
 
 

 

 
 
STEPS ON FIRE 2021 op zaterdag 27 november 2021:   INFOMAIL 1 
 
Beste Stepper, 
 
Eerst en vooral hartelijk dank voor je inschrijving! We gaan er alles aan doen om jou een 
fantastische wandelervaring te bezorgen op zaterdag 27 november 2021. Dit is de 1e 
infomail die je ontvangt, er volgt nog een 2e (eind oktober) en een 3e (mid-november).  
 
Voorlopig is het niet toegestaan om een buitenevenement met +750 deelnemers volledig 
Coronaproof te organiseren zonder Covid Safe Ticket. Daarom is voorlopig een CST vereist 
tijdens de wandeling. We volgen uiteraard de geldende regels opgelegd door de Federale, 
Vlaamse of Lokale Overheden op de voet en hopen tegen 27 november alsnog te kunnen 
organiseren zonder CST. 
 
Rond deze tijd zijn 60% van de tickets voor de 6° Steps on Fire de deur uit. Om het gezellig te 
houden sluiten we af op 1.000 tickets. Hoogste tijd om je wandelmaatjes aan te sporen zich 
tijdig in te schrijven. Tickets bestellen voor Steps on Fire 2021 kan nog steeds via 
www.ticketkantoor.nl/shop/stepsonfire.  
 
Groot nieuws ditmaal is natuurlijk het compleet gewijzigde parcours; we wandelen van 
Hasselt naar Mol. We starten allemaal samen om 07.30hr stipt op de parking naast 
jeugdherberg Hostel H aan de Spoorwegstraat 80 in Hasselt. De startlocatie is gemakkelijk te 
vinden aan de achterkant van het station en te voet te bereiken via de voetgangerstunnel 
onder het station (zie plannetje als bijlage). Deelnemers die zaterdagochtend niet tijdig in 
Hasselt geraken met het openbaar vervoer raden we aan om een slaapplek te boeken in 
Hasselt. Dit kan bijvoorbeeld bij Hostel H. Dit kan al vanaf 32,30 EUR/pers. Voor meer info:  
www.jeugdherbergen.be/nl/hasselt.  
 
Naar vaste traditie ontvangt elke deelnemer die het volledige traject van 63km aflegt een 
herinneringspin bij de finish in Mol. Natuurlijk zijn we ook blij met deelnemers die een 
gedeelte van het parcours afleggen. We bieden volgende middellange afstanden aan: 49km 
(Zonhoven), 34km (Heusden) en 29km (Beringen). In Beringen schotelen we een stevige 
beklimming van de Grote Terril bij Beringen-Mijn voor. Bij je passage over de top van deze 
echte kuitenbijter ontvang je een erelintje. Als alternatief bieden we ook een vlak traject aan 
langs de terril wat de totale afstand van je wandeling inkort met +/- 2km.  
De mensen die inschrijven voor korte afstanden besparen zich de passage over de terril. 
Kortere afstanden zijn: 21km (Beverlo), 15km (Leopoldsburg) en 4km (Balen). Voor iedereen 
wat wils, zelfs voor supporters die een eindje willen meestappen met hun favoriete 
deelnemer. 
 
Naar goede gewoonte zetten we in op onze wel gewaardeerde bevoorradingen, we voorzien 
dit jaar niet minder dan 10 posten waar we jullie voorzien van allerhande lekkers. Meer info 
hierover in een volgende infomail. Onze gratis pastasnack is weer inbegrepen voor de 
wandelaars die starten in Hasselt, Zonhoven en Heusden.  

http://www.ticketkantoor.nl/
http://www.jeugdherbergen.be/nl/hasselt


 
 

 
 
 
In deze 1e info-mail belichten we graag het "benefiet" gedeelte van Steps On Fire.  
Bij de laatste editie in 2019 schonken we niet minder dan € 29.435,00 aan vzw Help 
Brandwonden Kids, ons goede doel. Meer info over deze organisatie vind je op: 
www.helpbrandwondenkids.be 
 
Het inschrijvingsgeld dat jullie betaalden is een leuke start, maar er is meer mogelijk... 
Met jullie steun kunnen we in 2021 over de kaap van € 30.000 gaan. Vraag aan familie, 
vrienden, collega's, bekenden of bedrijven in de buurt of ze je willen sponsoren per 
gewandelde kilometer. Zelfs de kleinste donatie is welkom! Als elke wandelaar erin slaagt 
€ 10 extra in te zamelen zijn we al een flink stuk op weg.  
Hoe werkt extra sponsoring? 
Vb: Collega An sponsort Jan Wandelaar voor € 0,10 per km. Indien Jan Wandelaar de volle 63 
km aflegt sponsort An voor 6,30 EUR. Natuurlijk kan je ook reclame maken voor een bedrijf 
dat jou wil sponsoren. Het extra sponsorbedrag dat je verzamelt staat los van het 
inschrijvingsgeld en wordt integraal doorgestort aan vzw Help Brandwonden Kids. 
 
Zo vangen we vier vliegen in één klap: 
1)   Jij en je milde sponsor(s) ondersteunen ons liefdadig project. 
2)   Jij wordt extra gemotiveerd om de uitdaging tot een goed einde te brengen. 
3)   De deelnemers met de vijf hoogste sponsorbedragen ontvangen mooie prijzen. Onze 
hoofdprijs is een wijndegustatie voor 12 personen twv € 300 geschonken door Merloo. 
4)   Giften vanaf 40,-- EUR zijn fiscaal aftrekbaar. De attesten worden opgemaakt door 
vzw Help Brandwonden Kids. Meer hierover op www.stepsonfire.com onder de rubriek: 
wandeling/Fiscaal attest. 
 
Breng het ingevulde sponsorformulier (in bijlage) met eventueel contant ontvangen geld 
mee op 27 november en overhandig het aan de mensen van Steps On Fire die je opwachten 
aan de start bij jouw vertrekplaats.  
De opbrengst van ons evenement wordt begin 2022 bekendgemaakt via onze website en 
Facebookpagina. 
www.stepsonfire.com       www.facebook.com/stepsonfire/ 
 
De volgende 2 infomails bevatten nuttige informatie betreffende: timing en parcours, onze 
busdiensten naar Hasselt, de bevoorradingsposten onderweg en een aantal praktische 
afspraken. 
 
 
Sportieve groeten, 
 
Het Steps-On-Fire Team 
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