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November 2022
In deze nieuwsbrief informeren we je weer over onze activiteiten. Als je
vragen of opmerkingen hebt, of wilt reageren, mail dan naar
info@stepteamtwente.nl. De laatste nieuwsbrieven staan ook online.

Nieuwe stepkleding
Binnenkort is onze nieuwe Kickbike-stepkleding verkrijgbaar bij
Stepshop.nl. De shirts en korte broeken van deze nieuwe serie zijn in
beperkte oplage ook verkrijgbaar met een opdruk van Stepteam Twente.
Veel van onze leden hebben inmiddels zo’n setje ontvangen. Meer
informatie volgt via e-mail en onze WhatsApp-groep.

Terugblik
In de nieuwsbrief van juli blikten we onder andere terug
op de Familiedag, het Rondje Twente, de lange tocht van
100 km en de Tukkertocht. Inmiddels kunnen we weer
een paar mooie evenementen aan dit stepjaar
toevoegen.
Op 28 augustus stepten we met een leuke groep van
10 steppers de Twentse Molentocht, een
uitdagende tocht van 110 km langs 13 molens. Op
3 september organiseerden we een Stepvierkamp,
een funwedstrijd met vier onderdelen waar
19 steppers uit heel Nederland met veel plezier op
kunnen terugkijken. Op 29 oktober organiseerden we voor de vierde keer een Stepcrossdag.
Dit keer bekwaamden rond de tien deelnemers zich in het stepcrossen in de omgeving van
Oldenzaal. Onze onderhoudsclinic van 3 april kreeg op 23 oktober een vervolg, dit keer met
veel aandacht voor binnenbanden. Enkele bijzondere
evenementen waar ook STT´ers aan meededen, waren het
WK Steppen in Estland (met een bronzen sprintmedaille
voor Vincent), en natuurlijk het Monster van Brabant, een
gezellige monstersteptocht van 236 km. Samen met
steppers buiten ons team stepten enkelen van ons op
2 oktober mee met de Vasser Heuvelentocht, een
wielertocht van WTC Geesteren.

Steptechniek
Regelmatig houden we een techniektraining waar ook nietSTT’ers welkom zijn. Deze openbare trainingen worden op
verschillende locaties gegeven.
Komende zaterdag (12 november) geven we een
techniektraining op Vliegbasis Twenthe. En op 3 december geven
we een crosstechniektraining op de MTB-route van het Rutbeek.

Winterstop
Van 19 december t/m 7 januari maken we een kleine pas op de plaats en vinden er geen
trainingen plaats. Daarna hervatten we onze reguliere trainingen op maandagavond,
woensdagavond en zaterdagmorgen.

Komende stepactiviteiten
We hebben een voorlopige planning gemaakt voor onze stepactiviteiten in de laatste
maanden van dit jaar en in 2023. Het meest actuele overzicht vind je op onze stepkalender.
Daarnaast is er een landelijke stepkalender van de Stepbond.
12 november

Openbare techniektraining op Vliegbasis Twenthe

3 december

Openbare crosstechniektraining op de MTB-route Rutbeek

19 dec – 7 jan

Winterstop

8 januari

Nieuwjaarstocht vanaf de Stepshop

26 maart

Onderhoudsclinic

29 april

Thematocht van ca. 100 km. Rond het thema molens (net als
vorig jaar) of rond een ander thema. Meer info volgt.

21 mei

Lange tocht van 100 km voor STT’ers. Tevens trainingsdoel
voor leden die nog niet zo vertrouwd zijn met langeafstandsteppen.

22 juli

Rondje Twente. Toertocht van 210 km.

26 augustus

Tukkertocht

16 september

Wedstrijd

1 oktober

Onderhoudsclinic

8 oktober

Crossdag in Buurse

