
 

47e REUTEMETEUTRIT 23 februari 2014 

Deze rit wordt verreden volgens het bij de inschrijftafel uitgegeven reglement, toevoeging: 
bij een rotonde dient u de rondgaande weg als rechtdoorgaande weg te beschouwen.    
De lengte van de rit is 33,3 km. De ideale totaaltijd is 2 uur en 30 minuten.  
Voor elke minuut te laat, krijgt u één strafpunt. uw controlekaart te vroeg inleveren levert 
geen strafpunten op. Let op: de Reutemeteutrit is een gezelligheidsrit en geen 
snelheidsrace. Het gaat er niet om wie als eerste aan de finish komt, maar wie de minste 
strafpunten heeft als de controlekaart bij de finish is ingeleverd.  
Veel plezier en succes met deze 47e Reutemeteut ! 

Opdracht:   Laat (na de finish, in De Kentering) aan de bezetting van de finishtafel zien 
waarom je op Zandhazendurp kunt bouwen. Er is een prijs voor de 
deelnemer met de meest opbouwende inzending. Voorzie de inzending 
indien mogelijk van uw startnummer, zodat de organisatie weet van wie het 
‘bouwwerk’ is. Als u niets toont, dient u toch het ontvangen startnummer 
(met de 2e controlekaart) in De Kentering in te leveren. 

Routebeschrijving traject 1 / geel 

De start is bij de oranje vlag (nabij H “19” in de Burg. Nieuwenhuijzenstraat) 

1 Na gestart te zijn, moet u na ongeveer 150 meter teut aanhouden  

2 Vervolgens gaat u VRW reut (voorzichtig, let op fietsers) 

Vraag 1:  u rijdt nu in de Deken van Roestellaan. Hoeveel kilometer mag u tijdens de 
carnavalsdagen in deze straat rijden? (het antwoord invullen in het 
eerstvolgende lege vakje van de controlekaart). 

3 Dan gaat u na de spoorwegovergang weg teut (is T. M. Kortenhorstlaan) 

4 Dan gaat u na een witte fiets eerste weg teut 

5 Dan eerste weg reut 

6 Vervolgens gaat u na een cijfer hoger dan “11” teut   

7 Dan gaat u teineteut teut   

8 Vervolgens VRW teut  

9 Dan viersprong teut (is spoor over) 

10 Na “EIGEN WEG” en vierkante ring reut  

11 Dan klinkerweg reut (is Pastoor Hordijkstraat) 

12 Nu gaat u na een hele bekende zanger weg reut 

13  Vervolgens viersprong reut 

14 Dan gaat u voor “KOOKHUIS” weg reut (verkeersborden aanduidende 
 doodlopende weg als niet aanwezig beschouwen)   

15 Asfaltweg reut 

16 Dan gaat u teineteut  teut (is Vliertwijksestraat) 

17 Vervolgens eerste weg reut (is Friezenstraat) 
 



 

 Op dit bedrijventerrein moet u alle gelegenheden naar huizen, bedrijven en 
  erven als niet aanwezig beschouwen  

18 Na een wielrenner en wielrenster eerste weg reut 

19 Vervolgens klinkerweg reut 

20 En dan klinkerweg teut (is Huisbergenweg) 

21 Dan gaat u na tweede prins carnaval en prins reut 

22 Vervolgens eerste weg teut 

23 Vervolgens gaat u bij “REUTEMETEUT” teut 

24 Bij twee koninkrijken teut 

25 Dan klinkerweg teut      

26 Vervolgens VRW reut 

27  Na “A” tot en met “Z” teut  

Vraag 2:  Werst is ook de naam van een Russische lengtemaat. Hoe lang is een 
werst uitgedrukt in meters (afgerond naar boven op hele meters)? (het 
antwoord invullen in het eerstvolgende lege vakje van de controlekaart). 

28 Daarna gaat u na Juf Leutefleut weg reut (is Oosteinderweg, grote afstand) 

29 Vervolgens gaat u na een wipkip en H “1O1” weg teut 

30 Daarna teineteut teut 

31 En dan nog eens teineteut teut 

32 Dan gaat u bij rotonde derde weg reut 

33 En bij de volgende rotonde weer derde weg reut (is Schoolstraat) 

34 Nu gaat u eerste weg teut (is Wethouder Noppenlaan) 

 Bij de opdrachten 35 en 36 mag u alleen wegen gebruiken, waarvan het 
  wegdek uitsluitend uit klinkers bestaat  

35 Klinkerweg reut 

36 En vervolgens teineteut reut   

37 Dan gaat u tweede weg teut (is Pastoor Hordijkstraat)  

48 Vervolgens gaat u VRW reut 

39 Eerste weg teut (voorzichtig, let op fietsers) 

40 En dan eerste weg reut 

De finish van traject 1 is bij de oranje vlag.  
 
U rijdt reut de parkeerplaats achter De Kentering op.  
In De Kentering uw ingevulde controlekaart laten afstempelen en de pauze-opdracht 
uitvoeren.  
De pauze is maximaal 30 minuten.     



 

Routebeschrijving traject 2  / blauw (Reutemeteutrit 23 februari 2014) 

41 Vanaf de parkeerplaats achter De Kentering, gaat u teineteut reut  

42 Na weg tweede weg teut 

43 Na spoorwegovergang gaat u eerste weg teut (is Sportlaan) 

44 Tweede klinkerweg reut (is Bredestraat) 

45 Na Olivier B. Bommel teut  

46 Dan gaat u teineteut reut 

47 Asfaltweg reut (voorzichtig, is Oude Baan) 

48 Dan gaat u bij rotonde tweede weg reut 

49 Vervolgens tweede viersprong teut (is Willem de Zwijgerlaan) 

50 na vijf witte rechthoeken reut 

51 Dan gaat u teineteut teut 

52 Na elf en “11”, na twee elven teut 

53 Dan teineteut teut 

54 Na “RECTOR ZWIJSENLAAN”, voor de naam van de ontdekker van een bekend 
biermerk reut 

55 Dan teineteut teut 

56 Vervolgens viersprong reut 

57 Nu gaat u bij rotonde tweede weg reut (is Oude Baan) 

58 Na bushaltebord tweede weg reut (is Sweelincklaan) 

59 Voor “RIJBEWIJS” reut 

60 Vervolgens eerste weg teut 

61 Voor twee zebra’s reut 

62 En dan asfaltweg reut (is Oude Baan) 

63 Bij rotonde eerste weg reut  

64 Dan bij rotonde  tweede weg reut (is zogenaamd rechtdoor)  

65 Vervolgens gaat u na een weg viersprong reut (is Milla de Kampenstraat)  

66 Dan gaat u na H en een boerenkrijtje eerste weg reut 

67 Dan teineteut reut 

68 En dan VRW reut (voorzichtig, is voor de kerk) 

69 Vervolgens gaat u viersprong teut (is Lijsterbeslaan) 

Vraag 3:  Voor een zebrapad op een driebaansweg staan naast elkaar een motor, 
een sportwagen en een rode racewagen. De motor wordt bestuurd door 
een deelnemer aan de Reutemeteutrit. De sportwagen wordt bestuurd door 
een echte zandhaas, namelijk Nico Smulders en de racewagen wordt 
bestuurd door prins carnaval. Een boer als begeleider van een ezel wil via 
het zebrapad de weg oversteken. Plotseling schrikt de ezel en bijt de 
motorrijder in zijn oor.  



 

Een politieagent komt ter plaatse en schrijft een bekeuring uit.  
Wie krijgt deze bekeuring? A: de begeleider van de ezel: B: de bestuurder 
van de motor: C: de bestuurder van de sportwagen of D: de bestuurder van 
de racewagen? (het antwoord (A, B, C of D) invullen in het eerstvolgende 
lege vakje van de controlekaart)  

70 Dan gaat u viersprong reut (is Eikenburglaan) 

71 Na een Argentijns muziekinstrument eerste weg teut 

72 Dan gaat u teineteut reut 

73 Vervolgens viersprong reut 

74 Na het jaartal waarin de euro werd geïntroduceerd reut 

75 Nu gaat u teineteut reut 

76 Vervolgens gaat u vierprong teut 

77 En dan teineteut reut 

Vraag 4:  Door op de puntjes steeds dezelfde letters te plaatsen, ontstaat er een  
  goed lopende zin: “Een …….. trekt zijn schoen en …….., maar lust  

geen vlees met……..” (het antwoord invullen in het eerstvolgende lege 
vakje van de controlekaart) 

78 Dan gaat u na H “46” weg teut (is Maliskampsestraat) 

79       Vervolgens teineteut reut    

80 Na een bord waar niets op staat teut 

81 Dan gaat u teineteut reut 

82 Vervolgens VRW  teut (voorzichtig) 

83 Dan gaat u bij rotonde tweede weg reut (is zogenaamd rechtdoor) 

84 En dan bij de volgende rotonde derde weg reut (is Oude Baan) 

85 Vervolgens gaat u eerste weg reut (is Sportlaan) 

86 Nu gaat u na twaalfmiljoendriehonderdvierenzeventigduizendzeshonderd- 

 negentiende weg teut 

87  Dan gaat u klinkerweg reut 

88 Vervolgens asfaltweg reut (voorzichtig, is Oude Baan) 

89 Dan gaat u bij de rotonde tweede weg reut (is zogenaamd rechtdoor) 

90 Na het spoorwegviaduct, bij rotonde eerste weg reut (is Tuinstraat) 

91 Na “DAOR KUNDE OP BOUWE” teut  

92 Dan gaat u eerste weg reut 

Vraag 5:  Waarom bevriezen verse eieren van scharrelkippen niet zo snel? (het 
antwoord invullen in het eerstvolgende lege vakje van de controlekaart)  

93 En dan teineteut teut (is Raadhuisstraat) 

94 Na drie verkeerlichten eerste weg teut 

95 Vervolgens teineteut teut 



 

96 Dan gaat u voor “GOUDSBLOEMSTRAAT” reut 

97 Nu gaat u na H “10” en vlersprong teut 

98 Dan na “P CENTRUM” eerste weg reut (is Stationsstraat)     

99 Vervolgens gaat u na een pangram reut 

100 Dan teineteut reut 

101 En dan teineteut teut 

102 Vervolgens teineteut reut 

U bent dan aan de finish bij de oranje vlag. 

U rijdt teut de parkeerplaats achter De Kentering op.  
Uw ingevulde controlekaart en het startnummer binnen afgeven.  
Niet vergeten om te laten zien waarom je op Zandhazendurp kunt bouwen (inclusief 
startnummer).        
        

  


