
 

1,5 meter vrijheids toertocht 
 

In april / mei was de verwachting dat na 1 september alles weer vrijgegeven zou worden, 

omdat corona dan alleen nog maar een slechte herinnering zou zijn. 

 

Het leek ons  toen, een leuk idee, dit op de eerste zondag na 1 september te vieren met 

de eerste rit de:   1,5 meter  vrijheids toertocht. 

 

Gelukkig is het qua ritten allemaal anders gelopen en hebben we al diverse hele mooie 

tochten gemaakt met de club. 

 

De rit van zondag voert eerst door de Kempen en Peel naar de Maas iets ten oosten van 

Grave. 

 

Vandaar volgen we de Maas stroomafwaarts tot Waalwijk om vervolgens via de Loonse 

en Drunense duinen (niet door het zand)  af te zakken naar ons vertrouwde clubhuis aan 

de Dommel. 

 

Hier kunnen we als afscheid een drankje nuttigen bij een te verwachten temperatuur 

van 21 graden met een matige noord oosten wind. 

 

Voor ons kan het een extra feestelijke rit worden daar er sinds de corona uitbraak een 

motor staat te popelen voor zijn of haar (zijn we nog niet over uit, dus voorlopig houden 

we het op een transgender, het beste van 2 werelden)  MAIDENTRIP. 

 

Tevens moeten we een klein voorbehoud maken i.v.m. de gevolgen van een akkefietje met 

een ander (motor) voertuig, maar dan zal er ongetwijfeld iemand anders zijn die het wil 

overnemen. 

 

Het is een 200 km  geniet rit met regelmatige gezellige aanleg momenten bij de vele 

gelegenheden langs de mooie maas. 

 

Het vertrek is helaas wel aan de vroege kant nl. 9.30 uur  maar dan hebben we alle tijd 

om deze rit op ons gemak te rijden. 
 

Vanaf 9 uur zijn we van harte welkom bij Emile voor een voorafje. 
 

Voor liefhebbers staat de rit op de site, er zitten echter een paar rare kronkels in 

waarbij de techniek niet wil meewerken met het rijden over stukken waar dit bij het 

voorrijden geen probleem was, maar dat lossen we ter plekke wel op. 
 

Anja en ik hopen op een grote opkomst zodat we er met zijn alle een mooie gezellige dag 

van kunnen gaan maken. 

 

Houdoe 


