
MC TOP  en het weer ( rit 20 juli 2021)

Onstuimigheid gaat er met de jaren wel een beetje vanaf, maar niet met ons weersysteem.
Door allerlei oorzaken en toevalligheden worden we regelmatig verrast door de voorspellingen, de 
realiteit en de spreiding van de slechtweer gebieden.

Uw columnist was op de geplande rit van 13 juli nog in Zuid-Frankrijk om van een heerlijke 
mediterrane zon te genieten, maar het was er erg wisselvallig. Voor de bergen heb je goed weer 
nodig  en daar kwamen bij lange na niet aan het verwachte , gehoopte en gewenste aantal zon uren.

Een oplossing was er niet echt, want heel Europa was of ging binnenkort op code??. We  worden 
niet graag door codes geregeerd, maar in de afgelopen periode was een waarschuwing niet om maar
in de wind te slaan.
De wind en regen domineerde en dus besloten we maar om terug te keren naar Nederland.
Net op tijd om deel te nemen aan de “geplande” MC TOP van 13 juli, welke door de slechte 
weersvoorspellingen uitgesteld was naar 20 juli.

De route zou naar Roermond en Duitsland gaan, maar, hoewel Toeristisch Op Pad, wensten we niet 
als ramptoeristen door deze regio te gaan rijden.

Hans had nog wel een andere route beschikbaar, nl een rondje Breda.

Ach, Breda is toch niet zover vanuit Helmond? 
Nou dan heb je geen rekening gehouden met de speurtocht van Hans naar de kleine pittoreske 
weggetjes rondom Breda. Een tocht van 250 km. 
Het weer?? Fantastisch, wat is motorrijden geweldig als de zon meewerkt. Wat is Nederland mooi 
in prachtig zonlicht door de bladeren van de mooie bossen.

Essentieel is
natuurlijk het
gezamenlijk genieten
van een bakje koffie

Breda



Gelukkig was de belangstelling prima, zodat de uitdrukking “hoe meer zielen, hoe meer vreugd” 
zonder meer waar gemaakt werd.

Op het platte Nederland hoef je niet aan de techniek van haarspeldbochten te werken, maar de 
bochtentechniek werd dit keer continue op de proef gesteld. Hans heeft zo ontzettend veel mooie 
weggetjes in de rit kunnen stoppen, dat een recht stuk van meer dan 1 km een uitzondering was.

Prachtig, maar daar krijg je wel honger van. Ook de pauzeplaats was van uitstekende kwaliteit.

   

Na de lunch zijn we gewoon doorgegaan met het genieten van een prachtig bochtig parkoers en in 
de omgeving van het Eindhovens vliegveld de laatste stop van de dag ingelast.
Vanaf hier waaieren de leden uit naar alle richtingen al naar gelang hun woonplaats.

De lunchkaart werd 
uitvoerig bestudeerd, 
maar de meesten kwamen 
toch op de

    “boswachter uitsmijter uit”



Hans bedankt voor de prachtige route. Een succes.
Alle deelnemers bedankt voor de gezelligheid.
De weergoden bedankt voor de prachtige zonnige invulling van deze dag en dat terwijl ik nu in de 
stromende regen dit verhaal zit te tikken

Koos Middeljans


