
Nieuwsbrief Stepteam Twente 

Maart 2022 

In deze nieuwsbrief informeren we je weer over onze activiteiten. Als je 

vragen of opmerkingen hebt, stuur dan een mailtje naar 

info@stepteamtwente.nl. De meest recente nieuwsbrieven kun je ook 

online vinden. 

 

Contributie 

De leden hebben een e-mail ontvangen met het verzoek om de STT-

contributie voor 2022 te voldoen. De penningmeester ziet de betalingen 

graag tegemoet. 

 

Toertochten in 2022 

- Elke laatste zondag van de maand steppen we 

een gezellige toertocht. Op 27 maart starten we 

in Enschede. Meer informatie volgt via onze 

WhatsApp-groep. Als jij ook eens een STT-

toertocht wil organiseren, neem dan contact met 

ons op. 

- Ook liefhebbers van langere toertochten komen dit jaar aan hun trekken. Met STT´ers die 

nog niet zo ervaren zijn op dit gebied, werken we toe naar een tocht van 100 km rond 

Hengelo op de laatste zondag van mei. Diehards kunnen een week eerder, op 21 mei al hun 

hart ophalen tijdens Rondje Twente, een steptocht over ca. 210 km. 

- Uiteraard staat ook onze Tukkertocht weer op het programma. Deze staat gepland op 

11 juni. Er kan weer gekozen worden uit drie fraaie routes. 

 

Steptechniek 

- Elke eerste zaterdag van de maand houden we een 

techniektraining waar ook niet-STT’ers welkom zijn. Deze 

openbare trainingen worden op verschillende locaties 

gegeven. Op zaterdag 2 april trainen we in Enschede. 

Suggesties voor andere locaties zijn welkom. 

- Iedereen die zich verder wil verdiepen in steptechniek, kan nu ook interessante informatie 

vinden op onze website: http://www.stepteamtwente.nl/home/steptechniek/. Als je 

aanvullingen hebt voor dit deel van de site, horen we het graag! 
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Onderhoudsclinic: 3 april 

Op 3 april zijn alle STT’ers om 10.00 uur welkom bij een onderhoudsclinic 

bij de Stepshop in Hengelo. We kunnen diverse onderwerpen behandelen, 

zoals het afstellen van remmen, de werking van snelspanners, het plakken 

van banden, enz. Als je suggesties hebt voor een bepaald onderwerp op het 

gebied van steponderhoud, laat het ons dan weten. 

 

Help de stepsport promoten! 

We doen dit jaar mee aan enkele 

evenementen waarbij we de stepsport willen 

promoten. Als je op een van deze dagen wil 

meehelpen, geef je dan bij ons op. 

- In Hengelo presenteren we ons tijdens 

Koningsdag. Belangstellenden kunnen dan op 

een parcoursje een step uitproberen. 

- Van 14 t/m 17 juni doen we mee aan de Scholentriatlon. Dat is een groot evenement voor 

Hengelose basisscholen. We hebben veel helpende handen nodig bij het stepwisselpunt. 

 

Familiedag: 15 mei 

Op 15 mei organiseren we een leuk evenement dat gratis toegankelijk is voor alle leden van 

STT en hun familieleden. We gaan samen lekker eten, drinken en andere gezellige dingen 

doen. Meer info volgt. 

 

En nog veel meer… 

Dit jaar staat er nog meer op het programma, zoals een wedstrijd op de combibaan in Losser 

op 3 september en een Stepcrossdag in Oldenzaal (Hulsbeek) op 1 oktober. Ook in het 

buitenland is er het een en ander te doen, zoals de Wereldkampioenschappen in Estland en 

de Eurocup, voor ons dichtbij in Duitsland (Gelschenkirchen). Meer info over deze 

evenementen volgt nog. Ga naar onze website voor een overzicht van al onze activiteiten. 

 

WhatsApp 

Meer dan 80% van de STT’ers is inmiddels aangesloten bij de 

algemene WhatsApp-groep van STT. Daar worden trainingen, 

toertjes, afgelastingen, oproepjes e.d. aangekondigd en gedeeld. 

Ben jij STT-lid en zit je nog niet in deze groep? Laat het ons weten 

als je wil worden toegevoegd! 
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