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Een berichtje vanuit de penningmeester: 

Beste Leden, Lezers en Sponsoren,

2023 staat alweer voor de deur, tijd om even over de schouders terug te blikken.. 
Eindelijk mochten we weer de plannen uitvoeren waar we zolang naar uitgekeken 
hadden: Samen op pad op de reguliere dinsdagavond en toertochten organiseren.

En dan is het mooi om te zien hoe we als bescheiden clubje (qua omvang) een 
programma weten neer te zetten dat steppers vanuit alle windstreken weet te 
trekken. De sleutel voor het succes is te vinden in de Brabantse gastvrijheid en 
gezelligheid. Of je nou kijkt naar de serie wintertochten rondom Sprang Capelle, de 
tochten buiten Brabant waaraan we deelnamen zoals in Twente, de Kersentocht in de 
Betuwe of een mooie tocht over de Veluwe met TC Heerde: We mogen trots zijn op 
hetgeen we dit jaar hebben weten neer te zetten en de promotie van onze passie; 
steppen en het bouwen van relaties.

Uiteraard kan een vermelding van de klassieker ‘Het monster van Brabant’ niet 
ontbreken, 13 kanjers hebben dit jaar de 238km weten te volbrengen. Op 17 
september om middernacht vertrokken en de volgende dag weer allemaal weer veilig 
en wel terug aan de finish. Dit soort evenementen kunnen niet zonder de inzet van 
alle vrijwilligers, denk aan de organisatie, planning, catering, verkeersregelaars enz. 
En niet te vergeten: de financiële middelen die we, mede, van onze trouwe
sponsoren mochten ontvangen.

Na de lichtjestocht is het nu tijd voor ontspanning tijdens de komende feestdagen, 
maar de eerste tochten voor 2023 staan reeds in de agenda.

Prettige feestdagen en alvast de beste wensen voor het komend jaar!

Met vriendelijke groet,
Marcel Wisman (Stepteam Brabantsbont)

Groet: Marcel Wisman (Penningmeester Stepteam Brabantsbont) 3
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Verslag van Toertocht TC Heerde: Veluwes Mooiste (50 km)

Heerde, 6 Augustus 2022,

In totaal hebben er ongeveer 450 deelnemers genoten van deze prachtige dag. Ieder jaar 
organiseert wielerclub TC Heerde de jaarlijkse toertocht(en). Er kan gekozen worden uit 
afstanden van 25, 50, 75 100 en 150 km en ook steppers zijn welkom !

Voor Corona had ik al eens deelgenomen op de step, aangezien het een prachtige omgeving is 
ben ik, samen met Gerda en nog 4 andere steppers ook dit jaar weer afgereisd naar Heerde. 
Op de heenreis moesten we een aantal obstakels omzeilen (werkzaamheden en Google 
navigatie die ons de laatste 15 km via landweggetjes naar Heerde loodste) waardoor we iets 
later arriveerden dan gepland. Maar we waren niet de enige met dit probleem, rond 11 uur 
waren we compleet voor vertrek.

De ontvangst bij TC Heerde was overigens bijzonder gastvrij, diverse leden waren oprecht 
geïnteresseerd in dat groepje van 6 personen die wel even 50 km zouden gaan steppen. Nadat 
een van de TC Heerde leden een groepsfoto van ons gemaakt had zijn we vertrokken.

Via de landerijen rondom Heerde werden we met behulp van goed aangegeven 
routemarkeringen richting Epe geleid, wat een prachtig dorp is dit; verscholen tussen de 
talrijke bomen vind je de mooiste percelen. Rondom Epe vind je een van de mooiste 
natuurgebieden van Nederland, de Dellen. Bos, heide en water wisselen elkaar af in een licht 
glooiend landschap. De heide stond net in bloei en het was werkelijk een prachtig aangezicht, 
we hebben dan ook iets vaker dan gemiddeld even stilgestaan om te genieten en foto’s te 
maken. Zoals bijvoorbeeld het 100 meter naast de route gelegen ‘Pluizenmeer’, wat een rust…

Na het passeren van de schaapskooi met op de achtergrond een kudde schapen tussen de 
heidevelden kwamen we aan bij het Heerderstrand, een recreatieplas met strandjes en horeca. 
Hier hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om even op een terras te genieten van 
het uitzicht en iets te drinken.

He, dat is vreemd; we zijn nog niet halverwege en we rijden Heerde alweer binnen. Maar, 
direct weer linksaf om te beginnen aan een reeks van klimmetjes. Niet al te steil, net leuk 
genoeg om nog te doen op de step. Midden in het bos stoppen we even boven op een heuvel 
bij een bankje. 

5



6

Arie weet hier een mooi verhaal over de herkomst van de 2 jeneverbessenbomen te vertellen; 
De plaatselijke boswachter vond dit het mooiste plekje van Nederland (niet geheel onterecht) 
en heeft ervoor gezorgd dat er een bankje geplaatst is met uitzicht op de heide, heuvels en 
jeneverbessenbomen. Op ongeveer 30 kilometer van de route had de organisatie een controle 
post ingericht, geen doping gelukkig maar een plek waar we bidons met vers water konden 
bijvullen onder het genot van een banaan of snack. Ook hier viel de hartelijkheid weer op, ze 
hadden respect voor ons als steppers op zo’n afstand en waren bijzonder verrast over de 
samenstelling van de groep (we kenden elkaar namelijk niet allemaal vooraf). Iemand van TC 
Heerde heeft zelfs even de step van Arie uitgeprobeerd om zelf te ervaren hoe dat voelt.

En na al dat klimmen moet je een keer dalen, een prachtige afzink bracht ons in Hattem. Hier 
gingen we de dijk op en kon Arie ons vertellen hoe hier de projecten voor het creëren van 
ruimte voor het water van de IJssel vorm hebben gegeven aan het mooie uiterwaarden 
landschap. Nogmaals chapeau voor de organisatie, na Hattem reden we de bossen uit en een 
dijk op met de wind vol in de rug; ideaal om de laatste kilometers terug naar Heerde af te 
leggen. En even later zaten we, zoals dat heet, een beetje moe maar voldaan aan een drankje 
nog even na te genieten van deze bijzondere dag.

En wat betreft de naam van deze tocht (Veluwes Mooiste); daar is niets aan overdreven. Bij 
terugkomst nog even gesproken met een aantal leden van TC Heerde om ze te bedanken voor 
de route en de wijze waarop deze mooie tocht was georganiseerd, het blijkt dat ze zelf ook een 
beetje zoekende zijn om deel te nemen aan tochten elders in het land.

                                                            Vriendelijke stepgroet, Marcel Wisman



Kort verslag Monster van Brabant 2022 (238 km)

Sprang-Capelle, 17-09-2022

Het is weer gelukt! Maar liefst 13 bikkels van steppers hebben samen het Monster van Brabant 
2022 bedwongen. Deze mooie tocht was live te volgen via een Strava-Beacon en gaf de 
belangstellende thuisblijvers een prima beeld van de voortgang van de Monstertocht van 238 
kilometers door het mooie Brabantse landschap.

Hieronder delen we wat foto impressies. Op de website van Stepteam BrabantsBont vind je de 
video’s en een link naar Omroep Brabant (Brabants Buske) met interviews op TV (het verslag 
van het Monster van Brabant start ongeveer op 5/6 van deze uitzending).
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Sommige deelnemers komen op de step 
en sommige met de trein. 

Frans van der Net en Jacob de Haan zijn 
klaar voor vertrek !
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Naast de nodige drankjes en voedsel 
(dank aan Sponsor Plus Frans 
Andriessen) was er zelfs een toilet 
aan boord!

Andoornstraat 1A
5143 TA Waalwijk
0416-534412
info@maddex.nl
KvK 69054142

VERKOOP, ONDERHOUD EN REPARATIES
stadsfietsen e-bikes hybride-fietsen racefietsen mountainbikes

Voorheen: wielersportspecialist Kees Noorloos

De ondersteuning door de volgbussen was 
geweldig. Dank namens alle deelnemers  
richting Gijs de Geus, John Verschure, Kees 
Laros en Bram Settels en natuurlijk ook de 
sponsoren JDA Verkeer & Veiligheid en 
Caron VW Bedrijfswagens die het 
materiaal kosteloos ter beschikking hebben 
gesteld.
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Voor elk karwei hebben wij de juiste kraan !
Werkzaamheden als het uitgraven voor funderingen, trampoline, vijver of het 
rooien van bomen en struiken. Voorbereiding voor tuinaanleg en bestrating.
Vraag naar de mogelijkheden en beschikbaarheid via: 
arjankoekkoekgrondverzet@gmail.com
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13-11-2022 Verslag van 1e Winterserie Toertocht (43 km)

Op zondag 13 november 2022 vertrokken we met een mooie groep van 14 personen (4 fietsers 
en 10 steppers) vanuit Sporthal De Zeine. Het weer was prachtig voor de tijd van het jaar en 
ideaal voor een steptocht door het mooie Brabantse landschap. Goed om te zien dat er ook 
maar liefst 6 deelnemers waren gekomen uit andere delen van het land.
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De tocht ging van de start eerst in oostelijke richting via het halve zolenpad op weg naar 
Drunen. Vervolgens richting het afwateringskanaal Den Bosch - Drongelen en van daar richting 
de mooie bossen en heide van de Loonse en Drunense Duinen.

Vanwege het mooie weer was het extra druk op de wegen en langs de steppaden. Gelukkig 
verliep de tocht voorspoedig zonder veel oponthoud of lekke banden. Dank aan de deelnemers 
die diverse foto's hebben gemaakt. Voor de liefhebbers is hieronder nog een korte foto 
impressie te zien van de tocht.

Zo maar wat reacties na afloop:
● Was echt super gezellig. Denk maar dat ik gezellig lid wordt bij jullie. Als het natuurlijk 

van jullie mag?
● Wij hebben genoten van de steptocht en van jullie. Dank voor de gastvrijheid. 
● Mooie route, leuke mensen. Ik heb het prima naar mijn zin gehad vandaag. Bedankt 

voor de Brabantse gezelligheid en tot ziens!

Het goede nieuws is dat twee deelnemers zich na afloop meteen hebben aangemeld als nieuw 
leden bij Stepteam Brabantsbont. Van harte welkom Pleunie Ernest  en John Ligtvoet !
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10-12-2022 Verslag van de 2e Winterserie HalloWelLichtOpTocht (30 km)

Het is zaterdagmiddag, de fiets en de step zijn met lichtjes versierd. Lekker binnen bij de 
kachel want buiten was het toch erg frisjes... klappertandend koud.

Op tijd naar Waalwijk waar een hele bubs met 16 steppers en fietsers zich verzameld heeft. 
Van jong tot iets minder jong, van Brabanders tot Westlanders, een BrabantsBont gezelschap 
dus en erg gezellig. Nog even een bakkie in Sporthal de Slagen en dan stipt om 17.00 uur de 
frisse lucht in. Even poseren voor de camera en toen aan de slag met de beentjes.
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De meeste deelnemers  op de step en een enkeling op de fiets maar allemaal vrolijk verlicht in 
het peloton. Na 150 meter de eerste korte stop. Paul (Settels) had een dwarsloperstep 
(voorwiel liep vast) en moest terugkeren naar zijn auto. Jammer, maar gelukkig wist hij de 
snert- en borrelpraat met de auto te vinden. Na 300 meter de tweede korte stop, Bram (ook 
een Settels) had zijn veters niet goed gestrikt. En na 500 meter de derde korte stop, Dagmar 
(ja, ook een Settels) verloor haar voorlicht. Daarna konden we toch echt verder door Waalwijk 
en Kaatsheuvel en de wat meer donkere polders in. Het zag  er schitterend uit, al die lichtjes in 
de ronddraaiende wielen en vooral het aureooltje van Pleunie. Een beetje mist mocht de pret 
niet drukken en de kou was goed te doen.

Na 20 km de eerste stop in Buurthuis 't Schooltje. Bij aankomst stond Paul ons te filmen (kijk 
in het verslag op de website voor een video indruk van de Lichtjestocht). Heerlijk snert, 
opgewarmd door onze kok Kees Laros, met een stokbroodje met goeie spek. Dat was een lust 
voor onze magen en even wat koude handen opwarmen was niet verkeerd.  Dank aan Kees 
Verschure voor de gastvrijheid in het Buurthuis!



De volgende vijf kilometer weer door de donkere polders van Sprang Capelle. Mooie 
mistfladders over de weg en nog een stukje met een koud windje om onze oren. Maar al snel 
arriveerden we, (na heel vaak naar links en rechts en rechts en links te hebben gereden), bij 
Joanne van John.
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Tijd voor een BrabantsBontBorrel voor het “minder jonge” volk en een energiedrank voor het 
“jonge volk”. > Maar ook een bakkie thee of koffie, een heerlijke oliebol en kaas en worst 
werden er over de tafel geschoven. De spieren kraakten daarna nog harder en de steppen ook. 
Nog 5 km te gaan naar het eindpunt. Diegenen die wat kouwelijk waren, zetten er een tandje 
bij en vlogen de donkerte in. Een paar die al warm genoeg waren ,genoten van de donkere dijk 
en bepten nog wat bij (Bijbeppen=bijkletsen). 

We pakten nog even een heerlijk bruggetje en het eindpunt was alweer in zicht. Tijd voor een 
afsluitend drankje of een warme chocomel. Nog even gezellig kletsen en langzaamaan ging 
iedereen, tevreden en met een glimlach, weer naar huis.

Dank je wel voor de organisatie en dank je wel voor gezelligheid.
Tot snel, Bente en Irma

P.s. Meld je alvast aan voor de 3e Winterserie Steptocht van Zondag 8 Januari 2023 10:00. De 
inschrijving is al geopend en de eerste aanmeldingen komen al weer binnen!
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12.5 Jaar terug in de tijd: Onze Lex Boers stepte 1000 Km !

De meeste verslagen zijn altijd van recente tochten en evenementen. Maar voor het volgende 
artikel gaan we 12.5 jaar terug in de tijd, terug naar 21 Januari 2010. 

Dat is het mooie van steppen: samen en af en toe eens wat verdiepen over mooie 
belevenissen en tochten. Zo raakte ik aan de praat met collega stepper en mede bestuurslid 
van de Stepbond: Lex Boers. Lex vertelde me al eerder over zijn tochten op de Col de 
Tourmalet, maar deze keer kwamen we te praten over een echte Monstertocht: 1000 kilometer 
van Frankrijk naar Westland in 10 dagen… 

Één van de geweldige toppers van begeleiders, Frans van Antwerpen, heeft een fantastisch 
mooi en uitgebreid verslag gemaakt van de gehele reis. Het zijn maar liefst 27 pagina’s A4, 
teveel om op te nemen in ons bescheiden clubblad. Gelukkig was de secretaris bereid om op 
een zondagmiddag het hele verhaal ingescand op de website van Stepteam Brabantsbont te 
gaan plaatsen. Om iedereen een beetje op weg te helpen zijn hier de eerste pagina en laatste 
pagina opgenomen samen met wat foto’s. Aan het einde vinden jullie de link naar de pagina op 
onze website voor degenen die het hele verhaal - digitaal willen lezen. Geloof me: het is een 
indrukkende prestatie, avontuur en mooi om te lezen! Wij zijn trots dat deze topper een 
collega stepper is bij Stepteam Brabantsbont.
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Kijk voor het hele verhaal op onze website (PDF bestand): 
http://www.stepteambrabantsbont.nl/sbb/index.php?id=news

http://www.stepteambrabantsbont.nl/sbb/index.php?id=news
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Colofon

OpéénBeen is een periodieke uitgave van 
Stepteam Brabantsbont (opgericht 2004) en 
verschijnt ongeveer drie keer jaar.

              www.stepteambrabantsbont.nl 

Redactie: Paul Settels en John Verschure
Adverteren: stepteambrabantsbont@gmail.com

Oplage: Printversie: 150 
PDF Online: onbeperkt

Foto’s: Archief Stepteam Brabantsbont

Drukwerk: Marcel’s Printservices Tiel

Bank IBAN: NL85 RBRB 0706 4430 04
t.n.v. Stepteam Brabantsbont

KvK: 18088989

Voorzitter/Sponsoring : John Verschure
                    Secretaris : Paul Settels
          Penningmeester : Marcel Wisman
                 Toertochten : Gijs de Geus
                  Bestuurslid : Kees Laros    

Stepkalender     (http://www.stepteambrabantsbont.nl/)
                                      (https://www.stepbond.nl/evenementen/)

Zaterdag 24 december 2022 15:00 - 19:00            🛴🛴🛴🛴
3e Oefentocht (125 km) 11Stedentocht, Actie Serious Request 

Zondag 08-01-2023 10:00 Sprang-Capelle                         🛴
3e Winterserie Steptocht (40 km)
 
Zondag 15 Januari 2023 06:00 Leeuwarden        🛴🛴🛴🛴🛴
Winter Fiets/Step Elfstedentocht (208 km)

Zondag 12 Februari 2023 10:00 Sprang-Capelle                 🛴
4e Winterserie Steptocht

Zondag 12 Maart 2023 10:00 Sprang-Capelle                     🛴
5e Winterserie Steptocht

Zaterdag 29 April 2023 Enschede                              🛴 🛴🛴  
StepTeamTwente ThemaTocht (100 km) 

Zaterdag 13 Mei 2023 Doesburg                                        🛴
Voorjaarstocht Doesburg 

Zaterdag 17 Juni 2023                                                      🛴
High Level Voorjaarstocht

Zaterdag 24 Juni 2023                                      🛴🛴🛴🛴🛴
Burning Roads - Ochtrup(DE)( 210 / 330 km)

http://www.stepteambrabantsbont.nl
mailto:stepteambrabantsbont@gmail.com
http://www.stepteambrabantsbont.nl/
https://www.stepbond.nl/evenementen/
https://www.stepbond.nl/event/oefentocht-3-winter-fiets-11steden-2023/
https://docs.google.com/forms/d/1XJ4t94JfFkaCzzGq2lYmJDIoCfYWobnqtJdOFY7N0zM/
https://www.stepbond.nl/event/winter-fiets-elfstedentocht/
https://docs.google.com/forms/d/1PSyFPfFmW-Gi0nEqLVOFqKutHTtkmtZEwIOxnp2uKuY/
https://docs.google.com/forms/d/1G3IFVxqH6XF4S-CpmiE-E3I8JpmgsOie4iWNb-0zcjE/
https://www.stepbond.nl/event/stt-thematocht-100-km/
https://www.stepbond.nl/event/voorjaarstocht-vanuit-doesburg/
https://www.stepbond.nl/event/high-level-voorjaarstocht/
https://www.stepbond.nl/event/burning-roads/


23



24


