Verslag van de 3de rit:
De Rivierenroute MTCO 2021, 36ste seizoen
Datum: zondag 2 mei 2021
Aantal motoren: 10
Aantal personen: 10
Km’s: 255
Mile’s: 158.45

Tjonge, jonge het weer wil maar niks. Gelukkig soms wel een zonnetje maar de
temperatuur is veel te laag voor de tijd van het jaar, zegt de weerdeskundige van MTCO.
De hoogste temperatuur van deze zondag, uit de wind in de zon en een niet te snel
tempo is 14°. Laagste temperatuur met regen/hagel in de wind zonder de zon en een
snelheid van 80km is 5°. Soms zit het weer mee, soms zit het tegen. Aan mijn handen te
voelen zat het alleen maar tegen.
Maar……………………….de route maakte heel veel goed. Die was in een woord schitterend!!!!
Om half tien vertrekken we richting Dordrecht, naar de N3. Meestal slaan we dan rechts
af, maar dit keer gaan we naar links, richting de Nieuwe Merwede waar we het eerste
pontje nemen.
Het afrekenen op de pont hebben we goed geregeld. Vooraf aan de voorrijder betalen en
hij rekent af op de pont. Schipper blij, wij blij, geen gehannes met handschoenen uit, alle
zakken af voelen waar je portemonnee zit, geld wisselen. Voortaan doen we het zo.
We rijden al een tijdje binnendoor als we in Werkendam aankomen.
Op het industrieterrein bij de haven zien we dat er brand is, veel publiek op de dijk en de
brandweer is al volop bezig met blussen. ‘s Avonds op het nieuws horen we dat het best
wel ernstig was, er is niet alleen materiele schade er zijn ook slachtoffers te betreuren.
De Nieuwe Merwede gaat over in de Boven Merwede. In de buurt van Giesen komen we
bij de Afgedamde Maas en tevens bij de eerste stop, restaurant De Buurman. We halen
er iets te drinken en mogen van het toilet gebruik maken. Het is er best wel druk,
meerdere motorrijders en fietsers maken gebruik van “Take-away” koffie/thee o.i.d.
Na niet al te lange pauze gaan we weer verder, dat is maar goed want, wat later blijkt,
neemt het wachten op
de pontjes best wel wat
tijd in beslag. In Brakel
steken we met de pont
de Waal over en die
volgen we tot aan Tiel.
Even de N835, N320 en
de N229 op om dan
weer met de pont te
worden overgezet naar
Wijk bij Duursteden.
Een rondje door het
stadje, wat zeer zeker
de moeite waard is en
komen dan bij De
Veltpoort aan voor de
lunch.

Kasteel Duurstede

Gereserveerd is er voor ons in de achtertuin.
’t Zonnetje schijnt. Is van korte duur, onderweg hadden we al een paar druppels gehad,
maar nu zit er hagel bij. Gelukkig staan er bij twee picknicktafels parasols dus erg nat
worden we niet en ook dit is van korte duur. De lunch is er zo dus we kunnen onze route
weer snel vervolgen.
De tweede helft van de route gaat richting het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek.
In Lopikerkapel rijden we van de Lek weg omdat motoren verboden zijn op de Lekdijk
Oost. Onze laatste pauze houden we in Stolwijk.
Even nog langs de Hollandse IJssel afrijden, de Nieuwe-Maas en de Lek oversteken met
het pontje van Kinderdijk en dan gaat het richting Dordrecht en via de snelweg naar het
eindpunt van de route, Standdaarbuiten.
Cees van Domburg bedankt Toon voor de mooie route en het voorrijden.
Het was ook echt een mooie route, veel water gezien, veel pontjes gehad, veel plezier
gehad en gelachen en op verschillende plekjes nog nooit geweest.
Bedankt allemaal, ondanks de kou was het een prachtige dag.
Tot over veertien dagen, zondag 16 mei.
Dan staat de route op het programma die Toon Naenen vorig jaar in Corona tijd heeft
gemaakt voor een klein groepje omdat MTCO toen even stil lag.
We gaan deze route rijden ter nagedachtenis aan Toon.
Groetjes Hanny

Molens Kinderdijk

