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Van de redactie…..
Voor jullie ligt de nieuwsbrief van Toersteppen.nl, het platform voor en
door toersteppers. In dit nummer een paar mooie verslagen van toerritten
die verreden zijn. Verder aandacht voor het gebruik van navigatie op je
step, Aan Carlo gevraagd hoe hij ooit aan het steppen is gekomen en
uiteraard de stepkalender voor de komende periode.
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Teasi One 3 extend fietsnavigatie.
Op zoek naar een betaalbare fietsnavigatie voor op de step had ik van te voren een lijstje gemaakt
waaraan hij minimaal moest voldoen:
 Tochten van derden kunnen importeren
 Een duidelijk signaal geven bij een route wijziging
 Geen dure abonnementen voor kaart updates
 Makkelijk in het gebruik
 Lang met de accu kunnen doen.
Na het aflopen van de bekende merken zoals Garmin, Mio, TomTom kwam ik een vrij onbekende
tegen. De “Teasi One3” van Tahuna, deze is lekker compact, maakt gebruik van openstandaard
kaart materiaal, heeft een attentie signaal voor route wijzigingen wat in volume en toonhoogte
aangepast kan worden (voor personen met een beperking aan het gehoor erg makkelijk) en kan
ritten importeren (in GPX formaat), en last but not least zou 12,5 uur moeten doen met een accu
lading. Dit laatste is wel afhankelijk van het gebruik, maar voor een doorsnee toertocht ruimschoots voldoende.
Tevens heeft de Teasi One3 de mogelijkheid om via Bluetooht
4.0 externe sensoren te koppelen zoals hartslag– of snelheid–
en cadanssensoren. Teasi One3 is ook te gebruiken als
wandelnavigatie.
De Teasi One3 heeft een 3,5 inch touch display met een heldere en makkelijke menu structuur. Kortom voor ongeveer
175,- euro koop je een veelzijdige fietscomputer met een
hoop extra’s.
Onder andere verkrijgbaar bij de fietsnavigatie shop
(Let op !! Er zit verschil tussen het “normale” en het “extend”
model.)
Jeroen Stam.
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De Vrije Stepper Pontjestocht
De Vrije Stepper Pontjestocht
Het is al weer enkele weken geleden
dat de eerste echte steptocht van de
meimaand verreden werd. Het betrof
hier de Pontjestocht waar een klein
maar zeer select gezelschap échte
toersteppers uit heel Nederland op
afgekomen was.
Bij de Jachthaven van het mooie
Hanzestadje Hattem werden we al opgewacht door een fotograaf
en journalist van het dagblad De Stentor die een verslag met foto
kwamen maken.
Na uitgebreid alle gevraagde info te hebben geleverd en natuurlijk
de heren even op de step te hebben gezet gingen we met
uitstekend weer van start.
Een stukje langs de IJssel, het bos in voor een spannend smal pad
tussen de jeneverbessen door en even langs het Apeldoorns
kanaal.
Via een oud bos, prachtig gelegen op de rivierduinen kwamen we
weer uit bij de IJssel en doorkruisten het grootste “ruimte voor de
rivier” project van Nederland.
Niet alles was groot want even later kwamen we in buurtschap Marle langs het allerkleinste
stembureau waar de kiezers met koffie en gebak worden ontvangen.
We lieten de veerpont naar Wijhe links liggen en stepten langs mooie Hollandse vergezichten
naar Veessen waar het voetgangerspontje al voor ons klaarlag.
Aan de overkant meerden we aan bij de oude steenfabriek in natuurgebied “De Duursche
Waarden” opgewacht door een ooievaar op nest met jong.
Een van de vele ooievaarsnesten onderweg.
We vervolgden met een pad door het moerasbos en kwamen aan bij
de pauzeruimte: het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer waar
voor de liefhebbers ook diverse tentoonstellingen te bezichtigen
waren.
Lekker even zitten op het terras met b.v. koffie met een gebakje.
We waren halverwege en verder ging het weer richting Wijhe en hier
begon met tegenwind de groep wat uit te rekken.
Er ontstond zowaar een kopgroep die definitief uit zicht verdwenen
toen ik in Wijhe een kennis zag en daar even een praatje mee
maakte.
Omdat een van de deelneemsters het hier iets lastiger begon te krijgen (het was pas haar derde
ritje op een step, knap gedaan dus) hebben we op het resterende stuk nog wat extra drinkpauzes
ingelast en kwamen na weer een prachtige stuk langs de uiterwaarden via enkele kleine dorpen
aan bij pontje “Het Kleine Veer”
Hier sloten we weer aan bij de drie koplopers, dat is het voordeel van pontjes, het schuift weer in
elkaar en op een overvolle pont voeren we naar Hattem terug en na een afsluitend rondje door
het stadje, waarbij we nog even een terrasje hebben gepakt ging iedereen tevreden naar huis en
keek al weer uit naar de volgende tocht.
Stepgroep “De vrije stepper”
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Henk’s blog
GEWOON BELLEN
Gelukkig leven we tegenwoordig in een maatschappij waarbij de informatie- en zorgplicht hoog in
het vaandel staat.
Heel lang geleden was dat al zo. Stammen informeerden elkaar door op de
tamtam te roffelen of rooksignalen te laten opstijgen. Zo werden andere
stammen in naast gelegen stuk van het oerwoud geïnformeerd over een
naderend onheil of een vreugdevolle / droevige mededeling. Men informeerde elkaar niet alleen, er was ook sprake van een zorgplicht. De jongere generatie zorgt voor de ouderen. Zowel binnen familieverband, als binnen de sociale omgeving.
Gelukkig zijn via de postduif, de telegrafie, etc de informatiemogelijkheden
talrijk geworden.
Een stadsomroeper hebben we niet meer nodig. We hebben de krant, internet, radio, tv, etc.
Tot op de minuut worden we op de hoogte gehouden van alle
gebeurtenissen. En tegenwoordig geven Twitter, Facebook en Whatsapp
ook nog eens een kijkje in veel privélevens.
Informatie is dus een belangrijk onderdeel van ons leven. Laten weten
wat je bezighoudt, wat je aan het doen bent, waar je bent, wat er is
gebeurd, etc. En alle informatieoverdracht in een split-second.
Bellen is in onze huidige bestaan al voor een groot deel op de tweede plaats gekomen. Eerst appen, twitteren, internetten, alvorens het échte gesprek met elkaar aan te gaan.
Gelukkig blijft bellen een belangrijke informatiebron. Je begrijpt elkaar beter, want je krijgt de
intonatie er gratis bij. Bellen is misschien wel belangrijker dan men soms denkt.
Ook op de step. Nog steeds ontbreekt deze “informatiebron” bij veel steppers. Tja,
want dat scheelt toch wel gemiddeld een microseconde op een redelijk tochtje. Of
het staat niet stoer ge-noeg op je mooie step met 2 grote wielen. Maar onze medeweggebruikers informeren dat je er aankomt en wilt passeren is toch wel degelijk belangrijk. Dan hoef je niet agressief te schreeuwen dat je wilt passeren of minder moet
slingeren, zoals onlangs een agressieve stepper tijdens een goed georganiseerde steptocht deed.
Want ja, die zijn er ook. Wangedrag. Remi’s. Ze denken vooral dat ze alleen op de wereld zijn.
Dan moeten ze ook vooral solo gaan steppen en niet meedoen aan een recreatieve steptocht. Ze
doen me denken aan het liedje van Herman van Veen: “Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak
plaats, maak plaats, ik heb ongelooflijke haast”. Als je niet oppast gaan ze steeds meer lijken op
wielrenners met hun 28 inch wielen en dito gedrag. Dus gewoon bellen in plaats van “asoschreeuwen”. Het voorkomt irritatie, ongelukken en/of hachelijke situaties.
Ongelukken zijn van alle dag. Eén moment van onachtzaamheid en je kunt behoorlijk in de problemen komen. En dat kan heel vervelend uitpakken. Weken van herstel zijn soms noodzakelijk. Niet alleen ongelukken, maar ook spontaan fysieke
problemen kunnen aanleiding zijn voor ernstige situaties.
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Je zult maar bijvoorbeeld ernstig vallen of het aan je hart krijgen. Dan ben je toch behoorlijk van de
kaart. Maar vaak roept het betreffende slachtoffer bij een valpartij : “Niks aan de hand Je hoeft
niet te bellen”. Gewoon opstaan, zo nodig stuurtje rechtzetten, niet lullen, flink zijn en weer verder
steppen. We zijn tenslotte toch stoer. Of niet soms. Maar of je helemaal “bij de tijd bent” op dat
moment is maar de vraag.
Dus tóch maar gewoon 112 bellen. Beter eenmaal teveel, dan één keer te
weinig.
Gelukkig is er altijd wel een mede-stepper die de ernst van de situatie goed
weet in te schatten en de verantwoordelijkheid neemt om te bellen.
En bovendien heb je daar in onze huidige tijd geen tamtam of rooksignalen meer voor nodig.
Dus in alle gevallen: Gewoon bellen!!
Henk Roelofs

Sportieve voorjaars steptocht
Culturele, bourgondische en vooral sportieve steptocht van Stepteam Doesburg op 13 mei 2017
Gelukkig heeft het KNMI het ook wel eens mis qua weervoorspelling (90% regen was er voorspeld). Bij aanmelding van de eerste steppers, lachte de zon ons nl al uitnodigend toe en we hebben de hele dag geen regen gehad in Doesburg.
Op uitnodiging van een van onze stepleden; Joke, starten we vandaag vanaf “de Schilderschool”
in Doesburg , waar de deelnemers een kijkje kunnen nemen in het atelier van kunstenaar Andre
Bikker (o.a. GraVuur, mooie kunst op hout; unieke techniek, brand schilderen met vuur).
Stepteam Doesburg staat bekend om haar mooie routes en de goede verzorging van de innerlijke
mens. Vele steppers (wel/niet aangesloten bij een stepvereniging) uit het hele land (Rotterdam,
Zwolle, Hengelo, Amstelveen etc) kwamen naar Doesburg om een mooie route te steppen. Een
leuke groep van 30 steppers was aanwezig. Na koffie en zelfgebakken lekkers (het één nog lekkerder dan het andere), vertrekt het merendeel van de groep voor de 50 km route. Even later
vertrekken nog enkele deelnemers, die zich hebben aangemeld voor de 25 km. Het is een
toertocht, waarbij ieder in zijn eigen tempo kan steppen. Leden van het Stepteam Doesburg begeleiden de steppers. Het genieten van onze mooie omgeving staat voorop. Hieronder volgt een
verslag van de 50 km route:
Doesburg achter ons latend, steppen we over dijkjes,
langs het zgn. “Zwarte Schaar”, een oude meander van
de IJssel. Ligt de grote- of Martinikerk eerst achter ons,
hier maakt het voormalige deel van de IJssel zo’n
ronde lus, dat na vijf km de skyline van Doesburg weer
dichterbij lijkt te komen. Dit buitengebied van
Doesburg is geliefd bij vakantiegangers. Op de campings die we passeren, zijn de mooiste plaatsen aan het
water alweer bezet.
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Vlak voor Olburgen pakken we het veerpont over de IJssel, om in Dieren
onze tocht te vervolgen. Een klein stukje door het oude centrum van Dieren, daarna steken we het Apeldoorns kanaal over om het dorp Spankeren
te doorkruisen. Je zou het vandaag haast een bloesemtocht kunnen noemen, maar dan vanwege de bermen die vol bloeiend fluitekruid staan. Een
mooie voorjaarsdag in mei.
In Leuvenheim passeren we een leuk optrekje (Huize de Wildbaan), nog
even sparen… Verder gaat de tocht door het groen van weilanden en
langs mooie bospercelen, richting Brummen. Met zoveel moois te zien,
schieten de kilometers ongemerkt snel voorbij. Het dorp Brummen
laten we rechts liggen, we blijven in het groene buitengebied.

Even later passeren we nog zo’n
aardig landhuis (Het Leusveld Brummen). We naderen het dorpje
Hall en hebben de eerste 20 kilometers er al op zitten. We steken
het Apeldoorns kanaal weer over en steppen vervolgens door
Eerbeek.
Van Eerbeek, steppen we langs de Veluwezoom, naar Laag Soeren,
over een mooi bospad (het beukenblad is nog fris groen). Na 30 kilometer steppen, komen we aan bij ons Rustpunt in Laag Soeren bij
het witte Priesnitz monument voor wat fris, een banaan en
zelfgebakken cake. Het steptempo lag vrij hoog en de vele verbrande
calorieën (minstens 1500 kcal) konden zo deels weer aangevuld
worden.
In Dieren pakken we nog even een paar heuveltjes van de Zuid-Veluwe; alvast een klein voorproefje
voor onze befaamde “Posbanktoertocht” op 14 oktober a.s. (beslist noteren in je agenda!). We steppen nu op de Veluwe een deel van de Lange Juffer, via Carolinahoeve en gaan met hoge snelheid (min.
50 km p/u) vanaf de Lappendeken naar De Steeg. In de Steeg verlaten we definitief het bos, om via de
“Fraterwaard”, langs de IJssel, weer terug naar Doesburg te steppen. Wat een mooie tocht en wat hebben we geboft met het weer!

Terug bij “de Schilderschool” staat er al een heerlijke kop soep voor ons klaar. Doesburg is natuurlijk
bekend om z’n mosterd, dus de mosterdsoep hoort er bij en vindt gretig aftrek. De courgetteroomsoep
smaakte ook super plus het Turkse brood en de “left overs” van de cakes.
We kunnen terugkijken op een geslaagde tocht met enthousiaste deelnemers. Iedereen bedankt en
graag tot een volgende keer, tot steps! Check ook onze website: www:stepteamdoesburg.nl en onze
Facebookpagina: Stepteam Doesburg voor meer foto’s van deze dag.
Esther Althoff, Stepteam Doesburg.
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Step talk
Van Groningen naar Maastricht 560 km in 8 dagen steppen, stepper Carlo Kooltjes gaat deze
monstertocht ondernemen en wij vroegen hem hoe hij met steppen in aanraking is gekomen en
wat er allemaal voor komt kijken aan voorbereiding.
Hoe ben je met steppen in aanraking gekomen.
Steppen is voor mij een hobby/sport geworden sinds 2015 met een kickbike G4 sport.
Doordat ik continu tintelingen en deels uitval van mijn linkerbeen had kon ik niet meer hardlopen
of fietsen, iets waar artsen helaas (nog) niets aan kunnen doen. Op zoek naar een andere sport
ben ik in aanraking gekomen met steppen.
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Met steppen belast je minder de gewrichten en ook spieren waardoor ik minder snel uitval heb
tijdens de sport. Voor mij dus een uitkomst.
Hoe is het zo gekomen om van Groningen naar Maastricht te gaan rijden in 8 dagen
Ik wilde een step vakantie en had het Pieterpad uitgezocht om deze te gaan rijden lekker warm in
de zomer. Maar na wat met vrienden hierover gepraat te hebben kwam het idee, om voor een
goed doel te gaan rijden en uiteindelijk zijn dit meerde goede doelen geworden.
Eerst maar eens informatie gevraagd bij diversen steppers zoals Lex Boers die
al eerder een sponsor rit had georganiseerd, maar ook informatie gehaald bij
o.a. Spieren voor spieren die mij zelfs een coach toewezen om te helpen de
plannen uit te werken.
En zo is het idee voor “Step4Life” gegroeid.
(wordt vervolgd)

Skeelertocht “Tussen de Scheldes”
Skeelertocht “Tussen de Scheldes” door IJs & Skeelervereniging Krabbendijke.

(27 mei 2017)

Een tocht van 35Km over het eiland die maximal 3x gereden kon worden, dus voor de liefhebbers
een totale afstand van 105km.
Ondanks het hete weer (rond de 28 graden) waren er toch een 25 skaters, 1 longboarder (!) en 1
stepper op het evenement afgekomen. Rond 11:30 werden we na een kort openings woord van de
voorzitter weggeschoten.
Nu weet ik dat met een step skaters moeilijk bij te houden zijn, mede hierdoor had ik me voorgenomen om m’n eigen tempo te rijden. Ondanks het goede voornemen heb je toch steeds de nijging
om het gat tussen jou en de skater in de verte te willen dicht rijden. Dit moet je niet willen en zeker niet met de hoge temperatuur van die dag. Dus bewust langzamer gaan rijden…….komt op een
gegeven moment de longboarder heel rustig voorbij. Dat leek mij een mooi tempo om bij aan te
haken…...niet doen dus…..deze knaap ging met een constante snelheid van ruim 22km/h.
Je komt er achter als het te laat is. Met als gevolg dat ik bij de drink post op 17km complete opgebrand was. Na een lange pause de route vervolgen richting Yerseke, mooie vlakke fietspaden dat
wel…..maar die tegenwind en de warmte maakte het onaangenaam zwaar. Tussendoor regelmatig
stoppen om te drinken. Het laatste stuk langs de zeedijk was mooi, maar die tegenwind………..
Uiteindelijk na veel stop’s en een heel laag tempo de rit uitgereden.
De verzorging aan de finish was voortreffelijk, veel fruit,
drinken en snelle suikers kon je pakken zoveel je wilde.
Langzaam aan druppelde de skaters binnen, de ene zo fris
als een hoentje de ander complete gesloopt.
En de longboarder…….die kwam veel later na mij binnen…...die had het rondje 2x gereden, dus 70km. Diep respect voor hem, ik wist niet dat je zulke lange afstanden
kon rijden met zo’n board.
Jeroen Stam
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De Museum Laarman Dauwtrappertocht.
Hemelvaartsdag is van oudsher een dag waarop men al vroeg
in de ochtend lekker in de weer gaat met sportief buiten zijn.
Het aanbod aan dauwtrapperstochten is dan ook gigantisch,
alleen de gewoonte om dat al voor het ontbijt te doen is wat
verwaterd.
Vandaar ook dat toen ik mij om 9 uur meldde bij Museum Laarman voor hun dauwtrapperstocht
het nog erg rustig was.
Dit best wel grote museum wordt gedreven door vrijwilligers en naast de interessante collectie organiseren zij ook bijzondere evenementen.
Zoal de roggemaaiers dag als mensen op traditionele wijze de rogge gaan maaien en opbinden in
schoven. Gekleed in het Japikskleed, dat is de streekklederdracht voor boeren die aan het werk zijn
op het land.
Daarnaast organiseren ze enkele wandel en fietstochten om wat extra
centjes te verdienen voor het museum.
De verwachting was dat er 400 deelnemers zouden komen maar de
meeste starters hadden duidelijk voor een wat later tijdstip gekozen.
Stepvriendin Carianne was net aangekomen en stond al te wachten, zij
was al steppend gekomen en dus al lekker opgewarmd.
Dus na een kopje koffie maar van start gegaan en omdat het museum
boven op de Luttenberg ligt begonnen we met een fijne afdaling.
Beneden stopten wij even bij de nagebouwde Lourdes grot, een van de
attracties van Luttenberg.
Dorp uit en langs de rustige Sallandse dreven richting Heino en Raalte
met een fijn zonnetje, weinig wind en niet te warm, heerlijk stepweer.
Het afwisselende landschap verveelde niet en langs het Overijssels kanaal
is het altijd mooi steppen.
Door een woonwijk, gebouwd rond een aantal wadi’s, bergplaatsen voor
regenwater en bedoelt om het water niet verloren te laten gaan in het
riool, ging het richting pauzeplaats.
Op de pauzeplaats was het ook nog rustig maar de aanloop begon los te komen, maar de mensen
die het achtertuintje van hun hoekwoning ter beschikking hadden gesteld waren op alles
voorbereid.
Uiteraard wilden de mensen het een en ander over de stepsport weten en wij vinden het altijd leuk
als we wat belangstelling kunnen creëren.
Na een kopje koffie met daarbij een zeer geslaagde plak krentenwegge pakten we de step voor het
2e deel dat ons met enkele omwegen naar de Sallandse Heuvelrug leidde, van verre al herkenbaar
aan het profiel van de Palthe toren, Een kasteelachtige toren, gebouwd door Twentse textielbaronnen met bovenin een observatorium.
Via de Oude Deventerweg pakten wij een hoekje mee van dit
terrein dat beheerd wordt door Natuurmonumenten.
De onverharde paden die licht bergop liepen waren door het
mulle zand hier en daar wat meer uitdagend maar prima te
doen. De omgeving is hier prachtig en talloze fiets en wandelpaden doorkruisen dit gebied.
Maar aan alles komt een eind en via wat drukkere wegen vanwege het Dauwpop muziekfestival
kwamen we weer in de buurt van Luttenberg waar de vrijwilligers het druk hadden om alle mensen
te voorzien van onze beloning: een hamburger.
Carianne liet deze traktatie aan zich voorbij gaan maar mij smaakte hij prima.
Stepgroep “De vrije stepper”
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In de schijnwerpers
De 24e juni maken we ons dan op voor de 1e IJssel-op-en-neer tocht, een tocht over 200 km
waarbij je de IJssel in al zijn schoonheid zo veel mogelijk in beeld houdt.
Vanwege de soms drukke smalle IJsseldijken wordt er aan gedacht om vanwege de veiligheid de
deelname te beperken tot 20 steppers.
Wil je mee doen? Geef je dan snel op!
Hier nog even de info:
Naam tocht:
Datum:
Afstand:
Organisatie:
Start:
Finish:
Start tijd:
Finish sluit:
Route:

De IJssel-op-en-neer tocht.
24 juni 2017
200 km , (Ook mogelijk als estafette)
Stepgroep De Vrije Stepper Zwolle en Stepteam Doesburg
Parkeerplaats Deltion,Mozartlaan, hoek Obrechtstraat 8031EX Zwolle
Parkeerplaats Deltion,Mozartlaan, hoek Obrechtstraat 8031EX Zwolle
6.00 uur
Nadat de laatste deelnemer is gefinisht.
Beschikbaar via GPS en fietsknooppunten, waar nodig
aangevuld met beschrijving.

De tocht zelf:
Verzorging:

1 of meer groepen die bij elkaar blijven. In elke groep liefst 2 gps rijders.
Vanuit volgwagen en in Zwolle, IJsselmuiden en Doesburg drinkpost (in de volgwagens leggen de deelnemers hun eigen verzorging pakket)
Verzorging estafette: Vanuit eigen volgwagen estafetteteam.
Volgwagen 1:
Arie en Mary Folkers
Inschrijfgeld:
€12,Inschrijving:

Maak het inschrijfgeld over op rek.nr NL40ASNB0948838825 t.n.v. J. van Zijtveld
e/o R. Engbers, o.v.v. IJsseltocht

De stepkalender
De Kostka Vrije Stepper stepkalender heeft voor u ook in juni weer een aantal leuke tochten verzameld. Het aanbod is bij lange na niet volledig maar deze tochten zijn wél allemaal gecheckt op
toestemming voor steppers.
04-06 Step Elfstedentocht, Bolsward, 230 km
www.stepelfsteden.nl
04-06 De Trottinettepret Tocht, Kapelle 80 km (BE)
trottinettepret.wordpress.com
05-06 Flanderijn Tour over de Heuvelrug,driebergen,30,50,75km (F) www.dtcnet.nl
10-06 De Nieuwe Wildernis,Almere of Lelystad,32,64,96 km (S)
www.asv-almere.nl
10-06 Sallandse Grenstocht, Gramsbergen, 25, 50km (S)
www.houtsreek.nl
10-06 Veluwe Vallei tocht,Ede, 17,22,33,39km(S)
www.schaatsen.nl
11-06 Maasdijkmarathon, Oss, 21 km (S)
www.maasdijkmarathon.nl
13-06 t/m 16-06 Fietsvierdaagse Markelo, 39,45 of 60 km(F)
www.vvvhofvantwente.nl
17-06 Steprace Rotterdam-den Hout 56 en 104 km (retourtje)
24-06 De IJssel-op-en-neer, Zwolle,200km

www.steprace.nl
www.devrijestepper.nl of
www.stepteamdoesburg.nl

25-06 Westfriesland on Wheels, Hoorn,15,25,40km (S)

www.schaatsen.nl
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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 Juni.
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