
 
 

 
 
 

STEPS ON FIRE 2021 op zaterdag 26 november 2022   INFOMAIL 3 
 
Beste Steppers 
  
Nog minder dan één week en Steps on Fire 2022 gaat van start. Wij zijn klaar om er een 
fantastische wandeldag van te maken. Onze eigen weerdienst (met dank aan Werner) belooft 
uitstekend wandelweer en de verwachtingen zien er nog steeds goed uit met 7-11° en droog. 
 
De ticketverkoop is sinds vrijdag afgesloten en met 1.200 deelnemers hebben we een nieuw 
record te pakken. 570 deelnemers starten in alle vroegte vanuit Hasselt, de anderen sluiten 
ergens onderweg aan. 
   
In deze laatste info-mail meer informatie over de vertrekuren van de busdiensten naar 
Hasselt, de startlocaties en timing voor de wandelaars die onderweg inhaken, de 
tijdsregistratie, het traject en onze bevoorradingsposten. Tenslotte nog enkele tips & tricks 
voor onderweg. 
 
Busdiensten naar Hasselt 
In bijlage een overzicht van de busdiensten naar Hasselt met de vertrekuren en opstaplocaties. 
Mogen we vriendelijk vragen om overal tijdig aanwezig te zijn? In Mol zijn onze busstewards 
aanwezig vanaf 05u15. In Dessel is onze bussteward aanwezig vanaf 05u15. 
 
Startlocaties in Hasselt en onderweg 
Hasselt: Bij de inrit van de parking van het Stedelijk Zwembad in het Kapermolenpark langs de Koning 
Boudewijnlaan 22 in Hasselt. We zetten ons Steps on Fire tentje op ter hoogte van de deels overdekte 
parking van het Stedelijk Zwembad. Iedereen start samen om 07u00. 
 
Zonhoven: Aan de overkant van de parking van het station van Zonhoven. Verlaat het perron 
en ga naar de spooroverweg. Daar steek je de Halveweg over en gaat naar rechts. Je vindt 
onze bevoorradingspost aan het begin van de Boomsteeg aan de achterkant van het grijze 
hoekhuis aan Halveweg 5. Nieuwe starters vertrekken tussen 08u45 en 09u30. 
 
Heusden: Verlaat het station Heusden en ga rechtsaf op de Koerselsebaan richting Heusden. 
Na 100m vind je rechts de brandweerpost van Heusden. Onze bevoorradingspost is aan de 
achterkant van de brandweerkazerne. Nieuwe starters vertrekken tussen 11u15 en 13u15. 
 
Beringen: Je vindt onze bevoorradingspost op de parking van het station langs de Motstraat. 
Nieuwe starters vertrekken tussen 12u15 en 14u15. 
 
Beverlo: Bij Mini Flat, Korspelsesteenweg 96, Beverlo. Verlaat het station en ga rechtsaf op de 
Korspelseteenweg richting Beverlo, Na 50m vind je ons op de parking van Mini flat. Nieuwe 
starters vertrekken tussen 13u30 en 15u30. 
 
 
 



 
 

 
 
 
Leopoldsburg: Bij brandweerpost Leopoldsburg, Michellaan 10 (600m van het station). Bij het 
verlaten van het station ga je rechtdoor op de Stationsstraat, aan de rotonde linksaf op de 
Gen. Lemanstraat. Op het Astridplein ga je rechts van het gemeentehuis naar de Koningin 
Louisa-Marialaan. Oversteken naar de Michellaan en na 100m ga je de 2° poort rechts van de 
brandweerkazerne binnen. Nieuwe starters vertrekken tussen 14u00 en 17u00. 
 
Balen: Bij Café De Veurleste, Stationssstraat 40, Balen. Verlaat het station en ga links naar de 
spooroverweg. Het café ligt recht voor je. Nieuwe starters vertrekken tussen 15u15 en 20u00. 
 
Parcours Steps on Fire 2022 
 
Vorig jaar waren er zoveel mooie commentaren over ons prachtig wandeltraject dat we niet 
te veel wijzigingen willen aanbrengen voor deze editie. Doordat we in het Kapermolenpark 
starten, wandelen we niet meer door het centrum van Hasselt. De 3km die we daar winnen 
plakken we er op het einde tussen Balen en Mol weer bij. De totale afstand komt op een dikke 
64km waarvan de helft over onverharde wegen, zandpaadjes en toffe boswegeltjes.  

Na de start gaat het via het sluizencomplex Trichterheide via enkele mooie bospaadjes naar 
de kinderboerderij op Domein Kiewit. Van daaruit gaat het richting Zonhoven met het 
omvangrijke vijvergebied De Wijers dat haast naadloos overgaat in het volgende natuurgebied 
met een stevige beklimming en nog avontuurlijkere afdaling van de Bolderberg. Via de 
Verloren Brug beland je in het vredige Boekt en vandaar via de Vallei van de Mangelbeek naar 
Heusden waar de lunch wacht. Tussen Kasteel Meylandt en Heusden-Centrum hebben we het 
erg modderige stuk langs de spoorwegberm weggelaten om er drogere oorden op te zoeken. 

Nadien gaat de tocht richting Grote Terril waar het je vrijstaat deze hindernis te beklimmen of 
niet (zij die hem beklimmen, krijgen een erelintje “ Terrilklepper”). Verderop bereik je de post 
Beverlo in de serre van Mini Flat. Dwars door de bossen wandelen we over het Militair terrein 
tot in Leopoldsburg. Onze bevoorrading is bij de lokale Brandweerkazerne waar we een EHBO-
post inrichten en een tof accordeonorkest vrolijke deuntjes uit de trekzak zal toveren. Daarna 
trek je dwars door het centrum richting Jachthaven langs het Kanaal van Beverlo.  

Vandaar gaat het via kleine wegeltjes tot bij post Schoorheide waar de Scouts van de Molse 
60 je zeer warm zullen ontvangen. Nadien gaat het via natuurgebied Scheps tot in Balen waar 
we een nieuwe post inrichten bij Café De Veurleste. Op het laatste traject dat via Driehuizen 
loopt kan je ook even binnenwippen bij Café ‘t Hoekse. Hier voorzien we opnieuw een kort 
binnendoortje van 1,2km. Net als vorig jaar hebben we tussen Balen en Mol de medewerking 
van de sympathieke bewoners gevraagd om jullie te ondersteunen met de nodige lichtjes en 
kaarsjes. Met de eindstreep in zicht wacht je een sprookjesachtige boswandeling tot aan de 
finish aan het TISP in Mol waar we je naar goede traditie zeer hartelijk zullen verwelkomen.  

Het volledige parcours kan je bekijken op het GPX-bestand als bijlage. 

De bevoorradingsposten 
 

Naar goede gewoonte leggen we je bij onze 10 bevoorradingsposten weer lekker in de watten 
en is het zeker niet nodig om eigen proviand mee te brengen.  



 
 

 

 

Zo serveren we: een sandwich met koffie of thee in Kiewit, fruit en koeken in Zonhoven, 
Energierepen en koeken in Bolderberg, verse soep met brood in Boekt, een pastalunch in 
Heusden, appels, peperkoek en cake in Beringen, een haasje met een buikje vol pudding en 
een tas koffie in Beverlo, zoute chips en een 2° tas soep in Leopoldsburg, ergens ten velde bij 
de “Molse 60” een dampende beker chocomelk met suikerwafel en last but not least diverse 
lekkernijen en een pannenkoek bij de Veurleste in Balen.  

We zorgen bij elke bevoorrading voor drank maar omdat we niet overal waterflesjes uitdelen 
werken we vanaf dit jaar met een watertapsysteem. We raden iedereen zeker aan om een 
drinkbus mee te nemen. Je watervoorraad kan je zelf op pijl houden aan de watertap.  
Kortom, wij zorgen voor een walking buffet, jij voor de sfeer! 
 

Tijdsregistratie 
Net als vorig jaar kiezen we voor een systeem van tijdsregistratie (niet verplicht maar wel leuk 
als aandenken) op basis van een zelfscansysteem. Bij de start, aankomst en aan elke 
bevoorradingspost hangen QR-codes die je zelf kan inscannen op je smartphone. Bij de finish 
heb je op je Smartphone een mooi overzicht van je wandeling, incl. afstanden en tussentijden. 
 
1. Ga vanaf donderdag 24 november naar www.stepsonfire.com -> editie 2022 -> 

tijdsregistratie.  
2. Je geeft je ticketnummer in en klikt op ‘zoek gebruikersnaam’  
3. Je persoonlijke gebruikersnaam wordt getoond. 

We hebben voor iedereen een gebruikersnaam gekoppeld aan het ticket. 
Voorbeeld: Het ticket van Marc Willekens heeft gebruikersnaam mw0004 

4. Op de bevoorradingspost scan je één van de QR-codes met je smartphone. Dit kan met de 
app ‘QR-code scanner’ of via de camerafunctie op je smartphone.  

5. Je geeft je eigen gebruikersnaam (voorbeeld: mw0004) in en klikt op ‘verstuur 
tijdsregistratie”. 

6. Je tijd wordt nu geregistreerd en weergegeven op je smartphone. 
7. De bevoorradingsposten waar je geklokt hebt verschijnen vervolgens netjes onder mekaar 

op je scherm. 
8. Na aankomst in Mol verzamelde je 13 tijdsregistraties.  
9. Neem ter bewaring eventueel een screenshot van je scherm. 
 
To do voor de wandeling. 
Vanaf donderdag 24/11/2022 zoek je je gebruikersnaam op (www.stepsonfire.com) 
 

 
                   STAP 1                                                   STAP 2                                                STAP 3 



 
 

 
 
 
 
 
Op de bevoorradingspost scan je één van de QR-codes, je wordt doorverwezen naar onze 
site:  

 
                   STAP 1                                                   STAP 2                                                STAP 3 
 
Winterdorp 
 
Omdat Steps On Fire staat voor plezier en gezelligheid maken we bij de aankomst een sfeervol 
winterdorp! Dit op de speelplaats van het TISP (vakschool) vanaf 14u30. Iedereen is welkom om een 
glaasje te komen drinken of een lekkere donut/frietje te eten en zo onze benefiet mee te 
ondersteunen. 

 

 
 



 
 

 
 
 
Enkele Tips & Tricks 
 

1) Vergeet je ticket niet mee te brengen en te laten scannen bij jouw vertrekplaats. 
2) Je ontvangt bij je vertrekpunt een gratis fluohesje. Draag dit tijdens de volledige 

tocht en zorg dat je steeds opvalt voor andere weggebruikers. 
3) Neem een zak- of hoofdlamp mee want een flink deel van de wandeling verloopt 

in duisternis en gaat over onverharde wegen zonder straatverlichting. 
4) Vergeet zeker je drinkbus niet. 
5) Wandel je (heel sporadisch) op de openbare weg, ga dan liefst achter elkaar aan 

de linkerkant van de weg, zeker als er een auto komt!  
6) Gebruik bij het oversteken zoveel mogelijk het zebrapad. Wij duiden de 

gevaarlijke plaatsen aan en zorgen voor stewards bij de gevaarlijkste oversteken. 
7) Gebruik onderweg je gezond verstand en mijd onnodige risico's. Zo houden we 

het veilig voor iedereen. 
8) Je ingezamelde sponsorgeld mag je overhandigen bij vertrek in Hasselt of aan de 

bevoorradingspost voor de wandelaars die ergens onderweg inhaken. We zijn 
jullie alvast enorm dankbaar voor de gulle bijdrage aan “Help Brandwonden 
Kids”. 

9) Onze befaamde rospotten zijn ook weer terug. Heb je nog wat (rosse) centjes in 
huis, gooi ze in onze bokaal. Ze zijn meer dan welkom en denk eraan, vele 
kleintjes maken ook een mooi bedrag, Misschien verbreken we dit jaar het record 
wel van 100kg!  

10) Neem achteraf zeker een foto in onze vernieuwde photobooth. Je vindt deze na 
de aankomst. De foto kan je meteen downloaden op onze website.  

 

Als bijlage 
1) Uurrooster voor onze busdiensten naar Hasselt 
2) Timing met de passages aan de diverse bevoorradingsposten berekend aan de hand van 
gemiddelde snelheden tussen 7,5 en 4,5km/hr. 
3) De GPX-file met het volledige parcours.  
 
Mochten jullie nog met vragen zitten, kijk even naar onze FAQ op de website 
https://stepsonfire.com/faq/ of neem gerust contact via stepsonfire@hotmail.com. 
 
Sportieve groeten, 
Het "Steps on Fire" team. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Steps On Fire is mede mogelijk door volgende sponsors 
 

     
 

  
 

    
 

  
 

       
 

            
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

                         
 
 

                          
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

               
 
 

                 
 
 

 
 
 

 


