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Van de redactie…..
de nieuwsbrief van Toersteppen.nl, het platform voor en door toersteppers. Iets later dan de bedoeling is, maar hij zit in jullie email.
Er komen ook verslagen binnen van tochten, ook gedateerde tochten.
Deze worden gelezen, en krijgen een plekje in de nieuwsbrief. Echter niet
altijd direct. Verslagen van ritten die afgelopen maand gereden zijn
krijgen eerder een plekje dan een mooie vakantie rit van vorig jaar. De redactie moet
soms keuzes maken.
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Graag in het verslag vermelden wie hem geschreven heeft en als het van toepassing is
van welke vereninging. Als er foto’s bij zitten in de tekst vermelden waar ongeveer een
foto hoort. Dat maakt het terugzoeken en eventueel melden van de bron een stuk
makkelijker. We staan altijd open voor op- aanmerkingen en frisse ideeën, laat het ons
weten via een mailtje aan toersteppen@gmail.com
Veel leesplezier.
Jeroen Stam
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Stuurverhoger.
Als je regelmatig last hebt van je (onder)rug bij het steppen, dan staat wellicht je
stuur iets te laag. Een uitkomst biedt dan een stuurverhoger.
Zo'n stuurverhoger is niet alleen geschikt voor lange mensen. Ook iemand met een
kleiner postuur kan baat hebben bij een stuurverhoger. Een stuurverhoger kost circa
€ 23,- (exclusief verzendkosten) en is eenvoudig zelf te monteren.
Maar wil je veel minder betalen voor een universele stuurverhoger, ga dan naar de
site van bijvoorbeeld Alibaba. Let wel goed op de juiste maat.

Kickbike
Satori stuurverhoger. Zorgt voor een prettige houding. Als stepper sta je dan rechter op waardoor de rug minder belast wordt.
Met deze stuurverhoger wordt het stuur maximaal 6 cm verhoogd.
Geschikt voor bijna alle Kickbikemodellen incl. alle 'Max' modellen. Niet geschikt voor de Kickbike Freeride en Kickbike City.
O.a verkrijgbaar bij www.stepshop.nl
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Kostka
De BBB BHP-22 stuurverhoger past op alle steps met een 28,6mm
AHEAD set. Deze stuurverhoger past dus op alle Kostka steps.
Specificaties:
- Verhoogd stuur met 67mm.
- Gewicht slechts 190 gram.
- Past op 28,6mm AHEAD sets.
- Eenvoudige montage.
- Kleur: chrome en zwart
Deze stuurverhoger is o.a verkrijgbaar bij www.stepwinkel.nl

Driewaardentocht 2017
Verschillende leden van Stepteam Rotterdam hebben het plan opgevat om hun wekelijkse
steptraining eens een keer om te zetten in een toertocht bij de Waardrenners.
Je kan zelf met fietsknoppunten een eigen toertocht in elkaar draaien, echter je krijgt het
nooit zo mooi uitgezet als een uitgepijlde tocht door een lokale fietsclub, die alle mooie
plekjes weten met zoveel mogelijke autoluwe wegen en paden.
Na de start was het eerste gedeelte van de tocht uitgepijld met bordjes tot aan de
stormvloedkering bij Krimpen aan den IJssel en daarna ging de tocht over op fietsknooppunten.
De Hollandse IJssel afsteppen richting Gouda. Halverwege, bij het laagst gelegen punt van Nederland komen
we bij het monument ter herinnering aan het feit, dat op
deze plek de overstroming van centraal Zuid-Holland werd
voorkomen. Tijdens de waternood van 1 februari 1953
ontstond een gat van veertien meter tussen Klein - en Ver
Hitland in de Groenendijk bij Nieuwerkerk aan den IJssel
op een zwakke plek, waar eerder een afwateringssluis
was verwijderd. Deze zeedijk werd ooit voor Leidens Ontzet doorgestoken om de polders
tot aan Leiden onder water te zetten. Miljoenen mensen zouden de dupe worden als hij
het zou begeven.
In opdracht van burgemeester Vogelaar werd het achttien meter lange binnenvaartschip
de Twee Gebroeders van Arie Evegroen uit Ouderkerk gevorderd, waarmee het gat kon
worden gedicht door het schip in het gat te varen en vervolgens met zandzakken verder te
dichten.
Verder naar het pontje van Moordrecht-Gouderak om over te varen. Op de andere oever
nog iets verder in de richting Gouda om rechtsaf te slaan in het Beijersewegje naar Stolwijk, Berkenwoude, Loet, Breekade terug naar de sporthal de Boog; waar het laatste stuk
weer uitgepijld was. Een mooie afwisselende
tocht, de eerste helft langs het blauwe water
en de tweede helft door de groene polder
met haar monumentale boerderijen.
We komen zeker weer terug bij een volgende toertocht van de Waardrenner en
proberen meer steppers mee te krijgen.
Paul Beelen ST010
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Zonneklep “the Brow”
Ook een gadgets voor zonnig weer zagen
we op de Fiets en Wandelvakantie beurs.
Als je een zonnebril te donker vind en een petje te warm en tóch je ogen wilt beschermen, dan kan The Brow een oplossing zijn Het is een
zonneklepje die gedragen wordt als een bril. Je vergroot
er eigenlijk de natuurlijke functie van je wenkbrauwen
mee.
De zonneklep kan probleemloos met een bril gecombineerd worden, het zit elkaar niet in de weg.Gemaakt
in diverse kleurtjes in onverwoestbaar nylon is het best
een leuk hebbedingetje.
Er zit wel een stevig prijskaartje aan € 50 ongeveer. http://www.the-brow.com

Sportieve inzet voor de medemens
Steppend van Groningen naar Maastricht 560 km in 8 dagen startend op 2 juli.

Ik wil graag meer aandacht voor de goede doelen waarvoor ik ga steppen zoals:
Spieren voor spieren, Alzheimer-Nederland, Cystic Fibrosis en Ehlers-Danlos.
Ik wil landelijk een oproep doen aan iedereen om in je eigen buurt een actie op te zetten
(denk hierbij aan je sportclub, school, werk, supermarkt noem maar op) om hier donaties
te verzamelen.
Vervolgens step of fiets je (een stuk) mee met de route die ik rij en draag donaties over
aan mij. Kijk voor de route op de website van Step4life.nl waar je op kunt stappen en laat
mij dit weten via info@step4life.nl
Op deze manier maken vele kleine donaties samen een groot bedrag.
Zo kan deze actie slagen met als doel donatie’s te realiseren voor deze goede doelen.
Sponsors zijn ook welkom, deze kunnen reclame maken op de route of op de kleding die
tijdens de tocht gedragen wordt.
Kijk op www.step4life.nl voor meer informatie

Steun ons!!!!!!

Heb jij als stepper ook een goed doel die meer aandacht vraagt?
Geef dit door aan info@step4life.nl dan plaatsen we die op de site.

Carlo
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Een geheel andere rit die we onder jullie aandacht willen
brengen is “Ride for the Roses” hier doen bijna 10.000
fietsers aan mee, maar deze rit staat ook open voor
steppers.
De afstanden voor de steppers is 25 of 50 km. Deze
tocht wordt ieder jaar in een andere omgeving gereden.
Dit jaar is de start en finish in Lansingerland en gaat
voor een groot deel door Het Groene Hart van Holland.
Deze rit wordt gereden op 3 september aanstaande.
Voor meer informatie kijk op “Ride for the roses”
Iedereen rijdt de rit op zijn eigen manier, met zijn eigen rugzakje, maar allemaal met hetzelfde doel geld in te zamelen voor het KWF, ten einde deze vreselijke ziekte beheersbaar
te maken.
Jeroen

Maak zelf je sportdrank
Maak je eigen sportdrank.
Bij wat langere steptochten en zeker tijdens warm weer is het nodig dat je het verbruikte
vocht aanvult. Je zou hiervoor water, thee of limonade mee kunnen nemen. Allemaal prima
maar vaak is het beter om een sportdrank te drinken.
Hiervoor zijn veel drankjes te koop, je kent ze wel: Aquarius, AA Drink, Extran, Isostar en
nog veel meer waaronder ook de winkelmerken. Dit zijn dorstlessers maar als er veel suikers inzitten ook energie dranken.
Om de houdbaarheid te verbeteren en voor de smaak wordt er citroenzuur aan toegevoegd, lekker maar de pest voor je gebit bij langdurig gebruik. Ook heb je nog de zwaardere energiedranken, zoals Red Bull, Enorm, Red Devil enz.Hier is cafeïne en taurine aan
toegevoegd wat voor een extra kick zorgt maar vaak tijdens duursporten slecht verdragen
wordt.
In principe stelt een sportdrank weinig voor: een mix van water, suikers en zouten. Het kan
echter de prestatie positief beïnvloeden omdat het vochtverlies en energieverbruik wordt
aangevuld, ook na het sporten.
Water wordt niet al te goed door het lichaam opgenomen en snel weer uitgeplast. Drink je
veel dan kan een klotsende maag het gevolg zijn. Een sportdrank waarin net zoveel opgeloste deeltjes zitten als in het bloed van de sporter heet isotoon en wordt goed opgenomen.
Dit is zeer geschikt als dorstlesser.
Een hypertone sportdrank bevat meer suiker, wel tussen de 80 en 200 gram per liter. Deze
drank wordt wat minder goed opgenomen maar zorgt wel voor extra energie. Je kunt proefondervindelijk vaststellen welke drank het beste bij je past en bij zeer lang-durige inspanningen zul je naast vast voedsel beide moeten gebruiken.
Maak het zelf!
Aangezien een sportdrank in feite een hele simpele samenstelling heeft maak je het eenvoudig zelf.
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Dat heeft meerdere voordelen:
1e kan je de samenstelling optimaliseren al naar gelang de weersomstandigheden en je
vochtverlies.
2e scheelt het een hoop euros tijdens een stepseizoen
Neem 1 liter water en voeg toe:
90-120 gram suikers, waarvan 60-80 gram maltodextrinen en 30-40 gram fructose
(verhouding 2:1).
Dit is te koop bij de apotheek of on-line. Voeg aan de drank 1,5 gram
keukenzout toe.
Voor de smaak kan je wat siroop toevoegen en een paar druppels
citroen, ook voor de smaak en tegen bacteriegroei
(schimmelvorming)
Let wel: als je onderweg ook nog gelletjes eet moet je minder suikers
in je bidon doen.
Je zelfgemaakte sportdrank kan in de koelkast een poosje bewaard
worden.
Arie Folkers

Henk’s blog
A.E.W.B.
Ja, je leest het goed. De A.E.W.B. ofwel de Anti Elektrische Wielrijders
Bond. Zojuist notarieel opgericht. Je kunt je onmiddellijk aanmelden.
Deze bond streeft namelijk een prachtig doel na!
Je kent ze wel. Die grijze duiven die massaal door onze bossen suizen op
hun geruisloze elektrische fietsen met een snelheid die onverantwoord hoog ligt. Voorzien
van die zéér brede stevige fietstassen, waarin blijkbaar proviand voor een hele week moet
passen of nog wat schone onderbroeken voor het geval dat. En vaak ook nog twee flink
uitstekende spiegels aan weerszijden van het stuur, die op een tractor niet zouden misstaan. Ze zouden beter een helm op hun grijze hoofd kunnen zetten en van die elleboogen kniebeschermers omdoen, zoals de skaters.
Vreselijk. Met hoge snelheid komen ze aanscheuren. Met een motoriek van een krakende
staldeur en een reactievermogen van de traagste slak ter wereld. De naam van die slak is
me trouwens even ontschoten. Zo maken ze ónze bossen onveilig. En dan ook nog op die
super gevaarlijke bosfietspaden met van die lage paaltjes aan beide kanten. Het moest verboden worden. Sterker nog: bekeuringen van de BOA’s wegens onverantwoord rijgedrag.
Natuurlijk wrijft de fietshandel zich in de handen. Heerlijk wat een omzet. Gemiddeld algauw
twee ruggen per fiets. En uiteraard lekker veel onderhoud aan die elektrische onderdelen.
Kassa!! Want de doorsnee grijze duif heeft toch geen verstand van de hedendaagse elektronica.
Een plaag is het. Erger dan een muggenplaag. Die kun je tenminste nog van je afslaan.
Maar zo’n grijze duif van het bosfietspad tikken, is vragen om moeilijkheden.
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Dus er zit niets anders op dan de A.E.W.B. op te richten. Met als nobel doel om al die
levensgevaarlijke projectielen uit onze bossen te weren. Laten ze net als vroeger lekker
gaan fietsen rond de kerk zonder trapondersteuning. Gewoon gezond. Even lekker inspannen. Ook goed voor het middagdutje.
Wij hebben er maar last van op zo’n smal bosfietspad van nauwelijks een meter breed als
ze komen aansjezen met een vaartje van zo’n 25 km p/u. Schreeuwen dat ze moeten
opletten helpt niet, want de meesten hebben hun gehoorapparaat thuisgelaten omdat het
teveel suist in hun oren tijdens het fietsen. En dan beginnen ze uit angst ook nog met die
brede spiegels en fietstassen te slingeren als ze een groep steppers zien aankomen.
Erger, ze springen abrupt van hun vierkante fiets met lage instap en staan midden op het
bosfietspad stil. Daar komen ongelukken van. De helmplicht moet worden ingevoerd.
Je begrijpt het nu wel. De A.E.W.B. is bepaald geen luxe. Gewoon bittere noodzaak. Hoe
meer aanmeldingen, hoe eerder dit probleem is opgelost.
Of bekijk ik het nu te éénzijdig? Zie ik het verkeerd? Moeten we juist blij zijn dat de ouder
wordende of minder valide mens in beweging komt. En er juist lekker op uit trekken met
de elektrische fiets. Want ieder van ons weet dat bewegen gezond is. Is het niet prachtig
dat ze juist door deze innovatie achter de geraniums vandaan komen en massaal de frisse
boslucht in de longen krijgen?

Ik vrees dat ik me toch een beetje teveel heb laten gaan. Neem me niet kwalijk. Ik zal
onmiddellijk de oprichting van A.E.W.B ongedaan maken.
Maar hoe lossen we dit probleem dan wel op? Zouden we er zelf ook wat aan kunnen
doen? Zouden we wellicht op die smalle (bos)fietspaden iets beter moeten uitkijken en
alerter steppen? In ieder geval op smalle fietspaden achter elkaar steppen?
Meer rekening met elkaar houden? Meer respect moeten hebben voor onze ouder
wordende mede weggebruikers?
Zoals gezegd, de A.E.W.B. heb ik inmiddels via de notaris weer opgeheven, maar gelukkig
is er nog een officiële bond die de belangen van alle weggebruikers behartigd.
De “Algemene Nederlandse Wielrijders Bond” ofwel A.N.W.B. Die is er ten slotte voor ons
allemaal. Wellicht hebben zij goede ideeën om het fietsen en steppen voor iedereen zo
aangenaam en veilig mogelijk te maken. En dan vooral op die smalle
(bos) fietspaden.

Henk Roelofs
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DE KONINKLIJKE LENTE STEPTOCHT

Slaperig kijk ik ’s morgens vroeg uit mijn slaapkamerraam.
De zon gloort in het ochtendlicht. Nog een sprankje nevel hangt er over de weiden.
Natuurlijk, ik wist het wel. De weerman had het al voorspelt. Het zou een superdag
worden. Maar ja, je weet het nooit, want ze zitten er nog wel eens naast.
Haastig sta ik op, want vandaag laat Stepclub Amersfoort weer eens zien hoe prachtig de
omgeving van deze middeleeuwse stad is. Vlug in de stepkleren en een ontbijt dat ik normaal niet naar binnen kan krijgen. Bandjes opgepompt, bidon erin, teller op nul, genoeg
eten mee en de zonnebril niet vergeten.
Om half tien zullen we vertrekken, dus zorg ik ervoor dat we ruim op tijd op het vertrekpunt staan. En wie schetst mijn verbazing, ongeveer 27 deelnemers. Niemand hoefde
zich vooraf in te schrijven. Gewoon vrijheid, blijheid. Wie er is, doet mee.
Wie niet, ook goed. Uit alle windstreken staan er steppers.
Geweldig!! Geen reglement, noch voorwaarden. Iedereen kan bij de plaatselijke
atletiekbaan of korfbalvereniging naar de
wc. Achteraf douchen is voor niemand
een issue. Zelf eten en drinken meenemen. Geen verzorgingspunt onderweg.
Wel de gelegenheid om lekker onderweg
bij een horecagelegenheid wat te drinken
of te eten. Want de deelname aan deze
unieke lente steptocht is gewoon
GRATIS.
Helaas gaat de 60 km 11 dorpen steptocht, een alternatieve Elfstedentocht
langs 11 dorpen rondom Amersfoort, niet
door vanwege onvoldoende belangstelling. Alleen onze leden Henk en Gerda, al ruim de
50 gepasseerd en met een positieve instelling waaraan iedereen een voorbeeld kan nemen, willen de 60 km (als begeleiders) steppen. Ze zijn de enigen en besluiten toch maar
voor de gezelligheid van de 45 km.
Daar gaan we. Een colonne van 27
steppers als een lint door het prachtige
weide landschap langs de Eem, die
meandert van Amersfoort naar het
Veluwemeer. Prachtig om te zien en we
maken onze eerste stop bij een horeca
gelegenheid Eemlust aan de Eem. In
de zon, achter het glas genieten van
een kopje koffie, thee of flesje chocomel.
Daar splitst de groep zich. De meesten gaan voor de 45 km langs Paleis Soestdijk en
Drakensteyn in de Lage Vuursche onder leiding van begeleider Wilco, een zeer passionato stepper van Stepclub Amersfoort. Gewoon ons even koninklijk voelen door te steppen door het kroondomeinen. Natuurlijk ook in de Lage Vuursche tijd voor een drankje.
Via de Soesterduinen, evenals de 30 km stepgroep, weer terug naar de binnenstad van
Amersfoort. Uiteindelijk blijkt er 35 resp. 50 km op de teller te staan.
Een TOP-dag. Alles was geweldig. Het weer was perfect, maar ook het gevoel van:
“Alles mag, niets moet” maakte deze tocht een groot succes.
We danken iedereen voor de deelname en we zijn ervan overtuigd dat de wijze waarop
wij deze “Vrijheid Blijheid” Lente Steptocht hebben georganiseerd voor herhaling vatbaar
is.
Namens Stepclub Amersfoort
Henk Roelofs
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Stepkalender
Het uitbrengen van de landelijke De
Vrije Stepper Stepkalender2017 heeft
vele stepmogelijkheden onder deaandacht kunnen brengen en er is ieder weekend wel
wat te doen.
Voor de volledige kalender www.devrijestepper.nl of kijk op www.toersteppen.nl.
April
8 Flierefluiterstocht, Capelle a/d IJssel, 40 of 75 km (F)

www.tcdewaardrenner.nl

9 Extra winterserietocht, Waalwijk, 35 km www.stepteambrabantsbont.nl
9 De Ronde van Sudwest-Fryslân, Sneek, 45,90km(F) www.rondevanswf.nl
17 Rijwielhuis Bilthoven Buitentocht,Driebergen,30,45,60 km (F) www.dtcnet.nl
22 Ronde van Noordholland,Alkmaar,Hoorn of
Oostzaan,40,60,110 km (F) www.rondevannoordholland.nl
23 Bloesemtocht Tiel,25 of 40 km www.steppenindebetuwe.nl

Stop de persen !
Op de valreep nog twee leuke berichten.
We mogen Ineke Koelewijn begroeten als 100e aanmeldster van onze nieuwsbrief, we
komen hier volgende maand in de nieuwsbrief op terug.
En Carlo Kooltjes is vandaag te gast bij RTV Betuwe om te vertellen over Step4Life en
over de bloesemtocht van 23 april aanstaande. Verder is Carlo op 5 april te beluisteren
bij NPO2 in het programma van Rob Stenders

Tot slot
De redactie van deze nieuwsbrief is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in
aangeleverde copy, tevens behouden zij het recht aangeleverde copy in te korten
of indien nodig te redigeren. Door ruimte gebrek kan het voorkomen dat
aangeleverde copy doorgeschoven wordt naar een volgende maand.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen klik dan hier en klik vervolgens op
verzenden.
Mocht de link niet werken stuur dan een mailtje naar toersteppen@gmail.com met
als onderwerp uitschrijven nieuwsbrief is voldoende.
Email adressen in ons bestand worden uitsluitend voor de mailing van toersteppen.nl gebruikt en zullen niet worden doorgegeven aan derden.
De sluitingsdatum voor de volgende editie van de nieuwsbrief is 25 april.
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