
 

 

Enkelbeschermers 

Blessures komen weinig voor in de stepsport. 
Toch zal een aantal steppers het onderstaande bekend voorkomen.De eerste keer 
stoten doet zeer, de zelfde plek nogmaals stoten doet hééél zeer. Hoge schoenen 
kan natuurlijk. 
We hoorden ook van steppers met een coffeepad of inlegkruisje in de sok(!!) 
 
Henk Roelofs gebruikt al jaren de volgende oplossing:  
Heb je ook weleens de binnenkant van je enkel flink bezeerd aan het stepframe of 
de snelspanner van je achterwiel?  
Dan zijn deze enkelbeschermers aan te bevelen. 
Eigenlijk bedoeld voor voetballers, maar erg geschikt voor steppers.  
Gewoon de linker enkelbeschermer aan je rechter voet doen en omgekeerd.  
Dan zit het beschermende gedeelte van de enkelbeschermer aan de binnenkant van 
je enkel. 
 
Gegarandeerd geen blessure meer aan je enkel. 

http://www.knvbshop.nl/nike-ankle-shield-guard/ 
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 Van de redactie….. 

Voor jullie ligt de nieuwsbrief van Toersteppen.nl, het platform voor en 

door toersteppers. We zijn nog zoekende naar een definitieve vorm van 

de nieuwsbrief. Uiteindelijk is het doel de maandelijkse opmaak eender te 

houden met een frisse inhoud. Dit kan alleen met hulp van onze lezers. 

Dus mocht je leuke ritten weten, of leuke wetenswaardigheden op step 

gebied, laat het ons weten. 

Deze maand onder andere aandacht voor twee steppers die ieder voor hun eigen 

gekozen goede doel de uitdaging aangaan om op de step een ware killer te bedwingen. 

En een mooie rit voor het goede doel waar iedere stepper aan kan deelnemen. 

In onze agenda de nodige aandacht voor toerritten die komende maanden verreden 
worden (we proberen ritten voor de komende drie maanden op de agenda te zetten).. 

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 

Step gadgets & tips 

IN DT NUMMER 

Van de redactie ........................... 1 

Step gadgets & tiips .................... 1 

Voor de medemens .................... 2 

In de schijnwerpers ..................... 4 

Henks’s blog................................ 4 

Stepkalender .............................. 5 

Tot slot........................................ 7 

Pagina 1—7 

http://www.knvbshop.nl/nike-ankle-shield-guard/
mailto:toerritten@gmail.com


 

Sponsors en of deelnemers gezocht! 
 
21 juli 2017 spring ik op mijn step! 

Ik ga de Alpe d'Huez  op. 
Dit doe ik niet voor niets, ik ga namelijk step-
pen voor: “stop hersentumoren”.  
Deze uitdaging ga ik graag aan! 
 
Ik zou heel blij worden wanneer ik gespon-
sord word! 
Dat kan via. www.steppentegenkanker.nl , 
om daar vervolgens mijn naam te kiezen: Judith Vliem  
Zin om deel te nemen aan deze tocht ? neem dan ook een kijkje op de site!  
                                                                                                                                                                                                                                                       
Alvast dank voor je aandacht. 
Groetjes Judith 
 

Naast het af en toe fanatiek een wedstrijd 
rijden vind ik het ook erg leuk en nuttig om 
mijn sport te gebruiken om mij in te zetten 
voor een goed doel. 
 
Ook dit jaar hoop ik dat te doen. Op 9 sep-
tember hoop ik steppend de Col du Galibier 
te beklimmen. Samen met nog vele fietsers 
en hardlopers.  
  
Dit om hiermee 1000 euro in te zamelen.  
Hiervan kan een microhypotheek worden 

verstrekt aan een gezin in Bangladesh. Met het bouwen van de huizen wordt een bij-
drage geleverd aan het bestrijden van armoede. Een huis betekent voor mensen meer 
dan alleen een dak boven het hoofd en comfortabelere leefomstandigheden. Een huis 
draagt ook bij aan de verbetering van de gezondheid, de veiligheid, de economische ont-
wikkeling en met een eigen huis wordt het respect en de eigenwaarde van mensen ver-
groot.  
  
 

 

Money&things belt 
   
In de zomer, als het lekker warm weer is wil je graag in een klein hemdje van de zon en 
je steppie genieten. 
Maar…waar laat je jouw geld, telefoon, sleutels, uittrekslotje enz.  
 
Je kan overwegen de Stretchy Belt Pouch aan te schaffen 
Het belangrijkste neem je mee in deze Stretchy Belt Pounch van Go-travel. Een riem van 
kunstvezel met rits. Het materiaal kun je oprekken zodat er van alles in de riem past. Wat 
gels, bankpas, sleutels en smartphone. In diverse kleuren verkrijgbaar, met reflectie en 
toegang voor een koptelefoon. € 19,95 
 
http://go-travelproducts.com/bags-holders/protective-pouches/stretchy-belt-pouch  

Sportieve inzet voor de medemens 
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Zaterdag 26 augustus 2017 : Het Pieterpad of Fietserpad Steppen 
(www.pieterpadsteppen-wandelen.nl)  

Op zaterdag 26 augustus, 2017 steppen op het Pieterpad of het Fietserpad.  

Alleen of met een team, de halve afstand of een klein stukje. Het kan allemaal en je steunt 
een goed doel: STOPhersentumoren.nl. De route behoeft geen aanprijzing want deze loopt 
door de mooiste delen van Nederland.  

Inschrijfgeld bedraagt  €35.00  per deelnemer en €25.00  voor kinderen onder de 18 jaar 
en personen met een uitkering. Dit geld is nodig voor organisatorische zaken en een deel-
name T shirt van het PieterpadSteppen-wandelen.  

Het doel is een sponsorbedrag bij elkaar te steppen voor de stichting Stop Hersentumoren. 
Van de stepper wordt verwacht dat hij of zij een bedrag meeneemt. De organisatie rekent 
bewust met een minimaal gering bedrag om de deelname laagdrempelig te houden : zie 
www.pieterpadsteppen-wandelen.nl  Deze bijdrage mag op elke legale manier bij elkaar 
gesprokkeld worden. 

De stichting Stop Hersentumoren richt zich primair op vooronderzoek door artsen waarna 
andere stichtingen het specifieke onderzoek subsidiëren. Sinds vele jaren wordt onderzoek 
gefinancierd op basis van een commissie van aanbeveling. De stichting heeft de ANBI sta-
tus van de belastingdienst maar geen keurmerk CBF. Desondanks staan de jaarrekenin-
gen van de stichting wel gepubliceerd op de site van het CBF. 

Omdat de Galibier alleen te bereiken is als de Col du Télégraphe of de Col du Lautaret is 

bedwongen, is deze bergpas een van de zwaarste Alpencols in de wielersport.Vanaf Saint-

Michel-de-Maurienne is de lengte van de beklimming 34.5 km met een stijgingspercentage 

van gemiddeld 6,6%. De beklimming van de Col du Télégraphe beslaat de eerste 12 km 

met gemiddeld 7% stijging; na een lichte afdaling naar het dorp Valloire begint de daad-

werkelijke beklimming van de Col du Galibier. Het gemiddelde stijgingspercentage van de 

Galibier is 6,9%, waarbij vooral de laatste kilometers pittig zijn met een percentage van 

zo’n 8,5 % (tegen de top zelfs ruim 10 %). Vanaf Valloire is het nog 18,1 km naar de top. 

  

In elk geval hoop ik deze dag de Galibier 1 maal op de step te beklimmen, misschien nog 

een tweede keer met de racefiets of nogmaals met de step. Maar dit zal ik laten afhangen 

van de voorbereidingen en het weer. 

Sponsoren is mogelijk via:  www.fietsvooreenhuis.nl/wendazuiddam  

 

Wenda Zuiddam 
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De keuze zal lastig zijn, twee mooie tochten op 25 maart 2017  

 

Koninklijke route door de bossen 
 

Wie op zaterdag meegaat met de 45 km steptocht van Stepclub Amersfoort, stept door de 

polder langs de Eem in de richting van Baarn. 

 

Daar zien we het treinstation met de Koninklijke wachtkamer. Dit station werd tot 1948 ge-

bruikt als vertrekpunt voor de treinreizen van de Koninklijke familie. 

Langs het paleis Soestdijk, het woonhuis van Prinses Juliana en Prins Bernard, dat tegen-

woordig toegankelijk is voor het publiek, steppen we naar het dorpje Lage Vuursche en 

langs het landgoed Drakenstein.  

Daarna door het duinenlandschap van Soesterduinen terug naar Amersfoort. 

Wie kiest voor de 30 km steptocht, zal ook een groot gedeelte van bovenstaande route 

steppen. 

 

De 11-dorpentocht 

Ook dit jaar geen winter met een Elfstedentocht. Daarom heeft Stepclub Amersfoort een 

alternatief bedacht voor de steppers. Een speciale 11 dorpen steptocht van 60 km. We 

steppen langs 11 dorpen rondom Amersfoort. Een prachtige tocht door het polderland-

schap, de Grebbelinie en de Eemvallei. Onderweg worden authentieke plaatsen 

aangedaan, zoals Spakenburg met zijn wereldberoemde botterwerf.  

JONG GELEERD, OUD GEDAAN 

Als kind had ik in de zestiger jaren uiteraard ook een step. Zo’n eentje met van die dikke 

luchtbanden. Ieder kind had er wel een. De luxere uitvoering had een rem op het achter-

wiel. Simpel edoch uiterst effectief. Je trapte gewoon met je hak van je schoen op de rem 

bij je achterspatbord. En stil stond je. 

Het was ook de tijd dat een step een heel normaal vervoermiddel was. Je ging ermee naar 

school, de sportvereniging, muziekles, etc. Op slot hoefde niet, want in die tijd werd er nau-

welijks gejat. Het was ook de tijd van de eenvoudige spelletjes op straat. Hinkelen, katterik-

ken, twisten, landje pik, polstok springen over sloten, etc. Heerlijk, lekker rauzen in de bui-

tenlucht.  

Met de step werd je geacht op de stoep te blijven. Veel auto’s waren er in die tijd uiteraard 

niet, maar volgens de verkeerswet vielen de steppers onder de categorie voetgangers. En 

dat is nog steeds zo.  

Officieel behoren mensen op een step (ofwel autoped zonder motoraandrijving), skeelers, 

skates, rolschaatsen, skateboard of met een kruiwagen, kinderwagen, skelter, gehandicap-

tenvoertuig  tot de voetgangers. De wetgeving loopt, zoals vele andere wetten in Neder-

land, hopeloos achter. 

Want stel je eens voor dat je met de step op het trottoir moet steppen. Onlangs heb ik de 

proef op de som genomen. Vreselijk. Geen doen. Stoepje op, stoepje af. Van een 

stepvriendelijke stoep heeft men nog nooit gehoord. Het ontbreken 

van op- en afritjes,  de heilige koe geparkeerd op de stoep,  hon-

denstront aan je wielen , ongelijke tegels, te smal, etc. Zo kan ik 

nog wel even doorgaan. Het leek wel op een nieuwe sportdiscipline 

”hordensteppen”.   

Ineens kreeg ik medelijden met alle mensen in een scootmobiel of 

rolstoel.  

Henk’s blog 
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En wat te denken mensen met een rollator of kinderwagen. Hoe is het mogelijk dat we in 

de huidige tijd nog zo’n enorme doelgroep discrimineren. Ach ja, ook wel begrijpelijk. Want 

onze overheid is niet in staat zaken voortvarend aan te pakken. Tenzij de verkiezingen in 

aantocht zijn. Dan vliegen de miljarden je om de oren en heeft men ineens oog voor al die 

gescheurde panden in de provincie Groningen, de zorg, het onderwijs, etc. Alles wat voor-

heen niet kon, kan nu ineens wel. Wat een verkiezingsretoriek. En met rekenkundige 

foefjes houden de politici je finaal voor de gek. Wat een disrespect voor de kiezer. 

Wellicht is steppen de grootste sport van Nederland. Waarschijnlijk groter dan voetbal. 

Want ieder kind heeft wel op een step gestaan, toch!? En dat is niet alleen voorbehouden 

voor jongens. Het aanbod  kindersteps is gigantisch. Ook bij mij in de garage staan, naast 

een 10-tal steps voor volwassenen, een viertal kindersteps voor onze kleinkinderen.  

Zonder motor, uiteraard. Waar de huidige jeugd in toenemende mate met de E-bike en 

scooter nog te lui is om een stukje te fietsen, is de step gelukkig gebaseerd op een basale 

inspanning. Goed voor alle spiergroepen en uithoudingsvermogen. 

Het woord “autoped” komt uit Amerika, afgeleid van “Autpède” (zelf  + voet). Inderdaad, 

een gemotoriseerde step van de Autoped Company of America (155cc-eencilindermotor). 

Merkwaardig dat de NAF (Nederlandse Autoped Federatie) derhalve deze naam gebruikt, 

tenzij alle wedstrijdsteppers stiekem een motortje in hun as hebben. Je weet ‘t maar nooit 

met die snelheden.  

 Jong geleerd, oud gedaan! Dat is de right spirit. Steppen is voor alle leeftijden. En dat 

laatste zag ik onlangs toen ik op vakantie was. Een oud dametje, zeker 80 jaar, bewoog 

zich voort met een steprollator. Gewoon aan weerszijde, tussen de voor- en achterwielen 

een plankje. En zo stepte dit oude dametje op haar gemak naar de winkel, boodschappen-

mandje aan het stuur. Fantastisch om te zien. Goed voor de beweging en sneller dan te 

voet. Maar helaas, ook daar was het “hordensteppen”. 

Gelukkig kunnen wij steppers ons gewoon gedragen als fietsers en gebruikmaken van de 

fietspaden en/of de rijbaan. En zo tot op hoge leeftijd blijven steppen. Mocht dat echter 

niet meer lukken, dan kan de overheid hopelijk meer aandacht besteden aan de vele ob-

stakels voor alle  mensen die wel van de stoep gebruik moeten maken. Dan kunnen de 

ouderen onder ons ook nog met veel plezier gebruik maken van de steprollator. Misschien 

is het ’n beter  idee om daarvoor een one-issue  partij op te richten. Want zo moeilijk is dat 

niet. Een verkiezingsprogramma op een A-4tje en voor de rest verkondig je gewoon alle-

maal halve waarheden.  

 

Henk Roelofs, Stepclub Amersfoort 

Stepkalender 

Toeren in maart 
 
Ondanks de Winterperiode hebben we gemerkt dat het toersteppen duidelijk in de lift zit. 
Neem bv de winter 7 & 11 stedentocht die veel meer steppers trok op beide afstanden dan 
vorig jaar. 
Jullie hebben de mooie verslagen op facebook kunnen lezen. 
Ook de winterserietochten van Brabants bont zitten na een klein dipje weer duidelijk in de 
lift. 

Het uitbrengen van de landelijke De   Vrije Stepper Stepkalen-
der2017 heeft vele stepmogelijkheden onder de aandacht kunnen brengen en er is 
ieder weekend wel wat te doen. 
Voor de volledige kalender http://devrijestepper.nl/index.html of kijk op 
www.toersteppen.nl. 
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Een overzicht van de komende tochten: 
 
Maart 
4 Driewaardentocht,Krimpen a/d IJssel 40 en 75 km (F) 
http://www.tcdewaardrenner.nl/tourprogramma.html 
 
4 Voorjaarstocht, Veenendaal, 50 en 80 km (F) 
http://www.ntfu.nl/Kalender/Tochtdetails.aspx?id=44967 
 
5 Ontwakingstocht,Driebergen, 30,60,75 km (F) 
http://www.dtcnet.nl/l 
 
11 Voorjaarstocht, Amsterdam nrd, 40,65,85 km(F)      
http://www.ntfu.nl/Kalender/Tochtdetails.aspx?id=44705 
 
11 Haterse Vennentocht,Bennekom,75,105km(F)      
https://www.ntfu.nl/Kalender/Tochtdetails.aspx?id=43658 
 
12 Winterserie BrabantsBont, 40 km (F)  
http://www.stepteambrabantsbont.nl/sbb/ 
 
12 Westerveld mooiste,Dwingeloo,35 of 90 km(F)      
http://www.rondevandrenthe.nl/programma/westervelds-mooiste 
 
25 Lentetocht, Amersfoort, 30,45en60km       
https://sites.google.com/site/stepverenigingamersfoort/ 
 
26 Rijn en Lingetocht,Driebergen,30,60,80 km (F)      
http://www.dtcnet.nl/ 
 

We lichten er enkele tochten uit: 
 
Mooi centraal in Nederland gelegen: Driebergen met op 5 maart 
de Ontwakingstocht. 
Een mooie omgeving en de kortste afstand ook goed te doen 
voor alle steppers. 
 

 
Het 2

e
 weekend van maart alweer de 

laatste winterserie tocht van Brabants 
Bont. 
Vele steppers kennen al jarenlang het recept: ongeveer 40 km in 
groepsverband met de warme hap onderweg en vaak gezellige 
nazit. 
Mooi dat BB dit al jaren lang aanbied en de steppers de winter 
door helpt. Beloon dat met je deelname! 

 
 
Op 25 maart gaan we natuurlijk allemaal naar Amersfoort om 
de lente te begroeten tijdens Lente tocht van Stepclub Amers-
foort. Deze grote toerclub is even van de kalender geweest 
maar uit het verleden weten we dat de tochten zeer 
aantrekkelijk zijn door het vele natuur en cultuurschoon. 
De deelname is helemaal gratis en onderweg is er een hore-
castop voor eigen rekening. 
We hopen daar vele steppers te zien. 
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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 toerstep-

pen.nl gebruikt en zullen niet worden doorgegeven aan derden. 

 

De sluitingsdatum voor de volgende editie van de nieuwsbrief is 25 maart. 
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