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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, 
De vakantie staat weer voor de deur en een aantal van jullie zullen deze vakantie op de 
motor gaan. De een gaat net over de grens Duitsland in en een ander gaat zelf zijn eigen 
grenzen verleggen. De vraag is hoe ga je? Binnendoor of over de autobahn of half om half en 
ga je in etappes. Mogelijkheden genoeg. Vroeger reed ik half Europa door om ergens te 
komen. Niks mis mee. Nu ik wat ouder ben, ben ik daar eigenlijk wel een beetje klaar mee. 
Maar dat is persoonlijk. Ik ben van mening dat je alles een keer meegemaakt moet hebben. 
Ook ben ik een keer met een groep met het tentje naar het zuiden geweest. Dit was ook een 
hele ervaring.  
Welke motor je hebt maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Hij moet technisch in orde zijn en je 
moet het er lang op uit kunnen houden. Dus een prettig zadel is wel net zo fijn. Verder moet 
je regelmatig rusten en vooral ook drinken. Zorg ook voor goede gehoorbescherming. De 
gele proppen halen al het geluid weg en daarom is het beter om bij de motorzaak een paar 
plugjes te halen met filter.  
Ben je nog op zoek naar meer informatie kijk dan eens op: 
motorrijders.nl, deluiemotorfiets.nl, motor-forum.nl, enz. Google kent er genoeg. 
Op 31 augustus om 19.00 uur praten we bij. Natuurlijk bij de BBQ.  
Ik wens iedereen met of zonder motor een fijne en veilige vakantie toe.  

 
Van de redactie:  
 

 Ditmaal staan er veel foto’s in de Uitlaat. Er waren nl. ook de nodige evenementen en ritten 
en die leverden prachtige kiekjes op. Kijk en overtuig jezelf om de volgende keer ook van de 
partij te zijn!  

 We staan altijd open voor motorverhalen, nieuwtjes en weet-je-datjes. Vooral nu het 
vakantietijd is. Ga je weg met de motor of maak je iets mee dat je wilt delen met onze club? 
Maak er een mooi verhaal van en stuur het per mail naar mtctuf@gmail.com.  

 Onlangs verhuisd? Ander emailadres? Geef het door aan het secretariaat en je mist geen 
nieuwtje meer!  

 
Van het bestuur: 
 

 De volgende bestuursvergadering is op 4 september 2019. Wanneer je wilt dat het bestuur 
een onderwerp bespreekt, stuur dit dan uiterlijk 24 uur voor de vergadering per e-mail in 
(mtctuf@gmail.com). Er volgt altijd een terugkoppeling. 
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Van de activiteitencommissie:  
 

 Beste leden, 
Het is bijna vakantietijd. Er staat nog een avondrit op het programma, daarna pakken de 
meeste mensen de koffers en gaan vakantie vieren.  
Na de vakantie gaan we op 31 augustus op de zomer bbq 
gezellig bijpraten. 
Vanaf 19.00 uur zijn jullie welkom voor een lekker stuk vlees , 
fijne salades en mooie vakantie verhalen. 
Graag opgeven voor 24 augustus via de lijst bij de tuf of via 
de mail. 
De entree is gratis. 
Wij wensen iedereen een goede vakantie toe en tot ziens op 31 augustus. 
Met vriendelijke groet, 
De activiteitencommissie. 
 

Van de Tourcommissie: 
 

 20 juli 3e avondrit 125 km 
Dit avondrondje gaat richting de Sallandse heuvelrug om daarvoor af te slaan richting 
Nijverdal. Op Nijverdal gaat het via Hulsen over de Midden Regge en langs het Eelderbos 
naar Lemele. Via Giethmen en Vilsteren kan bij mooi weer in Ommen een ijsje worden 
genuttigd. Vandaar wordt de rit via Junne voortgezet en gaan we bij Bruchterveld Duitsland 
in. Bij Itterbeck slaan we rechtsaf richting Geesteren om dan via Vriezenveen en Wierden 
weer naar ons clubhuis ’n Tuf te gaan. 
 

 24 augustus Morsrit 300 km 
We hopen op een heerlijke zomerdag om een langere route te gaan rijden. Vanaf Rijssen 
gaan we binnendoor naar de IJssel die we bij Doesburg oversteken. Vandaar rijden we door 
Nationaal Park De Veluwezoom, natuurlijk over de Posbank, om vervolgens richting de 
Utrechtse Heuvelrug te toeren. We zakken langzaam naar het zuiden en steken de Nederrijn 
over om daar een paar dijkwegen op te zoeken. Langs Nijmegen gaat het en dan weer 
omhoog om een stukje Achterhoek mee te pakken richting ons thuishonk. 

 
Van de Jubileumcommissie: 
 

 Zoals het er nu uitziet gaan we met op 
vrijdag 6 september met 36 personen naar 
motorcamping de Berkenhof in Wielen. 
Er gaan er een paar met eigen caravan, 
anderen nemen een tentje mee, maar het 
merendeel gaat slapen in de daar 
aanwezige slaapwagens.  
Geen luxe, wel gezelligheid. 
Er wordt een rit gemaakt voor de heenweg 
vrijdag en eentje voor de terugweg op 
zaterdag. 
We hopen dat het weer een beetje meewerkt zodat we 's avonds lekker buiten kunnen zitten 
op het terras of bij het kampvuur. 
Heb je je niet opgegeven maar wil je toch nog graag mee, doe dan even een mail naar 'n Tuf, 
dan proberen we nog een plekje te reserveren. 
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Weetjes: 
 

 Sinds kort hangt er een heuse TV bij ’n Tuf! De beeldkwaliteit van TV-beelden op het grote 
scherm viel tegen en dat willen we niet als er iets te kijken valt (Songfestival, TT-assen, 
voetbal…).  
Vandaar de investering voor een mooie flatscreen die ook te gebruiken is voor als er 
presentaties zijn. 
 

 Soms zeggen beelden méér dan 
woorden…… 
 

 

 

 

 

 

 

 Zomersluiting: het clubgebouw is in de bouwvak gesloten, dus van 3 t/m 17 augustus. Bij 

voldoende belangstelling kan het toch op een zaterdagavond geopend zijn. Als je wilt weten 

of dat zo is, stuur dan een mail naar mtctuf@gmail.com of bel of whatsapp even met het 

secretariaat (06-5246 8952) 

 
 
Tot zover de mededelingen. 
Kijk op de volgende pagina’s naar onze fotogalerij!! 
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FOTOGALERIJ 
  

Jubileumrit 25 mei 2019 
 
 
 
Koffiedrinken in Markelo 
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…daar gaan we weer! 

Het eten staat al klaar… 

lekker lekker 😊 
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Van zulk lekker eten en zo’n vrolijke lach word je toch helemaal blij!  

Pinkstertreffen  
 
allemaal  
op de fiets!  
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onderweg lekker iets 
drinken en gezellig kletsen  

sportief een balletje gooien 
(en soms wel een beetje 
fanatiek???!!!)  
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Bij terugkeer lekker samen aan de bbq  

Vroege Vogelrit 
29 juni 2019  
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