
MC TOP is gestart met het rittenprogramma 2021

We zijn met zijn allen nog steeds opgesloten in de corona bubbel. De overheid is druk bezig met het
doorprikken van de bubbel.
Eens zal de ballon toch lek geprikt worden! Kunnen we normaal op pad zoals we gewend waren.

Helaas.  Dan maar op pad met de beperkingen.  We laten ons niet kisten door een minuscuul klein 
wezentje. 

Op dinsdag 13 april zijn we om 10.00 uur op pad gegaan. Iets later dan normaal, want de nacht 
daarvoor had nog een min-stand op de thermometer staan. 
De route bracht ons langs de Maas, zoals de routeplan laat zien. 

De  weersvoorspellingen waren niet denderend. Geen regen, maar max. 10 graden. Wellicht een 
reden voor enkele van ons maar niet te gaan. Goede kleding beschermt ons echter niet alleen voor 
het afschuren van ons veel, maar ook tegen de kou.  De diehards zijn niet te stuiten en dus met ons 
vieren op pad.

Gemiste service kan opgevangen worden door een goede planning. 
Een boterham en drinken (sommigen met koffie thermofles) is al gauw ingepakt. Een stopplaats 
voor de benen strekken en te foerageren kan prima samengaan met gezellig keuvelen.



De natuur is alom aanwezig en Nederland, maar je moet er wel oog voor hebben.
De route bood ons ook vele fraaie uitzichten en mooie weidse blikken met al foeragerende 
ooievaars en andere vogels.

Water is mooi om langs te rijden over de vele dijkjes en het voordeel van een fris weertje is, dat er 
nagenoeg geen fietsers of wandelaars onderweg zijn.
Ook de vele mogelijkheden om de pont over te steken maakt het mogelijk om de Maas van alle 
kanten te bekijken. We zijn 3 keer op een cruiseboot gestapt. Kort, betaalbaar en een rustpunt in de 
routeplan

Na iets meer dan 200 km hadden we Helmond weer in zicht en hebben met plezier de eerste rit van 
MC TOP  volbracht


