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Juli 2021
Via nieuwsbrieven informeren wij de leden van Stepteam Twente (STT) regelmatig
over wat er allemaal gebeurt in onze vereniging. Als je vragen of opmerkingen
hebt over deze nieuwsbrief, kun je een mailtje sturen naar
info@stepteamtwente.nl.

STT komt naar je toe!
Elke eerste maandag van de maand staan onze
trainingen in het teken van steptechniek.
Techniektrainingen zijn bedoeld voor alle steppers
van onze vereniging. Een efficiënte steptechniek is
immers iets waar iedereen profijt van heeft. Om de
techniektrainingen voor meer leden aantrekkelijk te
maken, gaan we deze trainingen de komende tijd
organiseren op verschillende locaties. Het liefst in een
omgeving waar steppers wonen voor wie onze reguliere trainingslocatie net wat te ver weg is.
Introducees zijn dan ook welkom.
Op maandag 2 augustus trainen we in Enschede. De training begint om 19.30 uur op de
Jaargetijdenweg op het bedrijventerrein Euregio. Bij een van de bedrijven aan die weg kunnen
eventueel auto’s worden geparkeerd.
Op maandag 6 september trainen we in Haaksbergen. De training begint om 19.30 uur op de
parkeerplaats van zwembad De Wilder (Scholtenhagenweg 32, 7481 VP Haaksbergen).
Suggesties voor locaties voor volgende techniektrainingen zijn welkom.

Teasi One kwijt!

STT bezit twee Teasi One-navigatieapparaten. Leden
die voor een stepactiviteit of voor de voorbereiding
van een steptocht een gps-apparaat nodig hebben,
kunnen zo’n Teasi One lenen. We zitten echter met
een probleem: we zijn een van deze toestellen kwijt.
Zou iedereen die in het verleden een Teasi heeft
geleend, even goed willen kijken of hij of zij dit
apparaat toevallig nog ergens heeft liggen? Alle
suggesties zijn welkom!

Stepevenementen
Hieronder vind je korte info over drie grote evenementen die we binnenkort organiseren.
We gaan alles op alles zetten om deze succesvol te laten verlopen.

4 september: Twentse Stepmarathon
STT organiseert een stepwedstrijd waar iedereen uit binnenen buitenland welkom is. Waarschijnlijk wordt dit de enige
stepwedstrijd in Nederland van dit jaar! Het wordt een
bijzondere wedstrijd waarvoor we vooral ook willen werven
buiten de kring van de reguliere wedstrijdsteppers. STT-leden
mogen gratis meedoen (niet-leden betalen € 10).
De Twentse Stepmarathon vindt plaats op de fraaie
wielerbaan van de OWC op het Hulsbeek (Oldenzaal). Als
voorbereiding op deze wedstrijd gaan wij binnenkort een of meer keren trainen op deze baan. Houd
de aankondigingen daarover in onze STT-apps goed in de gaten.

25 september: Tukkertocht
Dit jaar kunnen deelnemers kiezen uit drie tochten in de omgeving van Haaksbergen: 25 km, 40 km
en een crosstocht van 30 km over een deel van het MTB-parcours van Haaksbergen. Overigens gaan
de routes van 25 km en 40 km niet alleen over verharde, maar ook over onverharde (gravel)paden.
We starten bij restaurant Captain Jack aan de Buurserbeek in Buurse. Deelname is gratis voor leden
van STT.

10 oktober: Crossdag
Dit jaar houden we onze crossdag in de
omgeving van Haaksbergen. Nivon-huis Den
Broam in Buurse wordt onze uitvalsbasis.
’s Morgens is er een clinic en ’s middags een
crosstour. Ook aan dit evenement mogen
STT-leden gratis meedoen.

