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Hopelijk kunnen we gaan we genieten van een prachtige nazomer.
Dan kunnen we nog lang steppen. Weliswaar al snel met de verlichting aan,
want zo’n lichtpuntje is altijd ontzettend belangrijk.
Na ruim 4 jaar Toersteppen.nl, een succesvol initiatief om het recreatieve toersteppen in
Nederland duidelijk op de kaart te zetten, heeft ook de wedstrijdbond (NAF) onderkend dat er
méér moet gaan gebeuren om de recreatieve stepsport in Nederland te bevorderen.
Want zonder recreatieve steppers, ook geen wedstrijd steppers. En daarom heeft er op verzoek
van de NAF een verkennend gesprek plaatsgevonden dat heeft geresulteerd in de
onderstaande “Intentieverklaring”.
Bij Toersteppen.nl zijn wij er klaar voor! Een boeiend najaar nu de besprekingen met de NAF
zullen worden voortgezet.
Hopelijk leidend tot een intensieve en vruchtbare samenwerking.
We gaan ervanuit dat deze besprekingen vlot en positief zullen verlopen en er niet al teveel
“wrijvingsverlies” zal ontstaan, waardoor het toch nog een heet najaar gaat worden.
Met de intentieverklaring is wederzijdse goede wil aangetoond!
Daar zijn we blij mee.
Het team van Toersteppen.nl
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Samenwerking Toersteppen.nl en Nederlandse Autoped Federatie:
INTENTIEVERKLARING
De Nederlandse Autoped Federatie (NAF) en Toersteppen.nl hebben in een gezamenlijk overleg
de intentie uitgesproken om een verregaande samenwerking na te streven, die uiteindelijk zal
moeten leiden tot een volledige integratie van beide platforms.
Het gezamenlijke doel is om de stepsport in Nederland te promoten en hierdoor een breder
publiek te bereiken. Het streven is erop gericht om te groeien naar een professionele stepbond
met een passende statutaire vorm.
Vanuit de basis van de stepsport zal de recreatieve stepsport en in verlengde daarvan de
wedstrijd-stepsport worden gestimuleerd, waardoor zowel op nationaal als internationaal
niveau de Nederlandse positie bij het wedstrijd- en recreatieve steppen kan worden behouden
cq. verder kan worden uitgebouwd.

Henk’s blog.
BLOED LINK
De afgelopen periode zijn wij met de camper op pad geweest. Heerlijk gezworven door
Frankrijk en Spanje. Uiteraard hadden we ook onze nieuwe E-bikes mee, want we hadden
grootse plannen. Een step paste er ook nog bij op de fietsendrager van de camper.
Wij zijn begonnen in Frankrijk op de zogenoemde Voie Vertes (groene paden). Deze link geeft
een mooi overzicht van alle Voie Vertes in Frankrijk: www.voiesvertes.com
Mooie autovrije fietspaden, aangelegd op oude spoorlijnen, langs kanalen en over
(jacht)paden. Prachtige fietsroutes met weinig hoogteverschillen.
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Alles is vrijwel (vals)plat. In Frankrijk is er sprake van een groot netwerk van dergelijke Voie
Vertes. Dus dat fietst heerlijk en daarvoor hebben we niet de elektrische ondersteuning nodig
gehad. We beschikken namelijk over een soepele 10 speed derailleur op onze E-bikes,
waardoor we er bijna even gemakkelijk op fietsen als op onze normale hybride fiets, terwijl ze
toch al snel ca. 23 kilo wegen.
Ook zijn juist deze paden fantastisch geschikt om te steppen. Uit eigen ervaring weet ik dat
steppen op de doorgaande Franse wegen al snel vrij lastig en bovendien bloedlink is. Maar de
Voie Vertes steken er met kop en schouder bovenuit. Zowel qua traject als veiligheid.
Om onze E-bikes eens stevig uit te proberen, hebben we ook de Mont Ventoux beklommen
vanuit Bedoin. Ongeveer 21 km klimmen. Wat een ervaring!!! Tot onze eigen verrassing
hadden we met onze step- en fietsconditie
vrijwel uitsluitend de eco-stand (en bij heel steile
hellingen ff de toerstand) nodig. Het was een
ontzettende linke (Noord Hollands voor “leuke”)
ervaring te midden van al die enthousiaste
sportievelingen. Alle soorten (E)-fietsen hebben
we gezien, maar voor een step is zo’n
beklimming toch iets teveel gevraagd. Een vriend
van mij schreef trouwens een geweldig boek
over de Mont Ventoux en heeft een prachtige
site over deze kale berg. Deze link geeft alle informatie over de kale berg: www.dekaleberg.nl
De afdaling is natuurlijk een sensatie. Helm op je kop en gaan!!! Maar het is en blijft natuurlijk
ook bloedlink. Een verkeerde stuurbeweging en je bent flink het haasje met zo’n vaartje van
rond de 60 km p/u. Uit eigen ervaring weet ik dat dit ook geldt als je op een step staat.
Tenslotte tikte ik die snelheid ook met de step aan, na de beklimming van de Alpe d’ Huez voor
het goede doel: Steppen tegen Kanker. Dan kun je toch maar beter een stevige step gebruiken,
speciaal ontworpen voor in de bergen.
We steken de grens naar Spanje over en ontdekken tot onze verbazing dat het in de grote
Spaanse steden stikt van de elektrische steps, waarop luie toeristen zich voortbewegen door de
stad. Dat heeft natuurlijk niets met steppen te maken. Eigenlijk is het gewoon een elektrische
plank met een stuurtje waarop je wordt voortbewogen. Bloedlink, want ze halen in het drukke
verkeer makkelijk een snelheid van 20 à 25 km per uur.
In Nederland zijn ze verboden. En terecht, want ze zijn bloedlink en er hebben zich al een paar
dodelijke ongevallen voorgedaan. Je bent niet verzekerd met zo’n elektrische plank op de
openbare weg en bovendien riskeer je een fikse boete of in beslagname. Nee, het is altijd beter
om te bewegen in plaats van je te laten voortbewegen op zo’n elektrische plank. Maar
waarschijnlijk is het tij al niet meer te keren en zal Nederland binnen enkele jaren worden
verrijkt met deze nieuwe verkeersdeelnemers. Hopelijk goed verzekerd en helm verplicht. Zoals
bij de Veeley step. Maar die kost al snel € 1599,-. Verzekering en helmplicht zou trouwens ook
bittere noodzaak zijn voor al die E-bikers.
Snel laten we de Spaanse steden achter ons en gaan heerlijk fietsen op de Via Verdes,
prachtige fietspaden door de vrije natuur (www.fietseninspanje.nl). Ook aangelegd op oude
spoorwegtrajecten. Meestal gravelpaden, maar zeer goed begaanbaar. Altijd geleidelijk
klimmen en dalen (max. 2%). Dus ook zéér geschikt voor de step heb ik gemerkt.
Het was een linke en sportieve vakantie. Veel bewogen en een ervaring rijker met die elektrisch
plank voor luie mensen, die wat mij betreft nog héél lang
verboden mag blijven in Nederland.
En voor de komende periode hoop ik dat iedereen weer goed
verlicht en zichtbaar de weg opgaat met de step.
Want anders is het absoluut BLOEDLINK.
Henk Roelofs, Stepclub Amersfoort
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Zaterdag 7 september was de allereerste editie van de Appelskaester Steptour.
Na weken van voorbereiding, routes uitzetten en nasteppen, sponsors regelen, vrijwilligers
benaderen, boodschappen doen en vooral heel veel voorpret was het zover!
Wat hadden we een boel
aanmeldingen, totaal 38. Waarvan
er 15 de 35 km route zou steppen
en 24 deden mee met de 15km
route. Heel veel deelnemers die
nog nooit hadden gestept en graag
kennis wilden maken met onze
mooie sport. Zij konden een step
huren, die ons tegen een gereduceerde prijs werden aangeboden door de Jongens van
Outdoor.
Voor diegenen die geen eigen helm hadden maar er wel één wilde dragen (voor de veiligheid,
zeker aan te raden) waren er helmen te huur. Hiervoor hadden we afspraken kunnen maken
met Bike Totaal Kramer.
De start was vanaf de Jongens van Outdoor aan de Boerestreek
in Appelscha.
De routes liepen door het prachtige DrentsFriese Wold.
En de rustplaats was bij de Firma Graafstra in Appelscha.
Zij hadden hun werkplaats ter beschikking gesteld en daar
werden alle steppers voorzien van een kop soep, stokbrood,
een slaatje, patat en drinken.
Het weer wilde niet helemaal meewerken. Vooral de
35km steppers hebben het zwaar te verduren gehad
met een enorme stortbui van regen en zelfs hagel. Nat
tot op het bot. De 15km deelnemers kwamen er beter
vanaf en hebben maar een klein beetje regen gehad.
Na de pauzestop gingen de groepen weer op pad en
de finish was weer bij de Jongens van Outdoor waar
we nog wat te drinken konden bestellen.
De organisatie en alle vrijwilligers willen iedereen bedanken
voor hun deelname en ondanks de regen hebben we alleen
maar enthousiaste reacties gehoord.
Ik denk dat we concluderen dat het een enorm succes was
en dat betekent dat we zeker van plan zijn om hier een
jaarlijks terugkerend evenement van willen maken.
Hou onze facebookpagina (stepclub Appelscha) in de gaten.
Hier zullen jullie ook veel foto’s op terug kunnen vinden van
deze dag.
Met vriendelijke groet,
Stepclub Appelscha.
(Foto’s: Facebook Stepclub Appelscha)
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Zaterdag 3 augustus is er door de Tc Heerde een aantal routes uitgezet onder de noemer:
Veluwes Mooiste. De naam bleek volledig terecht gekozen, we zijn 50 km lang getrakteerd op
rustige wegen met een grote diversiteit aan landschappen.
In totaal waren er 6 steppers rond 9:30 op pad om te
genieten van deze dag.
Twee steppers van ons groepje hebben de 25 km afstand
gestept. Respect was er voor Mary Folkers van de Zwolse
Vrije Steppers die de 25 km met haar 71 jaar met een mooi
gemiddelde gestept heeft na haar revalidatie.
Paul Beelen van de Carolussteppers begeleidde haar.
De andere 4, Riek van Stepteam Rotterdam, Arie van de Vrije Steppers Zwolle en Gerda en
Marcel van Stepteam Tiel kozen voor de 50 km.
Perfect gemarkeerd en praktisch geheel over strak
asfalt werden wij in eerste instantie via bos en
bloeiende heide richting Hattem gedirigeerd. Bossen
en de IJsselvallei wisselden elkaar af waarbij Arie ons
met zijn kennis over de omgeving op diverse
bijzondere details wist te wijzen, zoals de nieuw
aangelegde waterbekkens om de IJssel bij hoog water
in bedwang te houden.
In Wapenveld was er bij de historische graanmolen de gelegenheid om te genieten van een
vers kopje koffie. Ook werden we voorzien van bananen en voedzame koekjes.
De route werd vervolgd via fietspaden richting Epe
waarbij land- en akkerbouw langzaam plaats maakten
voor de weelderige bossen rondom Epe en Heerde.
De Renderklippen en de Dellen zijn een genot om te
doorkruisen op de step met perfect aangelegde
fietspaden door het glooiende landschap. Na een
ontmoeting met de lokale inwoners op de
schaapskooi volgde nog een pareltje, het
Heerderstrand. Zonder het te merken waren we weer
terug in Heerde bij het vertrekpunt, onder het genot
van een drankje hebben we nog kunnen nagenieten aan de bar.
Marcel Wisman, Stepteam Tiel.
Paul Beelen, De Carolus Steppers.
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Aan deze ‘grote Kostka’ schonk ik al eens aandacht bij z’n introductie. Vooral vanwege zijn
bijzondere 28/24 wielconcept, dat hij deelt met de Racer Pro G5. Kostka is overigens het enige
merk dat steps met een 24” achterwiel brengt. Het maakt de step in kritieke situaties (met
name in snelgenomen bochten) beter hanteerbaar dan een step met een 20” achterwiel. Die
laatste neigt daarin tot uitbreken, wat meestal begint met stuiteren. Bezoekers van het WK
vorig jaar zomer in Losser hebben haarscherp voor ogen wat ik bedoel. En nee, het zijn niet de
snelsten onder de racers die nog met een klein achterwiel rijden, dus we hebben het niet over
situaties die zich alleen bij exorbitante snelheden voordoen...
Ten opzichte van de gangbaarder 28/28’s heeft het 28/24 concept in principe het voordeel van
wat wendbaarder in echt scherpe bochten. Ik schrijf echter niet voor niets ‘in principe’, want
het is maar de vraag of dat bij deze Trip Max G5 zo is. Ik kom daarop nog terug. Qua
rolvermogen presteert een 28/24 wat beter dan een 28/20 en wat minder dan een 28/28 (met
gelijkwaardige wielen en banden).
Ondanks dat qua wielconcept de Kostka Trip Max G5 en de Kostka Racer Pro G5 vergelijkbaar
zijn, en ze gezamenlijk eigenlijk uniek zijn met hun beider 28/24 opzet, zijn er nauwelijks twee
steps onderling meer onvergelijkbaar dan deze beide. Waar de Kostka Racer Pro G5 een
lichtgewicht sportstep is – waarmee zich overigens prima laat touren - die vooral geschikt is
voor niet al te zware en (dus) grote berijders, is de Trip Max G5 een echte ‘grote mensen step’.
Met mijn lengte van pakweg 175 cm gaat het net, maar het voelde voor mij alsof ik onderweg
was op een fiets die eigenlijk te groot voor me is. Het ‘past’ (mij) niet. Ben je kleiner dan 170
cm, dan kun je de Trip Max G5 gevoeglijk van je lijstje schrappen...
Om te beginnen is deze Trip Max G5 een hele lange step, die met z’n wielbasis van 125 cm zelfs
alle 28/28’s in de schaduw stelt. Die lengte ontleent hij overigens mede aan z’n net wat
schuiner onderuit geplaatste voorvork. Beide schetsen meteen mijn aarzeling bij de betere
wendbaarheid dan een 28/28; daarop moet je bij deze step niet rekenen. Waar mijn ’gool old’
Mibo Revoo I in Tsjechië al schertsend ‘lang transport’ werd genoemd vanwege het ongemak
om er krappe bochtjes mee te draaien, vormt deze Trip Max G5 de overtreffende trap...
Is dat erg? Nee, tenzij het voor jou nu juist de
uitdaging is om veel krappe bochtjes te
steppen. Die hebben we echter in ons land niet
zo veel. Wij zijn een land van lange rechte
wegen, en daar is een step die vooral graag
rechtdoor wil eigenlijk best comfortabel.
Comfortabel is overigens het woord dat heel
goed bij deze step past. Met z’n 5 cm
grondspeling maakt hij weinig grondcontact,
ook wanneer je minder goed verharde wegen
pakt. Daarbij is het frame vrij stijf, je voelt
alleen iets van doorveren bij het nemen van grotere oneffenheden. Deze step is stijf genoeg
voor zwaardere berijders, zeker afgemeten aan dit naar gerieflijk neigende stepconcept.
Keerzijde van die wat grotere grondspeling is uiteraard een wat hoger voetbord, waardoor je
7,5 cm hoog staat. Die hoogte zie je overigens ook in de rest van de step terug, bijvoorbeeld in
het stuur. Ik denk dat ik het niet eens op een mij ‘passende’ laagte zou kunnen krijgen, tenzij ik
het stuur ondersteboven zou draaien. Of uiteraard de stuurpen zou vervangen door een meer
benedenwaards gehoekte. Dat past echter niet erg bij deze step en daarnaast is het jammer
om de qua vormgeving geslaagde Kostka stuurpen door een gewoner ogende te vervangen.
Het oog wil ook wat...
Met de afmontage lijkt weinig mis. Dat ik geen fan ben van V-brakes is bekend, op een step als
deze zouden schijfremmen moeten zitten. En dat meen ik, al is het maar omdat dit niet alleen
een step is voor zwaardere berijders maar ook om met bepakking gereden te worden. Als je
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met de volle 150 kilo belading op deze step bijvoorbeeld de Amerongse Berg afgaat, dan is het
heel fijn als je een stel goede stoppers hebt. Laat staan als het de Posbank is, met z’n
onoverzichtelijke bochten waar je zomaar een tegenligger op jouw weghelft kunt treffen...
Desalniettemin, nu er dan toch V-brakes op zitten zijn de hier gemonteerde Shimano 4000’s
geen slechte keuze.
De wielen zien er goed uit – de smalle naven hebben voor- en nadelen – en de banden zijn
keurige Schwalbe Marathons. Wat dat laatste betreft heb je overigens met het 24” achterwiel
niet zo heel veel alternatieven, omdat 24” een weinig courante wielmaat is. Dat neemt niet
weg dat zeker voor het achterwiel deze band ook mijn keuze zou zijn. Voor het gangbare 28”
voorwiel heb je natuurlijk de banden voor het uitzoeken, maar zelf zou ik de standaard
Marathon er lekker op houden.
Voor deze step levert Kostka een prachtige serie toebehoren. Die omvat niet alleen een
mudguard voor en een spatbord achter, maar vooral van de Expedition tassenserie ben ik
onder de indruk. Categorie ‘kost wat maar dan heb je ook wat’, zij het dat ik me afvraag of die
tassen zijdelings langs de framebuis me niet het gevoel zouden geven wijdbeens te moeten
steppen. Zeker wanneer je deze flink vult en ze dus nog wat uitbollen. In diezelfde categorie
vallen ook Kostka’s met leer beklede bar ends, eigenlijk de enige die met goed fatsoen passen
op het gewelfde stuur zoals standaard op deze step is gemonteerd.
Valt er dan helemaal niets af te dingen op deze Kostka, behalve dat het bij uitstek een ‘grote
mensen step’ is? Naarmate een step groter is, weegt hij ook al snel meer. In dit geval 11 kg, dat
maakt hem allesbehalve een lichtgewicht. Aan de andere kant, voor een stalen step van deze
grootte lijkt me dit gewicht niet uitzonderlijk. Schroef je er Kostka’s fraaie bar ends op dan
komt er overigens zomaar een kilo bij, als ik me goed herinner.
En verder? Kostka’s lakwerk van de laatste jaren geldt als behorend tot het slechtste wat je in
de stepwereld tegen komt. Zeker als je in de winter doorrijdt, dan dringen vocht en pekel via
beschadigingen in de lak tussen lak en frame, en veroorzaken blazen en afbladderen. Het lijkt
een beetje op de problemen die er ook in de auto-industrie zijn geweest bij de overschakeling
naar watergedragen lak. Misschien kan Kostka eens bij Skoda buurten hoe je dat voorkomt...
Alfred Ballast

Nu niet meer zeuren!
Als wij hier in Nederland een toertocht mee
steppen lopen we al gauw te mopperen dat het
zwaar is. Zeker als het wat mul zand of een grof
grindpad is.
Onze Blandine (de Franse stepster op
wereldreis) is momenteel bezig de outback van
Australië te doorkruisen. Ze melde onlangs dat
ze ruim 350km over onverharde mulle droge
stofweg moest met af en toe een roadtrain die
haar passeerde.

Foto: Stepteam Doesburg

Verder was er niets.....alleen een hete zon en stof…..stof
heel veel stof en iets wat min of meer doorgaat voor een
weg. Hier heeft ze ruim 14 dagen over gereden met een
step waar alles voor haar dagelijkse levensonderhoud op
Foto: Facebook, latrottineuse

Pagina 6 - 9

September 2019

n

zit. Je moet dan denken aan eten, drinken, tent,
kleding, navigatie, slaap benodigdheden noem
maar op.
Heel wat zwaarder dan ons dagrugzakje met een
banaantje en een bidon met ons sportdrankje.
Zoals ze zelf schreef: Toen ik na 350km off-road
eindelijk op een asfalt weg kwam om mijn route te
Foto: Facebbook, latrottineuse
vervolgen was het rijden hierop te vergelijken als
surfen op een highspeed fiberglas internetverbinding de kilometers vlogen voorbij zonder
noemenswaardige krachtinspanning.
Kortom als wij een zandpad op onze tourtocht tegenkomen denk dan eens aan Blandine in de
outback van Australië.
Wil je meer van haar lezen? haar website: www.wot.latrottineuse.com
Je kan haar ook volgen via haar Facebook pagina: facebook.com/latrottineuse
Jeroen Stam, Team Toersteppen.nl

De stepervaring van…
Even voorstellen, ik ben Suzan Kroontje 35 jaar en woon in Bolsward. Getrouwd
met Eric en moeder van 3 kinderen. Kai van 14 jaar, Lars van 11 jaar en Sophia
van 7 jaar.
Ik ben vanaf mijn 7e jaar altijd aan het zwemmen geweest bij de plaatselijke
zwemclub en heb een paar jaar bij de selectie gezwommen. Na de brugklas was
ik klaar met zwemmen, wilde niet meer van 6 tot 7 uur in de ochtend trainen.
Vanaf 2010 ben ik begonnen met hardlopen en al vrij snel ook fanatiek. Ik heb verschillende
halve marathons gelopen, in Egmond, Schoorl, Amsterdam en Sneek. In Nijmegen een paar
keer de 7 heuvelenloop (15 km) en de Dam tot Dam loop (16Km) ook jaarlijks. Sinds 2 jaar
wandel ik de tocht van Amsterdam naar Zaandam (20 of 27 km)
Toen ik in 2015 bij de finish van de Stepelfstedentocht stond zei ik voor de grap, dat lijkt mij
ook wel wat!!
Zo gezegd, zo gedaan, een step gekocht en gaan trainen.
Eerst wat korte stukjes maar al gauw had ik de slag te pakken,
voor mijn 1e Stepelfstedentocht had ik 1000km in de benen.
Het was waanzinnig om over de finish te komen, dat smaakte
naar meer…. Dus doortrainen en de winter7stedentocht
steppen. Ook een leuke ervaring, al was de hele tocht vrij nat,
heb mijn regenpak toen niet uit gehad! Inmiddels had ik de
facebook pagina van de step11stedentraining ontdekt. Er
stond een oproepje om samen eens te trainen en ik heb me
hierbij aangemeld. Dit was geweldig leuk, ik had tot nu toe
namelijk altijd alleen gestept.
Vanaf toen heb ik elk jaar de Stepelfstedentocht gereden en
al drie keer de winter7steden.
Ook ben ik vaak op de kickbike te vinden, wat is dat een fijne
step!
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Mijn eerst tocht met de kickbike was “het Monster van Brabant”
in 2018 en recentelijk heb ik mee gereden met de W2B tocht van
305 km (Woudenberg tot Bolsward).
Naast het steppen en kicken sport ik nog meer, ik wandel graag
tochten zoals eerder genoemd, en ik ben sinds 2 jaar weer een
paar keer per week in het zwembad en af en toe in het openwater
te vinden. Ik heb in Stavoren 2km met Maarten van der Weijden
mee gezwommen, echt heel bijzonder om mee te maken. Ook het
hardlopen doe ik weer af en toe.
In de zomermaanden sta ik graag op mijn SUP board om een
mooie tochtje te maken. Een nieuwe uitdaging dit jaar was de
Fietselfstedentocht, het leek me leuk om tijdens mijn 5e
Stepelfstedentocht te dubbelen en ook te gaan fietsen op
pinkstermaandag. Ik vond het best pittig om twee tochten te
volbrengen in 1 weekend. Of ik dit jaarlijks ga doen, daar ben ik
nog niet over uit. Maar het steppen blijft!!
Zoals je leest ben ik altijd overal voor in op sportief gebied. Wie weet wat er nog allemaal op
mijn pad komt?
Sportieve groet, Suzan Kroontje

Uitslag fotowedstrijd
De jury heeft unaniem besloten de inzending van “La trottineuse” uit te roepen als winnaar.
Het geeft een goede weergave
van een ultieme step vakantie.
Blandine gefeliciteerd, de prijs
beschikbaar gesteld door
Toersteppen.nl is naar je
onderweg.

Jury opmerking: Straalt een soort desolate eenzaamheid uit samen met stoere onverzettelijkheid
Foto: latrottineuse (Blandine)

De inzending van Olga
Graafstra (stepteam
Appelscha) zat er nipt achter
met haar foto van het
“Aquasteppen” bij het Canada
meer in Appelscha.

Foto: Olga Graafstra

Foto: Olga Graafstra

Volgende nieuwsbrief nieuwe ronde
nieuwe kansen. BLIJF mooie
stepfoto’s insturen en ding mee naar
de 25 euro !!
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Het zomerseizoen is zo langzamerhand ten einde, nog een paar steptochten in
de nazomer en herfst en dan is het voor dit jaar weer op. Een aanrader voor de
herfst is de “Posbanktocht” van Stepteam Doesburg. Deze gaat door de bossen
die hun herfstkleuren krijgen en over de hei in bloei. (12 oktober)
Later deze maand ontmoeten de steppers elkaar bij de Utrechtse
Heuvelrugtocht, een perfect begeleidde steptocht met uitstekende verzorging
georganiseerd door de tourgroep van Team verse Kip.nl uit Woudenberg (28
september)
De genoemde tochten en alle andere tochten waar steppers welkom zijn kan je
vinden op de kalender van Toersteppen.nl (klik hier om direct naar de
kalender te gaan)
Zachtjes aan gaan veel stepteams aan hun winterslaap beginnen en stepteam
Brabants Bont ontwaakt uit hun zomerslaap en gaat de fanatieke steppers de
winter doorhelpen met hun midwinter step serie. (de eerste van deze serie
gaat 10 november van start)

Tot slot
Het kan altijd gebeuren dat je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.
Uitschrijven gaat heel gemakkelijk, even een mailtje sturen aan
info@toersteppen.nl met als onderwerp uitschrijven nieuwsbrief. Wij halen je
dan van de verzendlijst af.
We zoeken nog steeds handjes om ons werk wat lichter te maken. Heb je zin
om te helpen deze nieuwsbrief gestalte te geven laat het ons weten.
Jeroen Stam, Team Toersteppen.nl

Nog meer wedstrijd foto’s

Volgende nieuwsbrief nieuwe ronde
nieuwe kansen. BLIJF mooie stepfoto’s
insturen en ding mee naar de 25 euro !!
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