
 
 
 

Beste leden van Toerclub Stompwijk, 

Het is door de alle traktaties van mooi weer op de zondagen deze zomer nauwelijks voor te stellen, 

maar over enkele weken zit het fietsseizoen van 2022 er alweer op.    Zonder geplaagd te worden door 

corona-maatregelen was het dit seizoen mogelijk voor een ieder volop te genieten op de fiets. 

Tijdens de jaarvergadering is gevraagd wanneer er weer eens een “Op de Pedalen” verschijnt.  Daarop 

heb ik toegezegd  dat na enkele jaren stilstand aan het einde van dit seizoen wederom een OdP 

samengesteld en verspreid zal gaan worden.   Na enkele jaren stilstand is dat een klus die wel de nodige 

aandacht opeist. Drukpersen, printers, blauwdrukken en alle andere randzaken moeten uit het stof 

gehaald worden en weer opstarten. Bovendien is er tegelijkertijd nog een behoefte aan een hoop 

vulling voor de OdP  en hiervoor ligt een schone taak op jouw  bordje. 

Naast alle bestuurlijke vermeldingen in de OdP  is het natuurlijk een ontzettend leuke mogelijkheid om 

via dit blad de fietsverhalen te delen met je clubgenoten.  Zoals bij de koffiestop immer honderduit 

gepraat wordt over allerlei (fiets-)zaken zie ik mooie kansen om deze verhalen tevens te publiceren. 

Maar daar heb ik jouw inbreng bij nodig! 

Het zou fantastisch zijn als je de eigen belevenis of belevenis met de groep, al of niet TC gerelateerd, 

beschrijft in een verhaal, eventueel voorziet van bijhorende foto’s en dan inzendt voor publicatie. 

Wees niet  bang om hierbij een spelling- of taalfoutje te maken, zodra je aangeeft de nodige correcties 

hierin toe te passen, dan zorg ik daarvoor. 

Uiteraard  houden we rekening met de AVG-wetgeving. Ik weet bv dat enkele leden niet herkenbaar 

zichtbaar willen zijn op foto’s. ook vermelden van namen doen we slechts na toestemming van de 

personen in kwestie. Jouw wensen zullen in ieder geval  gerespecteerd worden. Het is allemaal even 

behelpen, maar waar een wil is, is een weg. 

Graag ontvang ik dus  de leukste verhalen en foto’s  voor vulling van de Op de Pedalen. Het zou mooi 

zijn  als ik deze vóór  10 oktober verstuurd worden naar de redactie van Op de Pedalen. 

clubblad@toerclubstompwijk.nl  of als reply op dit bericht. 

Nog een AVG-vraag: mocht je morele bezwaren hebben tegen het in de OdP vermelden van je naam 

en herkenbaar zijn op de toegezonden foto’s, maak dit dan ook svp kenbaar bij de redactie (ook als 

je zelf niets instuurt). 

Veel succes, bij voorbaat dank voor je inzending en….., ik 

hoop op een overvolle mailbox. 

 

Met vriendelijke groet,                                                                            

Hans Nieuwland  

(redactie Op de Pedalen) 
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