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Een berichtje van onze voorzitter
Hallo lezers en sponsoren hier een mededeling van ons voorzittertje.
Ik ben zeer vereerd dat ik voorzitter mag zijn van ons stepteam, een aantal jaren
geleden had ik gedacht om een step te kopen . Nou dit is een beetje een uit de hand
gelopen hobby geworden al step ik zelf al een aantal jaren niet meer .
Met behulp van mijn overbuurman (Gijs) die ik uiteindelijk ook heb besmet met dat
stepvirus is het zelfs gelukt om een heuse stepclub op te richten met de naam :
stepteam Brabantsbont. Iets waar we zeer trots op mogen zijn. Al snel gingen we
steptochten organiseren in Sprang-Capelle, juist iets wat we allebei leuk vonden iets
organiseren zodat we een ander zien genieten.
Steptochten uitzetten en routes maken door ‘t Brabantse landschap, een rustpostje
zoeken en natuurlijk proberen een ieder naar zijn zin te maken , hoe leuk is dat.
Inmiddels doen we dit al bijna 20 jaar en in deze prachtige omgeving is dat ook niet
zo moeilijk om een leuke route te maken.
Met behulp van een aantal sponsoren en vrijwilligers is het altijd een uitdaging om
weer aan een nieuwe tocht te beginnen . Via deze weg wil ik deze personen nogmaals
bedanken voor hun steun aan Brabantsbont. Nu we versterking hebben gekregen in
ons bestuur wordt het nog makkelijker om zulke tochten te organiseren.
Na een moeilijke coronatijd voor ieder is het tijd voor vooruitgang dus werk aan de
winkel. Verder hoop ik op het voortbestaan van onze stepvereniging en hopen op wat
nieuwe leden in de toekomst.
Groet: John Verschure (Stepteam Brabantsbont)
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De laatste Winterserietocht 2021-2022 (5)
Sprang-Capelle, Zaterdagmorgen 26 maart 2022,
Na een digitaal probleempje werden er 16 deelnemers bij de meldtafel aangevinkt die
zich hadden ingeschreven voor de laatste wintertoertocht van seizoen 2021/22 bij
stepteam Brabantsbont, een laatste wintertoertocht zonder ragout pannenkoeken.
Er was een route uitgezet van 32 km en gezien het weer moest het wel een geweldige
rit gaan worden. Onder de deelnemers waren ook weer 2 Westlanders van de partij,
Lex Boers en Aad van der Voort, deze 2 heren gaan in juni dit jaar een poging wagen
de Tourmalet in Frankrijk op te rijden voor een goed doel en wij wensen hen daarbij
nu al heel veel succes.
Om 10.00 uur sharp werd er door de voorzitter buiten vooraf een zeer korte speech
afgestoken waarbij hij de deelnemers bedankte voor hun komst om deze laatste
wintertoertocht met ons te gaan rijden. Waarbij ik op wil merken dat deze zin al
langer is dan John zijn speech, maar dit terzijde.
Dan gaan ze los en meteen mogen de kuiten flink worden aangespannen om de
fietsbrug over de N261 over te steken naar Waalwijk waarna we richting- en over het
Halve Zolen pad naar Drunen rijden. Vooraan in Drunen verlaten we bij de Westhoek
het Halve Zolenpad en gaan we via de Molensteeg en een mooi fietspad over de
kronkelige Heidijk die langs de rand van Drunen loopt richting Loonse en Drunense
duinen.

Alles zit mee, de temperatuur is al goed en de wind hebben we in de ‘zeilen’, so far so
good! John rijdt, zoals het een voorzitter betaamt vooraan en ik, zijn secretaris, sluit
de rijen aan de achterkant van het mooie stepteam Brabantsbont pelotonnetje, wat
een prachtig gezicht al die steppers en fietsers in dat mooie unieke steptenue! Zie de
foto’s!
Er zit een rustig gangetje in dus voor mij goed bij te houden op de fiets en zo rijden
we langs de 3 Linden de bossen in naar de Rustende Jager aan de andere kant van
het nationale park. 11.00 uur, daar is het al druk op het terras, gewoon al helemaal
vol wat een geluk dat ook deze ondernemers een top dag hebben, net als wij op onze
steppen!
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Maar we rijden door langs de bosrand in de stralende zon op weg naar het volgende
bosrand restaurant Bos en Duin, maar halfweg deze etappe wordt er even een drink
stop gehouden, want ja zeg nou zelf, als je mensen op en terras ziet zitten wil je zelf
ook wel wat te drinken hebben toch?
Na een 10 min. gaan we weer op weg, Wout moet even een telefoontje afwerken
want ja…….’zaken gaan nu eenmaal voor het meisje’ dus bleef ik bij hem terwijl de
anderen de route verder af reden, was Wout en passant ook nog zijn petje vergeten,
had hij op een paaltje laten hangen bij de drinkstop. Wout moest maar doorrijden
achter de groep aan en ben ik even een terug gereden om dat petje op te halen. In
Loon op Zand stond de groep me op te wachten om met zijn allen naar de rustpost bij
Jan en Hanneke Vromans te rijden, wat een team hè!

Daar worden we getrakteerd op heerlijke worstenbroodjes en een mini-borrel,
de sfeer zit er echt lekker in en na een halfuurtje gaan we op weg voor de
laatste 11 km. We bedanken Jan en Hanneke voor hun gastvrije ontvangst van
16 deelnemers en voor het warm maken van het worstenbrood. Ook wordt
onze Kees Laros bedankt voor zijn verdiensten als verzorger van de
worstenbroodjes en het borreltje.
Dan nemen we de kortste weg naar het bos en genieten nog een tijdje van de
Loonse en Drunense duinen voordat we achterlangs de Efteling naar- en door
Kaatsheuvel naar Sprang-Capelle rijden op weg naar de eindstreep van deze
laatste wintertoertocht bij sporthal DE SLAGEN van seizoen 2021/2022 met
aansluitend de ALV.
We kunnen terugkijken op een prachtige laatste wintertoertocht en bedanken
alle deelnemers voor hun aanwezigheid, met name de jongens uit het
Westland, Lex Boers en Aad van der Voort.
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Verslag Rondje Oudenbosch
Oudenbosch, 24-4-2022
Rond kwart over negen s'ochtends meldden zich de eerste gasten al in Oudenbosch
voor een heerlijke kop koffie met de nodige versnaperingen. Wat een warm welkom
en fijn dat zovelen al op tijd bijeen zijn gekomen voor de steptocht Rondje
Oudenbosch. Conny en Ger Brans zijn al vele weken aan het voorbereiden en er werd
tot de laatste dagen nog geschaafd aan de perfecte route.
Met 6 steppers en 9 fietsers gaan we op pad van
Oudenbosch richting Hoeven en daarna in
richting St.Willebrord. De sfeer zit er goed in
want de eerste stukken hadden we beetje
zijwind en daarna veel wind in de rug!
We houden een korte rustpauze bij Breda
Airport Seppe om vandaar door richting
Bosschenhoofd.
We buigen vervolgens naar het westen af richting de noordpunt van Roosendaal om
vervolgens weer noordwaarts te koersen richting Kruisland en Oud-Gastel. Een stukje
voor Oud-Gastel houden we pauze bij Restaurant Gastel Sfeer onder genot van een
drankje. Weer opgeladen rijden we door naar Oud-Gastel en daarna noordelijk richting
Stampersgat.

Na flink wat tegenwind naar Stampersgat en Schans gaan we weer zuid-oostelijk
terug naar Oudenbosch voor een korte bezichtiging van de Basiliek. Dan is het nog
maar een klein stukje terug naar het startpunt alwaar we nagenieten en heerlijk
worden verzorgd met een uitgebreide maaltijd en drankjes.
Conny en Ger: nogmaals zeer bedankt voor jullie goede zorgen, het was een
fantastische tocht !

7

8

9

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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Verslag van Rondje Twente (208 km)
Op 21-5-2022 06:00 was het zover, Ron, Marry en Paul reden de Ronde van Twente
(208 km) samen met een tiental andere die-hard steppers. Een mooie tocht door het
Twentse landschap met de nodige pittige haakse u-bochtjes en klimmen en dalen.

Het gezelschap vertrok al om 06:00 vroeg in de ochtend en verwachtte voor donker
weer binnen te zijn in Enschede. Nou dat was bijna gelukt, het werd schemerlicht
aankomst weer in Enschede, gelukkig samen ruim 2200 km gestept zonder ook maar
1 lekke band. Een fantastische tocht, echt een van de mooiste in Nederland, een echte
aanrader !
Dank voor de gastvrijheid van het Stepteam Twente en Restaurant De Holterberg voor
de heerlijke lunch !

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
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Verslag van Rondje Vught - 29 mei 2022
Om 9:15 arriveerden de eerste deelnemers al in de Theresialaan in Vught voor een
lekkere kop koffie/thee. De opkomst was prima, een mooi gezellig clubje van 9 man
met Gerda, Jolanda, Kees, Marcel, Marry, John, Rick, Bram en Paul.
Rond 10:00 was het startsein en vertrok het gezelschap via de Taalstraat in de
richting van de Bossche Broek om vandaar over en langs de Dommel op weg te gaan
naar Kasteel Haanwijk en Halder.

Na een korte strook onverharde weg ging het verder langs de grens tussen Vught en
St-Michielsgestel op weg naar de bosrijke route langs de Esschestraat op weg naar
Esch. Het weer zat gelukkig mee deze dag en met een lekker zonnetje en wat zijwind
was het prima koersen samen.
Vanaf Esch op weg naar Noenes via de Haarenseweg en Belversestraat en Heesakker.
Dan een stukje Beekweg algauw onverhard de Broeksteeg in langs de vele
zomerhuisjes. Na een stuk van 800m onverhard en een korte pauze gaan we verder
op weg richting Helvoirt. Via de Groenstraat en Roonsestraat steken we langs de
Kanstraat rechtsaf de Oude Baan op dan linksaf via de Hoge Raam richting de N65.
Deze werd overgestoken en vervolg via de Kreitsestraat en de Geizelsestraat richting
de Loonse en Drunense Duinen. Via de Runsvoort en Oude Bossche Baan komen we
na ongeveer 28 km aan bij De Rustende Jager Stepper. Daar genieten we samen van
koffie/thee/fris en gebak om vervolgens weer op pad te gaan richting Giersbergen. Dit
stuk is tegenwind maar gelukkig goed te doen aangezien het meeste in het bos wordt
gereden. Dan gaan we met zij en rugwind via de Margrietweg en Distelberg op weg
naar de Gement.
Via de Nieuwkuijkseweg steken we het kanaal tussen 's-Hertogenbosch en Drongelen
over om vervolgens via de Vendreef de Gementweg in te slaan, heerlijk voor de wind.
We komen daar langs vele parkeervelden met dure auto's vanwege de Dutch open
golf bij Bernardus Golf en vervolgen onze weg door de Gement. Aan het einde van de
Gementweg helaas wel een paar druppels regen.
We gaan snel verder via de Honderdmorgensedijk richting Vught. Het laatste stuk
houdt het op met zachtjes regenen en krijgen we toch nog een buitje. Gelukkig is
iedereen in prima stemming en we rijden het laatste stuk via de taalstraat en
Helvoirtseweg snel naar het eindpunt in de Theresialaan waar de soep en broodjes
klaar staan.
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Verslag van StepElfstedentocht Pinksteren 2022
Door: Ron Jobse
Op vrijdag 3 juni 2022 vertrokken ons Jose en ik naar Bolsward om in de nacht van
zaterdag op zondag om 00.00 uur te starten voor mijn 9e Stepelfstedentocht. Maar
eerst moesten we de tent opzetten voor de gewaardeerde mannen die de volgwagen
besturen te weten Kees Laros en Gijs de Geus.
Zaterdagmiddag rond 16 uur kwamen de mannen aan op de camping. Eerst een
bakkie koffie gedaan en daarna een lekkere pan spaghetti gemaakt. Allemaal goed
gegeten, dan maar even een paar uurtjes plat proberen wat te slapen want dat zat er
de eerste 24 uur niet meer in.

Rond 22.30 uur vertrokken we rustig naar de start die dit jaar op een ander plek was
omdat we met een 330 steppers van start gingen. De eerste stempel was binnen!
Klokslag 24 uur klonk het startschot en kwamen de steppers in beweging. Richting
Harlingen en Franeker, daar de eerste stop om wat te eten en drinken dan weer door
naar Holwerd. Onderweg de eerste valpartij…. gelukkig kon iedereen door. In Hallum
nog een stop we hadden heel de nacht al wind schuin tegen of vol tegen en er wordt
in vergelijking met andere jaren best hard gereden.
Door naar Dokkum, daar kon iedereen los want tot Dokkum moest iedereen achter de
volgwagen blijven. Daarmee werd het ook leuker voor ons. We waren vanaf Dokkum
met een mooi clubje met Hans Lamberink, Roel Haveman en Carianne van Harten. We
hebben samen al meerdere grote tochten van 200+ km gereden en pas 2 weken
geleden nog het rondje Twente van 208 km.
Richting Leeuwarden was de wind ons gunstig gestemd en hadden we hem mee.
Stempel gehaald en op naar Bolsward voor de herstart. Volgens de berekening
moesten we rond 9.45 aankomen, dan een 45 minuten rusten voor we om 10.30 weer
verder mochten.
We worden op de voet gevolgd door Gijs en Kees met eten en drinken. Waar zouden
we zijn zonder die 2 toppers! Om 10.30 haalden we de volgende stempel weer op de
step richting Sneek. Dan door naar Ijlst met helaas weer een valpartij. Voorwiel viel
uit de step de schade viel gelukkig mee.
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Net voor Sloten de geheime stempelpost bij Spannenburg waar we ook pudding en
bananen kregen. Alleen een van onze steppers voelde zich niet lekker. EHBO erbij
gehaald, blijkbaar te weinig gedronken en de moeilijke beslissing genomen om er mee
te stoppen. De mannen gingen door helaas Carianne achterlatend. Door naar Oude
Mirdum waar om 14.30 weer een nieuwe start plaatsvond voor de laatse 44 km. En
wie kwam daar aangestept? Carianne was weer helemaal hersteld en reed gelukkig
weer mee.

Door naar Stavoren en Hindeloopen. Daar namen we afscheid van Gijs en Kees want
die gingen alvast naar Bolsward om ons te zien aankomen. Nog even wat gedronken
en weer door naar Workum. De wind was ons nog aardig goed gezind. Dan van
Workum nog naar Bolsward, daar was het een geheel ander verhaal met de wind vol
tegen. De laatste 12 km werden zwaar! In gedachten zat ik de km’s af te tellen maar
het blijft ver. Drie km voor Bolsward nog even wat drinken en dan het laatste stukje.
Zodra we Bolsward binnenkwamen, was het allemaal vergeten (dat het het zeer heeft
gedaan).
Net als met de start was heel Bolsward uitgelopen
om de steppers binnen te halen, één groot feest
bij de finish. Het is inmiddels 18.30 als we
binnenkomen. Iedereen van ons ploegje heeft het
gehaald, dat wil zeggen dat we meer dan 18 uur
samen onderweg zijn geweest.
Mijn 9e Stepelfstedentocht is een feit! Op naar
nummer 10. Iedereen bedankt voor de mooie tocht
en goede ondersteuning!
Ron Jobse
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Verslag Eurocup 2022 Gelsenkirchen (DE) 4-6-2022
Twee leden van Stepteam Brabantsbont (Bram en Paul Settels) deden op 4 en 5 juni
2022 mee met de EuroCup 2022 wedstrijden in Gelsenkirchen in Duitsland. De
opkomst viel wat tegen voor de organisatie, maar vooral de zaterdag was een leuke
happening met veel publiek en prachtig weer met zon.
Vanwege de beperkte aanmeldingen werd een aantal wedstrijden in elkaar geschoven.
Op zaterdag werden de Criterium wedstrijden gereden. Ongeveer 10km voor de jeugd
en 17.5 km voor de senioren. Op zondag werd de Long-race verreden, ongeveer 20km
voor de Cadetten en 45km voor de senioren.
Het parcours was gelegen op het terrein van de oude Hugo 2 kolenmijn en in plaats
van asfalt met af en toe gravel was de organisatie geswitched naar gravel (700m) met
een klein stukje asfalt (400m). Het was een lastig en stoffig gravel parcours met 3
gemene bochten met gravel en een extreem gevaarlijke bocht vlak na een sterke
afdaling. Deelnemer Paul Settels eindigde zaterdags al slippend en schuivend al 4 keer
in de dranghekken en was blij dat hij de race toch nog met zilver kon afsluiten. Op
zondag moest hij helaas na 24 kilometer opgeven nadat hij voor de 5e keer in de
dranghekken was beland en zijn enkel flink blesseerde. Ook Welshman Adam Heydon
ging een paar ronden later flink onderuit en gaf op met schaafwonden en een
hamstring blessure.
Bij de cadetten (<15) was er
twee keer goud voor Bram
Settels (criterium en longrace) en voor zijn vader Paul
Settels was er zilver
(criterium) bij de Ultraveteranen (60+). Ook
diverse medailles gingen
naar deelnemers van
Stepteam Twente die met
een vijftal aan de start
kwamen.
Bijzondere vermelding was ook nog Brons voor Dagmar Settels die als 3e over de
streep kwam tijdens de ongeplande 1 ronde voor sponsor Hyundai met allemaal
ongetrainde bezoekers die zomaar een ronde een race-step konden uitproberen.
Bij de heren senioren en masters gingen de meeste medailles naar de mannen uit
Tsjechie, een klasse apart in Europa. De snelste Tsjech reed zelfs zijn naaste
concurrenten op meer dan een ronde achterstand, zeer indrukwekkend! Aan het einde
van de prijsuitreikingen gingen helaas de hemelsuizen flink open waardoor iedereen
doorweekt uit elkaar ging.
Al met al toch een zeer geslaagd weekend en hopelijk volgende keer meer deelnemers
uit heel Europa en een minder gevaarlijk parcours. Meest belangrijke lessen geleerd:
28inch wielen voor en achter is echt veel stabieler op zo'n parcours, geen race maar
bredereprofiel/terreinbanden rijdt veel beter op zachte krijtgrond/gravel en wat
minder bar in de bandjes helpt ook ;-)

18

Verslag van de Kersentocht Tiel 10-07-2022
Rond 09:30 verzamelen we met 9
steppers en een fietser bij onze
gastvrouw Gerda en gastheer Nico in
Tiel.
We
worden
onthaald
met
heerlijke koffie en thee met een lekker
stuk taart waarvoor dank!
De deelnemers komen deze keer uit
alle windstreken! Van Hengelo en
Zwolle, Lisse en Wijk bij Duurstede,
Oudenbosch en Vught en uiteraard
Marcel en Gerda uit Tiel.
De meeste steppers kennen elkaar van eerdere tochten en zijn blij met een nieuw
gezicht: van harte welkom Mark Wigmans uit Lisse. Het werd vandaag zijn eerste
toertocht met andere steppers samen.

Rond 10:00 gingen we in rustig tempo op pad door de mooie Betuwe en langs de
rivier de Linge. Voor de liefhebbers is de tocht hieronder afgebeeld en er is ook een
GPX bestand beschikbaar voor de navigaties-Garmins e.d.
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Halverwege was er een rustpost midden in de
kersenboomgaard bij "De Hoenderik" waar we
konden
genieten
van
een
heerlijk
stuk
Kersenbrood met een drankje erbij.
Een deel van de eerste helft van de route was
beetje tegenwind, maar na de rustpauze was het
vooral heerlijk 'cruisen' op de step ruim voor en
aan de wind.
Al met al een heerlijke tocht met perfect weer en
leuk gezelschap, voor herhaling vatbaar.
Er wordt al voorzichtig gesproken over de
Bloesemtocht en Kersentocht voor komend jaar.
Mooi om te horen dat onze Rick de volgende keer
de Kersen/Bloesemtocht wil organiseren vanuit
Wijk bij Duurstede.

Na afloop werden we nog
een keer warm onthaald
bij Gerda en Nico voor
Brood,
Betuwse
worstenbroodjes
en
heerlijke soep ! Mark
kreeg van velen de vraag:
"Hoe heb je onze tocht
gevonden en hoe is het
bevallen?". Mark: "beetje
Googlen op Kickbike en
tochten en zo kwam ik uit
bij
de
site
van
Stepbond.nl. Daar vond ik
deze kersentocht. Het is
prima bevallen, lekker
relaxed rijden zo en fijn
dat er mensen voorop
rijden
die
de
route
kennen, dan kun je rustig
ontspannen meerijden".
Na nog wat reclame voor de komende tochten (Monster van Brabant,
Paddotocht/halloween,
Winterserie)
en
hartelijk
dank
richting
de
gastvrouw/heer gaat eenieder weer op weg naar huis.
Nogmaals bedankt voor de voorbereiding Marcel en Gerda !
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Stepkalender (https://www.stepbond.nl/evenementen/)
Zaterdag 30-07-2022
Gravelsteptocht Bilthoven – Lage Vuursche (LAREN)
Zaterdag 06-08-2022
Veluwes Mooiste Heerde
Zaterdag 06-08-2022
Eurocup 2022 Tsjechië
Zaterdag 13-08-2022
Toerversie La Vuelta Holanda Breda
Vrijdag 19-09-2022
KlimTijdRit LaVuelta033 Amersfoort
Zaterdag 27-08-2022
Eurocup 2022 Salzburg, Oostenrijk
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Drukwerk:

Marcel’s Printservices Tiel

Zondag 28-08-2022
Twentse Molentocht Hengelo

Bank IBAN:

NL85 RBRB 0706 4430 04
t.n.v. Stepteam Brabantsbont

Zaterdag 03-09-2022
Stepvierkamp 2022 Losser

KvK:

18088989

Zaterdag 17-09-2022
Monster van Brabant (240km), Sprang-Capelle
Zaterdag 29-10-2022
Halloween ‘Paddotocht’, Sprang-Capelle

Voorzitter/Sponsoring :
Secretaris :
Penningmeester :
Toertochten :
Bestuurslid :

John Verschure
Paul Settels
Marcel Wisman
Gijs de Geus
Kees Laros
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