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Een uitgave van Motortourclub 'n Tuf met het laatste nieuws van het bestuur,  
interessante weetjes en agendapunten voor de komende periode. 
 
 

Van de voorzitter: 
 

 Beste Tuffers, 
 

Ik weet niet of het nog kan, maar ik wil iedereen die ik nog niet heb gesproken het allerbeste 
wensen voor het nieuwe jaar. 
Er worden alweer voorbereidingen getroffen voor het nieuwe motorseizoen.  
Dit seizoen begint voor een heleboel motorrijders met de motorbeurs in Utrecht. Deze is van 
20 t/m 23 februari. Op de website van Motorbeurs Utrecht staat dat ze een ludieke actie 
hebben voor de mensen die het afgelopen jaar tussen 17 februari 2019 en 20 februari 2020 
hun motorrijbewijs hebben behaald. Voor die mensen geven ze een gratis 'donderdag ticket' 
weg. Vraag op de website van Motorbeurs Utrecht de voucher aan.  

 Op 22 februari 2020 doen we de reünie nog eens dunnetjes en rustig over. Zie de oproep in 
de uitlaat van december 2019. 
Wat er precies op het programma staat weet ik ook niet. Maar de activiteiten-commissie 
kennende zit dat wel snor.  
Verder zou ik zeggen:  "laat 2020 maar komen, dan gaan we er vol gas tegenaan".  

 
 

Van de redactie:  
 

 Wat gaaf! Er heeft zich iemand gemeld met allerlei ideeën om De Uitlaat op te leuken. We 
gaan een aantal nieuwe rubrieken krijgen, zoals “kennismaking met”, bedoeld om nieuwe 
leden te introduceren. En een rubriek waarin iedereen zijn nieuwe motor mag showen. Tot 
slot een heuse koop-en-verkooprubriek, Tufplaats! 

 Verder gaan we een reisverhaal in delen plaatsen, een soort vervolgverhaal. Jordan Altena 
bijt de spits af met zijn soloreis in 2019 naar Italië.  
Heej, dat kan ik ook!!!! Als je dit denkt, aarzel dan niet maar stuur je verhaal naar 
mtctuf@gmail.com en wie weet komt jouw verhaal (met foto’s natuurlijk) als volgende in De 
Uitlaat!  

 We willen trouwens voor deze reisverhalen nog een leuke rubrieksnaam hebben. Als je een 
leuk idee hebt, mail het naar ons! Je beloning is een vermelding in de uitlaat! 

 
Van het bestuur: 
 

 De volgende bestuursvergadering is 29 januari 2020. Wanneer je wilt dat het bestuur een 
onderwerp bespreekt, stuur dit dan uiterlijk 28 januari a.s. per e-mail in naar 
mtctuf@gmail.com. Er volgt altijd een terugkoppeling. 
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Van de jubileumcommissie:  
 
 Beste (oud) leden, 

 
Het jubileumjaar is van start gegaan met een enorme 
feestavond, met goed eten, gezelligheid en veel 
muziek. Omdat er natuurlijk ook behoefte is aan 
bijpraten en herinneringen ophalen wordt het 
Jubileumjaar afgesloten met een reünie.  
Op 22 februari zal er bij de Tuf een reünie avond 
gehouden worden waarbij er ruimschoots de 
gelegenheid is om onder genot van een drankje en 
lekkere hapjes foto’s te bekijken en alle rust 
herinneringen op te halen. 
De club is open vanaf 20.00 uur, er zijn geen kosten 
aan verbonden en opgave vooraf is niet nodig. 
Ken je meer oud leden, nodig deze dan uit, zodat we er samen een gezellige avond van 
kunnen maken. 

 
De jubileumcommissie 

 
Van de Beheercommissie: 
 

 Herhaalde oproep: wie wil in onze pool van bardienstmedewerkers meedraaien? Niet alleen 
voor de woensdag- of zaterdagavond maar ook beschikbaar zijn voor feestjes. Wanneer zich  
meer mensen aanmelden komt deze bezigheid niet op de schouders van enkele mensen te 
liggen. En, laten we eerlijk zijn, wat is er leuker dan iemand een fijne feestavond bezorgen en 
daarnaast te weten dat je je steentje bijdraagt aan de financiële instandhouding van onze 
club! 

 Aanmelden mag bij mtctuf@gmail.com . Je wordt dan opgenomen in een app waarin je kunt 
reageren als er weer iemand nodig is voor het bedienen van een feestje. 

 

 
Weetjes: 
 

 Wij feliciteren Marlon en Wiljan Koers met de geboorte van hun dochter Emma, 

Ze is geboren op 24 december 2019. 

 De Jaarvergadering is op dinsdag 3 maart 2020! Zet het vast in je agenda! 
In week 8 komt de uitnodiging met agenda en notulen per mail naar jullie toe. 
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NIEUWE RUBRIEK!! 
[Citeer hier uw bron.] 

 

 

 

Te koop: z.g.a.n helm en communicatieset 
 
Helm: Schubert C4  (zwart - geel)                 

Maat 58-59 
Incl visier met luxere (verbeterde) pinlock, 
Incl. originele helmzak 
Prijs   € 225,-    

Communicatiesysteem: Sena SC1 advanced   
 (incl. Music sharing en FM-radio) 
 Prijs    € 200,- (nieuw nu  € 249,-)             
Samen  voor een vaste prijs  van € 425 voor  € 400  
Verkoper: Ben Nijhof 
Mob. 06-5432 0350 
 
 
 
 
 

 
Reisverslag Duitsland, Oostenrijk en Italië van Jordan Altena. 
 
Vrijdag 14 juni 2019. 
Vanmorgen werd ik wakker en Dewie was al wakker, Dean sliep nog. Om 7:15 liep de wekker af van 
Dewie, want Dean moest gewoon naar school. Lekker met elkaar ontbeten en toen de laatste 
spulletjes pakken. De meeste spullen zaten al in tassen. Toen Dean naar school moest, heb ik de 
motor gepakt en de spullen in gepakt, het paste net :-). Om 8:50 ben ik dan ook weg gereden. 
 
Vandaag een flink stuk gereden, het grootste gedeelte over de snelweg (ruim 500 km). 

Het weer was geweldig eigenlijk te warm. Morgen gaat ook 
termoshirt niet aan ;-). 
Ten hoogte van Karlsruhe ben ik van de snelweg gegaan en lekker 
via de bochtige wegen verder gereden. Na een 100 km zonder 
snelweg gereden te hebben, via de telefoon gekeken naar hotels. 
Het eerste hotel waar ik kwam was gesloten. 
Even weer gekeken en door naar het 2e hotel. Deze had nog plek. 
Ik zit nu in Mengen in hotel Rebstock. 
Eerst heb ik even gefacetimed met Dewie en Dean, die heel druk 
was, omdat hij feest had van school. 

Denk dat ik maar op tijd naar bed ga vanavond, ben best wel moe, heb dan ook ruim 10 uur op de 
motor gezeten. 
 
Zaterdag 15 juni 2019 
Vanmorgen was ik net voor de wekker klaar, dit was rond 7:10. Eerst maar even e-mail en facebook 
controleren. Weer een leuk aantal reacties gelezen, van mijn vorige blog. Altijd leuk. 
Hierna heb ik mijn klaar gemaakt en vast alles gepakt. Rond 8 uur naar beneden gegaan om even wat 
te eten. Het was een lekker Duits buffet, altijd lekker. 
Na het ontbijt de motor uit de garage gehaald, die mocht ik namelijk gisteravond binnen zetten. 

Tufplaats 
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Rond 9 uur de motor gepakt en nog even geaptt met Dean en Dewie, die waren namelijk net wakker. 
Tegen 9:15 de motor gestart en de route begonnen. Het eerste stuk is langs de Oostenrijkse grens. 
Deze route heet ook wel de Alpenstrasse. 

 
Het was ook een mooie route met veel uitzicht op de Alpen in 
Oostenrijk. Jammer genoeg was het bewolkt en zie je op de 
foto’s de bergen minder. 
Uiteraard moest er ook gegeten worden. Ik had nog een paar 
krentenbollen meer en had een droge worst meegekregen van 
mijn moeder Gerda. Dus die ook maar even aangesneden. 
Rond de klok van 5 ben ik op zoek gegaan naar een 
overnachting plek. 
4 hotels gehad, maar die 
zaten allemaal vol, toen 

maar even gekeken op de 
telefoon en een Gasthaus 
gebeld. 
Deze hadden nog wel een plek. 
Dit was ongeveer een 1 uur 
rijden, maar ging nog een groot 
deel over dezelfde route. 
Het gasthuis is ook net in 
Oostenrijk, zit er heel leuk uit en 
de gastvrouw is ook heel aardig.  https://www.hauswidauer.at  
In het huis aangekomen eerst even alles uitgepakt, even gevraagd 
als er in de buurt nog een restaurant zat. Op ongeveer 10 minuten 
lopen zat een goed restaurant. Snel even de gewone kleren 
aangedaan snel naar het restaurant. Onderweg nog even een paar 
foto’s gemaakt 
 

Vanavond lekker een schnitzel gegeten op  
zijn Oostenrijk, met jam. 
 
wordt vervolgd… 
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De beste wensen!!! 

nieuwjaarsreceptie 4 januari 2020  

De catering was 

weer goed geregeld! 
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We hebben elkaar dit 

jaar nog niet gezien 

dus we moeten nodig 

bijpraten!!!! 
 
 
 

..en alweer die 

stamtafel 😊 
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