mooi al meer dan 

20.000 kilometer op de step van de wereldkampioenen! In principe twee tot drie keer per 

week mijn vaste rondje van 27 kilometer in de buurt. Dan begin je bij de schuurdeur en je kan 

mooi de buienradar in de gaten houden. 

Daarnaast nog de gezelligste toertochten in de buurt, waaronder die van Brabant Bont. Wat 

dat betreft is het best jammer dat de meeste steppers en toertochten meer in het Oosten van 

het land zitten, al komt daar enige verandering in. 

 

Rotterdam - Den Hout (eventueel vice versa) is daarbij vaste prik. Meestal eindig ik dan nog wel 

bij de snellere types. Het is een toertocht, maar nog niet zo lang geleden was ik toch zo 

fanatiek dat ik als eerste over de streep wilde, èn gelukt. 

 

Nu hou ik het bij ongeveer 19 kilometer per uur en vind ik steppen nog steeds super: 

• Het is goed voor je conditie,  

• Je krijgt er niet snel een blessure van,  

• Je ziet meer dan bij wandelen en  

• Het gaat niet zo gevaarlijk hard door de bocht als racefietsen. 

Overigens moet ik eerlijk zeggen dat ik wel een paar keer over de kop ben gegaan doordat je bij 

een noodstop veel op je voorwiel remt. 

Daarnaast word je heel gemakkelijk opgenomen in het kringetje. Voor de buitenwereld zijn we 

allemaal een beetje raar en dat schept een band.  

 
Jaap de Jong, Stepteam Brabantsbont. 

 

fgelopen zaterdag heeft 1 van onze kanjers (Ybelle) een toertocht gemaakt...Lees hieronder 

haar verslag.... 

Op zaterdag 29 september organiseerde het Stepteam uit Woudenberg de Utrechtse 

Heuvelrug STEProute. 

Er kon gekozen worden tussen 35 en 65 km en bij beide 

groepen was er een splitsing tussen een snelle groep en een 

recreatieve groep, zodat het voor iedereen goed te doen zou 

zijn. 

We werden om 10.00 uur ontvangen met koffie en wat 

lekkers bij het Toeristisch Overstap Punt in Scherpenzeel en 

De Utrechtse Heuvelrugtocht 
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het was al direct een heel gezellig gebeuren. Uit 

het hele land waren steppers gekomen en velen 

kenden elkaar al van andere steptochten. Het 

was geweldig stepweer, niet te heet, geen wind 

en een zonnetje. Dit kon niet beter. 

Een van de leden had de beide tochten uitgezet. 

Met een voorstepper voorop voor het tempo en 

de route, en iemand achteraan als 

bezemstepper, kon er niets mis gaan. 

En zo gingen we in 2 groepen van 30 man/vrouw/pupil (want er zijn in Woudenberg erg goede 

jonge leden) op stap voor deze bijzonder mooie en goed georganiseerde step-toertocht. 

Ondanks de soms smalle paden was er voldoende ruimte voor een gesprek met anderen. Ik heb 

onderweg uitgebreid met een wereldkampioen gesproken, een jongen van 12 jaar. Geweldig 

toch!!! 

De route was prachtig, o.a. langs Oud Leusden, de Pyramide van Austerlitz en den Treek. Er was 

1 lekke band, maar die was snel gerepareerd en iedereen wacht geduldig tot we allemaal weer 

verder kunnen. 

Halverwege was er een goed verzorgd rustmoment met 2 soorten soep en broodjes. Dat was 

ook wel nodig om weer te kunnen herstellen, want het tempo lag best hoog met 17 km/h 

gemiddeld. 

Na de pauzeplek kwam het intensievere 2e deel van de 

route en namen we een aantal heuvels van de heuvelrug en 

gingen we onder andere over de Amerongse berg. Bergje af 

ging met een behoorlijke snelheid. Dan is het ook heel 

verstandig dat het dragen van een helm bij dit soort 

tochten verplicht is. 

Na 5 uur steppen kwamen we weer bij het beginpunt en 

hadden we deze heerlijke, sportieve tocht achter de rug.  

Na de afsluitende versnaperingen, met broodjes Kwekkeboom-Kroket, gingen we weer op huis 

aan. 

 

Van step4funAmstelveen was ik nu de enige, 

maar dat is de volgende keer beslist niet 

meer zo. Dan zijn er vast meer 

groepsgenoten die zo vertrouwd op de step 

en goed getraind zijn, dat deze uitdaging 

aangegaan kan worden. 

Eerst maar eens een tocht voor ons zelf 

uitzetten in de buurt. 

 
Ybelle Boorsma, Step4fun Amstelveen 

 

     omaar drie praktijkgevallen van de afgelopen weken: 

=> een stepster meldt op social media dat ze in het weekend een stepclinic volgde, leuk! De 

step waarop ze tijdens de clinic stepte bleek echter veel beter te rijden dan haar eigen. Een 

kwestie van andere banden naar haar idee. En inderdaad, haar Kostka Tour Fun reed ineens 

veel makkelijker nadat ze de standaardbanden vervangen had door Schwalbe Marathons. 

 

=> tijdens het afdalen van de Amerongse berg steek ik een andere rijder met een fors 

snelheidsverschil voorbij. Hij rijdt net zoals ik op een step met twee grote wielen, en waar hij 

de zwaardere van ons beiden is zou je verwachten dat hij het hardst naar beneden gaat. Als ik 

Banden, banden, banden…. 
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vervolgens zie dat zijn Kickbike op de standaard Kenda budgetbanden staat, begint mij de 

oplossing van dit mysterie te dagen. 

 

=> een week later zie ik bij de Veluwetocht een stepster die normaal bij tourritten veelal in het 

middenveld rijdt ineens vooraan met de snelsten meerijden. Dat is toch wel bijzonder; wat is 

hier veranderd? Ze blijkt de inmiddels versleten Kenda-budgetbanden van haar Kickbike te 

hebben vervangen door een stel prima banden van Vittoria. Waarin het vakkundig advies van 

een goede fietsenzaak waardevol kan zijn... 

 

Niet alles wat goed is hoeft duur te zijn, maar soms is goedkoop gewoon duurkoop. Wie mijn 

stukjes een beetje volgt, weet dat ik me serieus stoor aan op zich goede steps die miserabel 

afgemonteerd zijn. Daar ‘vragen’ we overigens zelf om, als klanten, doordat we heel graag voor 

een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Aan die ’wens’ voldoen fabrikanten gewillig, door 

ons budgetsteps voor te zetten die het idee geven van veel te kopen voor weinig geld. 

De Kostka Tour Fun is daarvan misschien wel het meest sprekende voorbeeld. Met de Tour 

Max heeft Kostka een prima ‘bread and butter’ step in zijn programma, een alleraardigste 

allround step die aan heel veel basis-stepbehoeften voldoet. Keurig afgemonteerd ook, daarop 

valt weinig af te dingen. Maar ja, kwaliteit heeft 

z’n prijs, in dit geval 479 Euro. Voor de 

budgetkopers biedt Kostka daarom een 

uitgeklede versie van de Tour Max, de Tour Fun. 

Hetzelfde frame, maar dan met een goedkope 

afmontage, waaronder de wielen en banden. En 

hoewel je denkt voor de 120 Euro die de Fun 

minder kost om en nabij hetzelfde als de Max te 

kopen, merk je het in het steppen meteen. De wielen en de banden, dat is immers waarop je 

step rolt... 

Er zijn dan ook stepverkopers die bij de Fun standaard de banden vervangen, tenzij de klant de 

meerprijs daarvoor niet wil betalen. Best gênant eigenlijk, een step die je bij voorkeur niet in 

standaardvorm je winkel uit wilt laten gaan omdat die dan stept voor geen meter... 

 

Banden maken op een step misschien niet hèt verschil, maar ze maken wel degelijk een groot 

verschil. Zoveel mag uit het voorgaande duidelijk zijn. Dat heeft vooral te maken met 

rolweerstand. Zowel voor racebanden als voor tourbanden geldt, dat een goede band 

vergeleken met een minder goede band zomaar 10 watt aan rolweerstand scheelt, in extreme 

gevallen zelfs nog meer. Dat is met beide banden ‘op spanning’. 

Nu zegt zo’n cijfer weinig als je niet weet waaraan je dit moet relateren. Om die 10 watt in 

perspectief te zien, moet je het afzetten tegen de energie die je lijf levert als je stept. Een 

doorsnee recreatieve sporter levert ongeveer 2 watt aan energie per kilo lichaamsgewicht. 

Voor een goed getrainde amateurwielrenner is dat zo’n 3 watt per kilo; de Tom Dumoulins 

onder ons komen aan een vermogen van pakweg 6 watt per kilo. Ik denk dat voor de 

gemiddelde stepper 2,5 watt per kilo lichaamsgewicht optimistisch is ingeschat. Een stepper 

van 60 kilo trapt daarmee zo’n 150 watt aan vermogen, een van 80 kilo pakweg 200 watt. 

Gaan we uit van die laatste stepper, die van 80 kg, dan betekent 10 watt extra rolweerstand 

van je banden dat je daaraan 5% van je 200 watt energie verliest. Ben je een beginnend 

stepper van 50 kilo met 100 watt aan vermogen, dan verlies je zelfs 10% van je energie door 

een slechte bandenkeuze. Betekent dus dat je 10% minder snel of minder ver kunt steppen dan 

op goede banden. Dat is best zonde... 

 

Naming and shaming... 

 

Voor banden geldt dat de keuze reuze is. In het segment racebanden zijn de Continental Grand 

Prix 4000S II en de Schwalbe One Evo de te kloppen grootheden, met een mix van weinig 
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rolweerstand en een vrij goede 

lekbestendigheid. Het kan altijd nog sneller, 

maar dan lever je in op het risico van 

lekrijden; vraag is of je dat moet willen. Denk 

voor deze banden aan een prijs van pakweg 

35 Euro/band, voor de Schwalbe One net iets 

minder. Vind je dat toch wel wat gortig, dan 

zijn de Continental Grand Prix vouwband 

(zonder verdere toevoegingen aan de naam) en helemaal de Vittoria Rubino Pro III (voor 18 

Euro bij Bakker Racing) prima en betaalbaarder alternatieven. Neem ze in de moderne 25 mm 

breedte, of liever nog in 28 mm als dat op je step past (vaak is dat te krap, helaas). Dezelfde 

band op een grotere breedte rijdt namelijk bij dezelfde bandendruk lichter. 

Ben je erg gefocust op lekbestendigheid, dan is het maar de vraag of je met de in de stepscene 

gangbare Durano’s (Plus) van Schwalbe de beste keuze doet. De Michelin Pro 4 Service Course 

zit qua lekbestendigheid tussen de gewone Durano en de Durano Plus in en rolt beduidend 

beter. De Michelin Pro 4 Endurance is de snelst rollende band die een hogere lekbestendigheid 

heeft dan de beide Durano-versies. De Schwalbe Lugano, die ik soms nog wel eens op een step 

zie, is de allerslechts rollende raceband van allemaal... 

 

Bij de tourbanden is de rolweerstand sowieso aanzienlijk hoger dan bij de racebandjes. Je moet 

er dus gewoon harder op werken, het kost meer energie om erop vooruit te komen. Eigenlijk 

alleen de – prijzige - Schwalbe Marathon Supreme komt waar het de 26” banden betreft in de 

buurt van de rolweerstand van racebanden. En dan nog maar alleen door hem een beetje (0,5 

bar) overdruk te geven. De Continental Speed en de Schwalbe Marathon (Greenguard) brengen 

het er evenmin slecht af, en zijn prijstechnisch veel interessanter. De lekbestendigheid op het 

loopvlak is bij deze drie banden overigens heel veel groter dan die van welke raceband ook, 

maar dat geldt nadrukkelijk niet voor de flanken... 

Dat de gewone Schwalbe Marathon het er in alle 

opzichten beter afbrengt dan de op diverse steps 

standaard gemonteerde Marathon Racer banden, zal 

veel steppers verbazen. Een snelle naam staat niet 

garant voor een snellere band. En dan hebben we nog 

de Kojak, een supergladde slickband die door steppers 

graag als upgrade wordt gemonteerd. Je moet wel een 

extreem slecht rollende band hebben wil die Kojak qua 

rolweerstand een upgrade zijn; niet zelden is het wat 

dat betreft veeleer een downgrade. Ook hier geldt dat 

de gewone Marathon een betere keus is. Een snel (slick) 

uiterlijk garandeert evenmin een snelle band, zo blijkt... 

 
Afred Ballast. 

     

   k ga al een aantal jaren naar Goor om mee 

te doen met de Herfstvierdaagse. 

Het bijzondere natuurschoon in deze 

omgeving trekt veel mensen uit het hele 

land en de campings en hotels zitten dan 

ook vol. Voor mij geen probleem omdat ik 

vanuit Zwolle makkelijk heen en weer kan 

rijden. Zo’n 700 deelnemers zijn er wel en 

maar liefst 40 vrijwilligers maken alles mogelijk. 

De Hof van Twente Herfst 4-daagse 
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Omdat de tocht alweer 25 jaar bestaat 

was het de zondag daarvoor al feest met 

muziek en een extra tocht van 35 km via 

knooppunten. 

Ook deze extra tocht was al bijzonder 

mooi en voor een groot deel over 

bospaden.  

We passeerden onder andere Herberg “de 

Pot”, de oudste herberg van Twente en enkele kastelen.  

Bij terugkomst was het een gezellige boel en werd er menig bokbiertje gedronken! 

 

De maandag daarna begon de 4daagse dus pas echt en voerde ons over een aantal uitlopers 

van de Sallandse heuvelrug, pittig klimmen en fijn dalen. Na de pauze in Cafe ’t Witte Hoes 

gingen we de bossen en heide weer in en zagen rechts de schaapskooi en links de kudde die 

lekker in het zonnetje stond te grazen.  

Ik heb een poosje opgereden met een éénbenige fietser. Hij had een lekker tempo!  

Onderweg veel kunstobjecten voor de 2e dag op rij. De wind trok merkbaar wat aan en dat 

beloofde wat voor de volgende dag.  

 

Op de 2e dag was het weer wat minder aangenaam: een grijze dag 

met aardig wat wind. De route maakte veel goed met diverse 

kastelen en een prachtige watermolen. De beide watermolenaars 

waren zeer geïnteresseerd in de step. Hier en daar een uitdagend 

wegdek met zelfs echte kasseien maar ook kleine klinkers die in 

een historisch verband waren gelegd. Mooi om te zien maar je 

stuiterde bijna van de step! Even voorbij de molen met het 

klompenmuseum waren we alweer bij de finish, ruim voor de 

voorspelde regenbuien. 

 

Dag 3 dacht ik slim te wezen door wat later te starten. Ik hoopte 

minder regen te hebben dan maar dat was een misvatting. Geen 

slagregens, zacht maar doeltreffend was het maar omdat de 

temperatuur prima bleef toch goed te doen. De tocht was 

wederom zoals ik daar al jaren gewend ben: 

mooi en prima uitgepijld maar vandaag zonder 

echte highlights. Onderweg passeerde ik nog 

wel 2 hele oude vrienden. De Kozakken eiken 

staan daar al heel lang over de omgeving uit te 

kijken. 

Bij terugkomst werden we verwelkomt door een 

soort Tiroler Holzhakker Buben orkest.  

 

De laatste dag alweer en een afwisselende rit vandaag. Ik was vrij vroeg gestart en daarom 

ruim voor de verwachte regen binnen. Een lekkere temperatuur en weinig wind in de ochtend. 

Onderweg zagen we weer meerdere kastelen gelegen in een fraaie omgeving. Stempelen was 

deze keer bij een landbouw museum. Vandaag reden we best wel veel supersmalle weggetjes 

door het groen en daarom was het vaak blijven hangen achter groepjes met fietsers. Ook wel 

leuk om stepinformatie te geven en ze vinden het allemaal leuk dat er steppers meedoen.  

Aan het eindpunt heb ik nog even geluncht terwijl het mannenkoor de boel aan het opbouwen 

was voor hun meezing optreden. Maar voor mij was het mooi geweest.Herfst4daagse, tot 

volgend jaar maar weer!   
 

Arie Folkers, De Vrije Steppers. 
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   e herfst is weer duidelijk begonnen en de bijbehorende tochten dienen zich al weer aan of 

zijn onlangs verreden. De extreme temperaturen zijn weer achter de rug en deze tijd is ideaal 

om tochten door de herfstige landschappen te maken. 

Hoewel het aanbod aan tochten deze tijd afneemt is er toch altijd wel iets om naar uit te 

kijken. De meeste wielrenners hebben hun fiets opgeborgen en de MTBers kunnen kiezen uit 

vele tochten. Ook steppers vinden het leuk om af en toe een veldtocht te doen dus af en toe 

vind je ze op de toerkalender. (als steppers welkom zijn.) 

 

Steptochten zijn er ook. 

Nieuw op de kalender en meteen een hele mooie is de Herfst Landgoederentocht van de Vrije 

Steppers uit Zwolle. 

40 kilometer genieten van al dat fraais en het inschrijfgeld gaat geheel naar de Stichting 

Present. 3 november al en mooi weer is besteld dus geef je snel nog even op!  

Voor meer informatie klik hier. 

 

Deze maand starten ook de Winterserie tochten van Brabantsbont. 11 november de eerste en 

dan iedere maand, de hele winter door. 

Voor meer informatie klik hier. 

 

Nog wat verder weg (3 februari) is de Winter 11 & 7 Stedentocht. Flink wat kilometers in de 

kou dus de eerste groepjes zijn alweer begonnen met de training. 

Lijkt het je ook leuk om deze tochten van 205 of 90 km te rijden? Wellicht kan je aansluiten in 

een groep . Laat het even weten via info@toersteppen.nl dan zullen we kijken of we kunnen 

bemiddelen. 

Ook bestaande groepjes die anderen ook de kans willen geven om mee te steppen kunnen zich 

melden. 

 

Kortom, geen enkel excuus om de step (tijdelijk) aan de wilgen te hangen, steppen is jaarrond 

leuk!!  

Natuurlijk hoef je niet te wachten op tochtjes van anderen.  

Je kunt ook zelf een mooi rondje plannen en als tocht op de kalender laten zetten. 

Mocht je niet weten hoe of wat? Vraag het gerust aan ons en zo mogelijk helpen we je met 

adviezen. 

Voor al jullie vragen, opmerkingen en mededelingen: info@toersteppen.nl 

Uitgelicht 
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