Mei 2017 nummer 4

Van de redactie…..
Nummer 4 van de nieuwsbrief is tot stand gekomen. Je kan merken dat
het beter weer wordt…..er worden steeds meer toerritten gereden en de
toerkalender komt steeds voller te staan .
In dit nummer diverse verslagen van mooie en gezellige ritten. Een stukje
step innovatie, een stukje van onze zuideburen in een nieuwe rubriek,
uiteraard de stepkalender.

IN DIT NUMMER

We staan altijd open voor op- aanmerkingen en frisse ideeën, laat het ons weten via een
mailtje aan toersteppen@gmail.com
Veel leesplezier.
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De VIOO CLIP
De VIOO Clip van Decathlon is een uitermate handige verlichting voor op de
step, fiets, tijdens het wandelen, etc. Je kunt ‘m bijna overal op bevestigen.
Vastmaken aan je kleren, je schoenen en op de step dankzij de meegeleverde
elastische strap.
En als je een ander product van Decathlon’s eigen merk B-Twin hebt, dan ben je bijna ervan verzekerd dat deze verlichting er perfect op past, vanwege de
handige voorziening om de VIOO clip te bevestigen.
Zowel rood als wit licht in dezelfde unit. Dus te gebruiken als voor- en achterverlichting. Goed zichtbaar fel licht. Vaste stand en knipperstand. 4,5 uur vaste en 9
uur knipperende verlichting. Oplaadbaar met het bijgeleverde USB kabeltje.
De montage is uiterst simpel met de clip of de elastische strap. Let op: de clip is breekbaar, dus
een beetje met beleid hanteren. Kortom, een ideale oplaadbare verlichting
vanaf € 7,99 (excl. Verzendkosten). Een redelijke
prijs / kwaliteitsverhouding.

Uitreiking Kostka pet en shirt
Tijdens onze trainingsavond op dinsdagavond 18 april heeft Ineke Koelewijn de pet en shirt van
Kostka in ontvangst genomen.
Zij had zich als 100ste ingeschreven op de maandelijkse nieuwsbrief van Toersteppen.nl
Stepwinkel.nl had als prijs voor de 100ste inschrijving een pet en shirt ter beschikking gesteld van
het merk Kostka.

Pagina 1—12

Mei 2017 nummer 4

Ineke is een trouw lid van Stepclub Amersfoort en kan buitengewoon goed steppen.
Zij is zéér sportief en heeft
een perfecte conditie.
Probleemloos stept zij
lange afstanden op haar
Kickbike Race. Op de foto
is te zien dat Ineke erg blij
is met deze geste en we
hopen dat zij nog lang kan
genieten van onze
prachtige stepsport.

Steppen in de grotten
Steppen in de grotten van Maastricht
Stepclub Waterweg-Maassluis had het plan opgevat om als clubuitje te gaan steppen in de
mergelgrotten van de Sint Pietersberg te Maastricht; dit om het bijzondere karakter hiervan.
Samen met een enthousiaste gids anderhalf uur lang. Je kan ook een wandeltoer doen, maar op
de step wordt er een langere afstand afgelegd en kom je op meer plekken tijdens deze steptour.
De gids laat je op unieke wijze kennis maken met deze ondergrondse wereld en we genoten van
zijn fascinerende verhalen vol anekdotes en weetjes in de mystieke sfeer van de mergelgrotten.
Er is geen elektriciteit, geen geluid, geen geur, geen ontvangst, geen tijdbesef en geen verlichting
op het licht van een hoofdlampje na.
Je stept op steps van de organisatie, zodat we onze eigen steps thuis konden laten. Zo konden we
carpoolen. We waren ruim van te
voren aanwezig om te genieten van
een stralende voorjaarsdag op het
terras,daarbij uitkijkend over het
schitterende Maasdal. Het weer was
zo uitzonderlijk mooi en het uitzicht
ook, dat we na de onderaardse tour
weer gezellig zijn gaan zitten om onze
ervaringen te delen.
Het Maasdal is uitgeslepen in het
zachte krijtgesteente door de rivier de Maas en haar zijrivier de Jeker, die in Maastricht in de
Maas uitmond.
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Het zijn geen
grotten, maar
krijtsteengroeven.
Door het zachte gesteente ging het
winnen ervan gemakkelijk en is deze
vorm van mijnbouw
ontstaan voor
bouwmateriaal en
meststof voor de
landbouw. Sinds het
begin van de 20e
eeuw ook voor de
cementindustrie en
op deze wijze ontstond er een honderden kilometers
lang gangenstelsels.

Een gedeelte van de steptour laat zien waar in die gangen namen en tekeningen opduiken van
mensen die hier enkele honderden jaren geleden dag in dag uit werkten. Deze zogenaamde
“blokbrekers” zaagden mergelblokken uit de wanden. Daarvan werden in het verleden en nog
steeds huizen, kerken en kastelen van gebouwd. Ook de Hertog van Alfa en Napoleon hebben de
gangenstelsels met eigen ogen aanschouwd. Ooit stonden hun namen in de grotwanden gekrast.
In oorlogstijd hebben de gangen de gangen dienstgedaan als schuilplekken voor de inwoners van
Maastricht en omstreken. In de grotten werden waterputten gegraven, een complete ziekenboeg
ingericht, een bakkerij en een kapel gebouwd. In september 1944 vonden de Maastrichtenaren in
de grotten een bomvrije bescherming, terwijl buiten de stad bevrijd werd.
Je kan je aansluiten bij een groep van maximaal 17 personen, kom je met een grotere groep dan
krijg je een eigen gids.
Voor meer informatie : www.maastrichtunderground.nl
Paul Beelen
Stepclub Waterweg-Maasluis
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ALPE D‘ HU-YES OR NO
That’s the question? Steppen is leuk. Je krijgt er conditie van en is eigenlijk goed voor je hele lijf.
Alles krijgt een beurt, zakmazegge.
Maar verdragen bergen en de step elkaar. Ik weet het niet. Uitdagend is het zeker. Want wie wil
er nu niet worden uitgedaagd. Ik wel, toen ik in 2011 als fan naar de Alpe d’Huez toog met de
camper om een van onze stepclubleden aan te moedigen bij de monsterrit “Steppen tegen
Kanker”, nadat ze € 1500,- bij elkaar gesprokkeld had om überhaupt aan de start te mogen
verschijnen.
Dat sponsorbedrag kostte enige moeite. Van alles gedaan. Koeken bij de Lidl gekocht om ze
daarna op een braderie voor de driedubbele prijs te verkopen en nog veel meer van dat soort
originele acties. Uiteindelijk lukte ‘t niet helemaal en heb ik het beoogde bedrag maar dichtgetimmerd. Tenslotte gaat het om het goede doel “Stop Hersentumoren”. Een fantastisch initiatief, dat
tonnen opbracht om gedegen onderzoek te kunnen doen naar hersentumoren.
Aangekomen op de camping onderaan de berg kwam ik in een warm bad van Team Kilian, een
jochie met een hersentumor. Ouders, grootouders, vrienden, kennissen, familie, etc. De hele hoek
van de camping was ingericht als een grote feestzaal met vlaggetjes, ballonnen, slingers, etc. Wat
een gezelligheid en motivatie.
De grote dag was daar en ons lid, tevens masseuse voor verkrampte steppers bij de finish, was er
klaar voor. Maar ik ook, omdat ik inmiddels toch nog een step had weten te regelen. ’s Morgens
om 6 uur de start. Een gedenkwaardig moment met een minuut stilte voor allen die niet meer in
ons midden waren.
Het startschot valt en de meute gaat op pad. Ondanks slechte weersomstandigheden vol
enthousiasme en goede moed. We tellen af. 21, 20 19, ………maar oei, bij de eerste bochten zie ik
al lopers, ik bedoel steppers die met hun step lopen. Tja, het valt niet mee. 14 km omhoog met 21
bochten. Als je niet oppast sta je al na een paar bochten kotsend in de berm, want je moet wel
bijna 1100 hoogtemeters overbruggen met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,9 %.
Dus de “hupwissel” hanteren, want de klassieke wissel is geen optie, dan val je onmiddellijk stil.
Zeker bij de steilste stukken van ruim 11%. Na de bekende Nederlandse bocht (7) ben ik uiteindelijk in ca. 1 uur en 50 minuten boven. Niet slecht voor een gemiddelde recreatieve stepper.
Was het leuk? Nee! Uitdagend? Ja! Bergen op steppen is voor een stepper als ik niet écht
weggelegd. Wel een goede cardio training, zoals onze stepclub regelmatig doet op de Amersfoortse berg.
Helaas is het doek na 2012 gevallen voor deze jaarlijkse monstertocht voor het goede doel.
De reden is mij niet bekend. Maar één ding weet ik wel zeker, voor veel enthousiaste steppers
inderdaad veel te hoog gegrepen. Op alle fronten. Startgeld van € 1500,-, minstens 5 vrije dagen
opnemen, niet onaanzienlijke reis- en verblijfskosten, loodzware beklimming, etc.
Mijn suggestie om dan maar gewoon in Nederland zoiets te organiseren bijvoorbeeld bij het Drielandenpunt bij Vaals kreeg geen gehoor. Internationale allure, geen vrije dagen opnemen, nauwelijks reis- en verblijfskosten en flinke heuvels maar wel voor iedereen haalbaar. Maak van het
sponsorgeld ook een haalbaar bedrag en je bent verzekerd van een grote deelname. Want wie wil
er nou niet voor het goede doel een flinke uitdaging aangaan à la de Amstel Goldrace.
Wil je één keer over de Cauberg in Valkenburg, krijg je brons. Maar ga je er vier keer over heen,
dan heb je platina te pakken. Nee, zelfs in het jubileumjaar 2012 van de NAF (opgericht op 10 april
1987) was het geen optie om mijn idee te omarmen.
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Nog nooit was er zelfs, om wellicht plausibele redenen, aandacht geschonken aan dit geweldige
evenement van de Stichting Stop Hersentumoren. Wat zou het toch prachtig zijn als je over je
eigen schaduw kunt springen en een boost kunt geven aan de stepsport door het organiseren van
zo’n monsterrit in eigen land. Een gemiste kans. Of……….wellicht een mooie uitdaging voor een
verlengd jubileumjaar in 2018???
Ik kijk niet op een jaartje. Wat zou het toch geweldig zijn om een jaarlijks nationaal evenement te
hebben. Een soort Amstel Goldrace voor wedstrijd- en recreatieve steppers over de heuvels in het
Zuid Limburgse landschap.
Hoe dan ook, mooi dat er de gemotiveerde mensen van o.a. Team Kilian zijn, die het goede doel
blijven ondersteunen en de Bergentocht voor het vijfde keer organiseren. En jaarlijks zomaar een
ton ophalen. Het streven is om op 25 juni 2017 zelfs op anderhalve ton uit te komen. Wat een
respect heb ik voor deze mensen die oog hebben voor het samenbrengen van de recreatieve
(step)sport en een goed doel.
Alpe d’Huez? YES or NO? YES, voor degene die sportief een enorme uitdaging willen aangaan (wel
of niet gecombineerd met een goed doel) en er héél véél voor over hebben. NO, voor wie gewoon
lekker recreatief wil steppen en een heerlijke uitdaging zoekt in de directe omgeving.
Ga dan naar Zuid Limburg en volg de drie gepijlde lussen van de Amstel Goldrace of doe mee met
de Bergentocht op 25 juni. www.bergentocht.nl
Henk Roelofs
Stepclub Amersfoort

Extra wintertocht van Stepteam Brabantsbont
Zal ik wel zal ik niet......lang getwijfeld om wel of niet mee te rijden met de "extra wintertocht"
georganiseerd door Brabantsbont.
Het zijn een club enthousiaste steppers en ritten die ik meegereden heb in het verleden en waren
altijd tot in de puntjes verzorgd.
Daar zal het niet aan liggen......nee de grootste twijfel bij mij was, wat gaat het weer doen?
Het is per slot van rekening nog april, het kon gaan vriezen of.........
Naarmate de week verstreek werden de vooruitzichten steeds beter.
Uiteindelijk de knoop doorgehakt en op het laatste moment alsnog ingeschreven.
Op de dag zelf zag het weer er veel belovend uit, de dikkere winterkleding kon thuisblijven. Op
naar Waalwijk.
Bij aankomst was ik niet de eerste en zeker niet de laatste, uit alle windstreken waren steppers
naar Waalwijk gekomen, zelfs uit Belgie!
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Ik zag een hoop bekende rijders van eerdere ritten en al gauw sta je te keuvelen over van alles en
nog wat met Jan en alleman.
Uiteindelijk hebben 34 steppers en een paar fietsers zich opgegeven voor deze extra wintertocht
onder zomerse condities.
Na een kort welkomstwoord van de voorzitter ging de bonte stoet van start, vooraf was afgesproken dat tot de stop het tempo laag zou liggen en we als groep bij elkaar zouden blijven. Op een
toertempo van rond de 17 km/h trapten we de kilometers weg door het Brabantse land.
Onderweg genoeg tijd om tijdens het steppen met die en gene wat informatie uit te wisselen.

Uiteindelijk aangekomen bij de
stop.
Hier was koffie of thee en voor de
liefhebbers een pannenkoek met
ragout. De stop was gewoon bij een
lid in de achtertuin, die stond gelijk
flink vol met 34 hongerige steppers.
De versnapering ging erin als zoete
koek.
Maar we moesten nog verder, zoals
beloofd ging hier het gas erop. Het
tempo lag duidelijk hoger en al
gauw viel de groep in tweeën
uiteen.

Ik had het geluk om in de kop van de eerste groep te rijden en dan gebeurt het....je gaat iets
voorzichtiger door een bocht of langs een verkeersheuvel en je plekje voorin verlies je, al gauw
bengel je achteraan......niets mis mee, het was aanpoten maar te doen.
Toch lukt het niet meer om het gat dicht te rijden en je moet ze eigenlijk lossen. Inmiddels was
het gat iets meer dan 100 meter geworden en we draaien het bos in. Nu wordt het spannend,
kan ik de achterste blijven zien zodat ik ze kan blijven volgen.......helaas na 3 bochten zag ik de
kopgroep niet meer. Dan maar gewoon de weg volgen en hier en daar een fietser of wandelaar
aanschieten met de vraag of er een groep steppers is langs gekomen. Die taktiek werkte redelijk
tot bij een T splitsing.
Hier zaten een paar mensen op een bank te genieten van de zon en jawel hoor, op mijn vraag gaf
de een het antwoord "Yup die gingen hier links" en nummer twee "Nee ze gingen rechtdoor"
tja.....twijfel...aangezien ik niet bekend ben in deze omgeving weet ik ook niet de weg terug naar
het startpunt. Vergeten de routebeschrijving voor NA de pauze mee te nemen, niet zo slim!
Rest mij niets anders dan te wachten op de tweede groep achter mij en daarbij aan te sluiten.
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Blijkbaar zat er een flink gat tussen, ruim 5 minuten staan wachten in het heerlijke zonnetje (was
eigenlijk ook geen straf)
Aangehaakt bij de tweede groep en met hun de route vervolgd richting de sporthal.
Bij de sporthal aangekomen nog wat gedronken en de huldiging meegemaakt van de mensen die
4 of meer winterritten hadden meegereden.
Snel de step in de auto en terug naar Rotterdam om daar de aankomst van de laatste marathon
loper mee te maken.
Al met al een supermooie rit en een sterk afwisselend landschap wat beslist de moeite waard is om
vaker te gaan rijden.
Uiteraard heeft het mooie lenteweer er flink aan
meegeholpen.
Stepteam Brabantsbont complimenten voor de voortreffelijke organisatie van deze serie winterritten
Jeroen Stam

Step innovatie
De tandemstep
Wie kent 'm niet? De tandem.
Allemaal hebben we er wel
ervaring mee.
Gehuurd op vakantie en lekker
op gefietst op bijvoorbeeld een
van onze Waddeneilanden.
Vooral veel lol. Zeker als je met
een flinke groep bent.
Dat heerlijke groepsgevoel
creëren. Een gezamenlijke noemer van iets wat je niet dagelijks doet.
Maar de tandem is ook prima geschikt voor personen met een (visuele) beperking.
Maar wie kent de tandemstep? Nog nooit gezien. Maar onlangs is ie toch gesignaleerd tijdens de
Bloesemtocht in Tiel en omgeving. De eigenaren Evert en Janita, zij heeft visuele beperking, hebben 'm (na een lange zoektocht op Internet) laten bouwen door de Groninger Martin Bonder,
tevens ontwerper en bouwer van zo'n 45 snelle steps.
Arie Folkers vertelde mij later dat hij al eens tijdens de bouw bij Martin was gaan kijken en dat hij
later Evert en Janita al eens tegen gekomen was tijdens hun eerste proefritje in Drenthe.
Ook hadden ze al eens aan de Heuvelrug toertocht rond Woudenberg meegedaan.
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Samen stepten ze voortvarend op deze unieke constructie van
aluminium. Maar ook een geweldige samenwerking. Gelijktijdig
afzetten. Min of meer gelijktijdig wisselen. Door Janita's visuele
beperking bepaald de "kopman" Evert het ritme. …..7,8,9,10
dan zet Evert beide voeten op de afzetplank. Janita neemt dat
waar en doet nog 2 afzetten. 11, 12 en ook zij zet beide voeten
op de afzetplank. Om vervolgens beiden weer in dezelfde volgorde te gaan afzetten met de andere voet.
Topprestatie!!!!! En daarvoor heb je beiden toch echt een goeie conditie nodig anders is het te
zwaar.
En je krijgt er een veel betere conditie van dan op een gewone
tandem. Dus wellicht volop kansen voor een nieuwe
doelgroep steppers!!!!!
Henk.

Het Vlaams hoekje
Na een miezerige en regenachtige ochtend treffen 13 fervente step liefhebbers elkaar om 13u op
het Albertplein in Knokke.
In extremis hadden we nog 2 extra steppers en vertrokken we om 14.11u via de dijk in Knokke
voor een steptocht richting Alaska...
De tegenwind speelt parten maar opgeven staat
niet in het woordenboek.
Een eerste stop is gepland aan de Zeebrugse
Westhinder (het laatste lichtschip van België )
waar de groep een drankje en gebakje wordt
aangeboden om het eerste suikerdipje aan te
vullen.
Via de Blankenbergse dijk aan de jachthaven
steppen ze zich een weg naar de tweede stop...
Terwijl de zon zich toch wel van haar beste kant
probeert te tonen is een rust halverwege de Driftweg in de Haan op zijn plaats. Een halte met een
gezonde fruithap.
Nog even te gaan .... Alaska is toch niet
zo ver als verwacht en zeker en vast
niet zo koud ...als we in het centrum
van Bredene ( waar een carnavalstoet
door de straten trekt ) door de uitbater
van "Eethuis/ Frituur Alaska" hartelijk
ontvangen worden met een lekker frietje met sausje.

Met 32 km in de benen en met de idee dat we de kusttram terug nemen naar Knokke, besluiten
de moedigen om toch maar terug te steppen richting Knokke. Opnieuw 32km te gaan.... Een
geslaagde en fijne step dag !
Ferre Van de Brande: zaterdag 15 april 2017
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23 april 2017

Afgelopen zondag hadden wij als ‘Steppen in de
Betuwe’ het genoegen om een grote groep steppers
te mogen verwelkomen voor de 2 e Bloesem-steptocht.
Tot 2 weken voor de tocht leken we uit te komen op ongeveer 40 deelnemers, evenwichtig
verdeeld over de 25 en 40km tochten. Maar vanaf dat moment kwamen er letterlijk uit alle
windrichtingen aanmeldingen binnen van step liefhebbers, van Hengelo tot Maassluis en van
Zwolle tot Breda. Uiteindelijk mochten we 81 deelnemers op de vroege zondag ochtend begroeten. Al deze steppers samen hebben 2.840 kilometer afgelegd door de Betuwe.
De natuur laat zich niet sturen en 3 weken voor de tocht hadden we in Nederland al te maken met oplopende temperaturen,
de bloesem leek erg vroeg tevoorschijn te komen dit jaar.
Maar ‘gelukkig’ daalde de temperatuur en zijn we tijdens de
steptocht volop getrakteerd op de prachtige bloesem die de
Betuwe kenmerkt in het voorjaar. Het feit dat we de dag na de
bekende ‘Rode kruis – Bloesem wandeltocht’ onze steptocht
georganiseerd hebben betekende dat het op bepaalde delen
van de route nog druk was met andere recreanten. Wandelaars, fietsers in alle varianten, skeelers
en old timers; we zijn ze allemaal tegen gekomen.
Na de ontvangst en inschrijving van de deelnemers ging de groep
van de 40km route om 10:30 op pad, gevolgd om 10:45 door de
groep van de 25km. Tot aan het rustpunt was besloten om de
groep van 40km deelnemers ‘bij elkaar’ te houden, door de
verschillen qua snelheid in de groep
vormden we al snel een lang lint van
steppers hetgeen prima verliep. Voor
de groep van de 40km route was een
veilige plek gevonden midden in een fruitboomgaard waar iedereen
kon bijkomen op een ‘fruitkistje’.
De 25km groep was neergestreken op
een prachtig punt met zicht op boomgaarden en de plaatsen Erichem
en Buren. Voor het 2e deel van de tocht is de 40km groep gesplitst in
een ‘snelle’ groep en een groep die meer wilde genieten van de
omgeving en de natuur. Rond 14:30 kwamen de laatste deelnemers
aan de ‘finish’ en was iedereen veilig en wel weer terug bij het opsteppunt. Onder het genot van een broodje en drankje kon er nog worden nagepraat.
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Slechts 2 lekke banden en een kleine uitglijder van een deelneemster maakt dat wij als organisatie
vinden dat we mogen terugkijken op een geslaagde en (bijna) probleemloze dag.
Deze uitglijder overigens bevestigde wel de noodzaak van een goede bescherming middels de
helm.
Wij bedanken alle deelnemers, want jullie hebben een prachtig visite kaartje voor ‘onze’ sport
afgegeven en wij hopen jullie (en wie weet
nog meer…) ook in 2018 weer te mogen
verwelkomen in de Betuwe.
Steppen in de Betuwe
Marcel Wisman

In de schijnwerpers
Pontjestocht De Vrije Stepper 7 mei
Dit is een gratis tourtocht. Maar houd rekening met 2x
voetveerkosten plus 1 x horeca stop. Samen zo’n € 4,Op 7 mei om 9.30 uur vertrekken we vanaf de
P-plaats aan de Gelderse Dijk in Hattem. (Bij
de jachthaven).
De afstand is 40 km en onderweg pakken we
2x een voetveer.

De tocht voert langs het mooiste gedeelte van
de IJssel met ook wat stukjes bos en fraaie
plaatsjes. Iedereen is welkom op deze tocht
en de deelname is gratis.
Opgave vooraf is gewenst i.v.m. capaciteit voetveer: ariefolkers@kpnmail.nl
Heb je geen step dan kun je er een huren voor €10,- Dit uiterlijk aanvragen op 4 mei
ariefolkers@kpnmail.nl
Er wordt in een of meerdere groepen gereden
onder begeleiding van een voorstepper
Snelheid: relaxt
Onderweg is er een Horeca/toiletstop.
Verder zorgt iedereen zelf voor zijn eigen eten en
drinken.
Tot ziens op 7 mei!
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Voorjaarstocht Stepteam Doesburg 13 mei
Eigenzinnig, kunstzinnig, bourgondisch en vooral sportief bezig zijn! Prachtige afwisselende
routes! Kortom kicken!
Ontvangst tussen 9.30 en 10 uur bij De Schilderschool,
Oranjesingel 16 te Doesburg
Je kunt een kijkje nemen in het Atelier van kunstenaar Andre Bikker onder het genot koffie/thee en teamgemaakte cake.
Start is om 10 uur 2 routes 25 en 50 km met voorsteppers.
We steppen een mooie route langs de IJssel en gaan met het pontje de oversteek wagen naar routes aan de andere kant van de IJssel. We steppen door afwisselende landschappen door kleine
dorpjes tussen Veluwe en
IJsselvallei. Laat je verrassen door de mooie natuur in
onze omgeving.
.
Onderweg is er een pauzepost met wat te drinken en
een versnapering. Na de route is er voor iedereen een
kopje soep.
Step je gezellig met ons mee?
Meld je aan voor di. 9 mei a.s. d.v.m. een mail aan voorzitter@stepteamdoesburg.nl en maak
vooraf EUR 10 inschrijfgeld over op rek.nr NL40ASNB0948838825 t.n.v. J. van Zijtveld e/o R. Engbers, o.v.v. Voorjaarstocht en je naam.
Sportieve groet,
alle leden van Stepteam Doesburg .

De Stepkalender
De KostkaVrije Stepper Stepkalender2017 heeft ook in de meimaand weer
een aantal aantrekkelijke stepmogelijkheden gevonden.

Hierbij een overzicht met de pure steptochten in rood gemarkeers
De eerste fietsvierdaagsen zijn er ook al weer, in Hoorn en Delden, lekker steppen
met vaak wat oudere toerfietsers.
Er zullen er in de zomer nog vele volgen.
De 50e 11 Merentocht wordt door een aantal steppers gebruikt als voorbereiding op
de 11 Stedentocht.
Op dezelfde dag rijden de skeeleraars weer samen met een aantal steppers de
Klavertje 4 tocht waar je desgewenst alle 4 de afstanden kan rijden of een keuze
maakt.
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Voor de volledige kalender www.devrijestepper.nl of kijk op www.toersteppen.nl.
Mei
2 t/m 5 fiets4daagse Hoorn, 30,50,80km (F)

www.fiets4daagsehoorn.nl

7 Pontjestocht De Vrije Stepper, Hattem, 40 km

www.devrijestepper.nl

7 Care for Bikes Utrechtse Heuvelrug tocht,Driebergen,30,50,75km

www.dtcnet.nl

13 Voorjaarstocht, Doesburg

www.stepteamdoesburg.nl

13 4 Merentocht, Groningen, 40, 80 en 120km(F)

www.4merentocht.nl

13 35e DEMOS stepestafette, Vleuten, 120 km(estafette)

www.stepestafette.nl

20 Klavertje 4 tocht, Achterveld,div. afstanden: 9,5 t/m 50 km(F,S)

www.mijnten.nl

20 50e 11 Merentocht,Sneek, 50 en 100 km (F)

www.elfmerenfietstocht.nl

20 Oude Maasstocht,Krimpen a/d IJssel 45 of 75 km (F)

www.tcdewaardrenner.nl

25 16 Dorpen tocht, Joure, 25,75 en 125 km (F)

www.velojoure.nl

25 t/m 28 Hemelvaart Fiets4daagse Delden, 30 of 50 km(F)

www.hemelvaartfiets4daagse.nl

27 Tussen de Scheldes, Krabbendijke,35,70,105 km (S)

www.ijs-skeelervereniging.nl

28 Omni Skaterstocht, Alphen a/d Rijn. 12,35km (S)

www.omniskaters.nl

28 Rondje Alkmaar,30,50km (F)

www.lechampion.nl

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 mei.
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