
Beste Steppers 
  

Steps on Fire 2019 is uitverkocht en met 1.000 wandelaars zijn we uiteraard heel gelukkig 😊! 
Meer dan 800 Steppers starten in Antwerpen met de bedoeling het volledige traject te 
wandelen. 
Ergens onderweg haken de andere 200 deelnemers hun wagonnetje aan. 
Inschrijven kan spijtig genoeg niet meer en er worden ook geen daginschrijvingen meer 
toegestaan op zaterdag 23 november.  
Onnodig zich aan te bieden, het kan echt niet. 
 
Na de finish kan iedereen terecht voor een drankje en hapje op onze nieuwe aankomstlocatie 
in het St.-Jan Berchmanscollege in Mol.  
Onze gezellige Après-Steps bar is geopend van 14u00 tot 24u00.   
Adres: Jacobsmitslaan 36, 2400 Mol 
  
In deze 2° info-mail verneem je meer over onze busdiensten en hoe alles te werk zal gaan bij 
de start in Antwerpen. 
  
Busdiensten 
Door spoorwerkzaamheden is er op zaterdag 23 en zondag 24 november geen treinverkeer 
mogelijk tussen Mol en Herentals. 
Daarom leggen we alternatief vervoer per autocar in.  
Meer dan 400 mensen hebben zich ingeschreven op onze busdiensten van Mol naar 
Antwerpen.  
De timing van de verschillende buslijnen die rijden via diverse opstapplaatsen in de Kempen, 
vind je in bijlage. 
 
Alle bussen vertrekken in de Rivierstraat in Mol (zie plannetje in bijlage).  
Parkeren kan vlakbij op parking De Nete (oprijden van deze parking kan enkel via De 
Biststraat).  
 
Busdiensten voor de wandelaars die vertrekken vanuit Mol  
Iedereen die zich ingeschreven heeft voor de busdienst met opstapplaats Mol dient zich eerst 
aan te melden bij de Steps on Fire stand voor Kinderdagverblijf Molleke, Rivierstraat 11 in Mol.  
Kijk bij de stand eerst op het infobord welke buslijn je verkiest en meld je daarna aan met je 
deelnameticket voor de wandeling. 
Indien het niet uitmaakt welke buslijn je tot in Antwerpen brengt, mag je je meteen 
aanmelden bij de Steps On Fire stand.  
 
Je ticket wordt ingescand en na betaling van € 6 (liefst gepast geld aub, geen Bancontact 
mogelijk) ontvang je een busticket waarna je je naar de betreffende bus begeeft. M.u.v. de 
Umicore wandelaars, hun werkgever Umicore heeft de € 6 al betaald.  
Tijdens de rit naar Antwerpen ontvangen jullie een fluovest met Lanyard en de nodige info 
betreffende de procedure bij de start.  
Mogen we vriendelijk vragen om tijdig aanwezig te zijn (het Steps on Fire busloket opent om 
05u30) zodat we op schema kunnen vertrekken. 
 



Busdiensten voor de wandelaars met een andere opstapplaats dan Mol  
Op elke bus zal er een vrijwilliger van Steps On Fire aanwezig zijn. Hij/zij zal uitstappen aan 
elke opstapplaats (timing vind je in bijlage).  
De vrijwilliger scant het ticket van de wandelaars die onderweg opstappen en ontvangt de € 
6 per persoon (liefst gepast geld aub, geen Bancontact mogelijk). 
M.u.v. de Umicore wandelaars, hun werkgever Umicore heeft de € 6 al betaald.  
Tijdens de rit naar Antwerpen ontvangen jullie een fluovest met Lanyard en de nodige info 
betreffende de procedure bij de start.  
 
Terugreis 
De wandelaars die na de wandeling per trein vanuit Mol willen terugkeren verwijzen we naar 
de vervangende busdienst die de NMBS zelf inlegt tussen Mol-Geel-Olen-Herentals. Van 
station Herentals kan er dan verder gespoord worden.  
Vermits de terugtocht meer verspreid verloopt zou het aanbod aan vervangbussen toereikend 
moeten zijn. We raden aan om zich tijdig naar het station van Mol te begeven.  
Vanaf 18u00 voorzien we pendelbusjes van het Sint-Jan Berchmanscollege naar station Mol 
en parking De Nete aan een democratische prijs van € 1 per persoon.  
Tickets zijn verkrijgbaar bij 'de bonnekes' in het Sint-Jan Berchmanscollege.  
  
Hoe verloopt de start in Antwerpen?  
Dit jaar verhuist de start van Steps on Fire naar de achterkant van het Centraal Station.  
Onze stand zal opgesteld staan t.h.v. Comics Station bij uitgang Lange Kievitstraat aan het 
Kievitplein.  
Heel simpel, volg in het station op niveau 0 de pijlen naar Comics Station. Zie plattegrond 
Antwerpen - Centraal - waar is Comics Station.  
 
We scannen de barcode op je ticket bij onze stand en je ontvangt er een fluovest en lanyard.  
 
Nieuw ! 
Nieuw vanaf dit jaar is dat we niet meer werken met een stempelkaart maar dat jullie ticket 
bij iedere bevoorradingspost (behalve Berchem, Umicore Olen en Mol-Haag) wordt gescand. 
We hebben in samenwerking met Ticketkantoor.NL een systeem uitgewerkt om iedere 
wandelaar aan de finish een diploma te bezorgen met zijn individuele timing tijdens de 
wandeling.  
Dit jaar verloopt nog als test zodat tegen editie 2020 de tijdsregistratie helemaal op punt staat. 
Laten we duimen dat dit alles tijdens deze editie al feilloos werkt.  
Keep your fingers crossed! 
 
Startuur 07u30 
De wandelaars vanuit Antwerpen starten allemaal samen in Centraal Station om 07u30. 
Mogen we rekenen op jullie sportiviteit en vriendelijk vragen niet voor 07u30 te starten?  
Je bent onsportief naar andere deelnemers toe en zet er ook onze bevoorradingsschema’s 
mee op de helling.  
 
Geraak je niet tijdig aan de start, onze organisatie blijft tot 07u45 in Antwerpen-Centraal 
beschikbaar om iedereen op weg te helpen. 
 



Heel belangrijk! 
Iedere deelnemer dient zijn ticket voor de wandeling mee te brengen, liefst op papier 
maar elektronisch op je smartphone kan ook. 
De tickets werden verzonden door ticketkantoor.nl, deze mail is misschien in uw spam 
terecht gekomen. 
Heeft u uw tickets niet meer? Gelieve een mailtje met de namen van de wandelaars + 
geboortedatum te sturen, zo bezorgen we u een kopie.   
  
De deelnemers die ergens onderweg starten voor de kortere afstanden ontvangen meer info 
in onze 3° info-mail. 
  
Denken jullie ondertussen nog aan ons sponsorverhaal? (zie onze 1° info-mail)  
We horen links en rechts dat er al mooie initiatieven zijn, waarvoor dank. Iedere donatie, klein 
of iets groter is altijd welkom! 
  
Midden november ontvangen jullie onze laatste infomail met meer info betreffende het 
traject, de timing van onze wandeling en onze bevoorradingsposten. 
  
Sportieve groeten 
  
Het Steps-On-Fire team 

Voor meer informatie bezoek onze website www.stepsonfire.com  
of Facebookpagina https://www.facebook.com/stepsonfire/ 
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