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48e REUTEMETEUTRIT 8 februari 2015 

Deze rit wordt verreden volgens het bij de inschrijftafel uitgegeven reglement.    
De lengte van de rit is 33,3 km en bestaat uit twee trajecten. De ideale totaaltijd is 2 uur 
en 30 minuten (twee trajecten van een uur en een ½ uur pauze).  
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 48e Reutemeteut ! 

Dit jaar is er geen inleveropdracht. Maar de rebus die u ontvangt kan ook voor de nodige 
hoofdbrekens zorgen (de oplossing ervan ontvangt u tijdens de pauze). 
Ook hoeft u geen pauze-opdracht uit te voeren, zodat u rustig iets kunt drinken.  
Ook de keuken van de Kentering is tijdens de pauze geopend. 

Routebeschrijving traject 1 / geel 

De start is bij de oranje vlag 

1. Om van het parkeerterrein af te komen, gaat u na de startvlag en een blauwe 
 afvalbak direct eerste weg teut.  

2. Dan gaat u teineteut teut (is Dorpsstraat)  

3.     Na “VENSTRAAT” en een woonplaats, gaat u eerste weg reut  

4. Vervolgens gaat u eerste weg reut 

Vraag 1:  Welk muziekinstrument werkt niet graag mee?                                                                        
 (het antwoord invullen in het eerstvolgende lege vakje van de controlekaart).  

5 En dan teineteut teut (is Raadhuisstraat)  

6 Dan gaat u eerste weg reut (is Kamperfoeliestraat)  

7 Vervolgens gaat u na een poetsmiddel eerste weg teut 

8 En dan direct eerste weg reut 

9 Dan gaat u teineteut reut (is Striensestraat)  

10 Nu gaat u na de namen van de drie kinderen van Donald Duck weg reut     

11 Dan teineteut reut 

12 En nog eens teineteut reut (is Raadhuisstraat)  

13 Vervolgens na voetgangersoversteekplaats en stoplicht eerste weg teut 

14 Nu gaat u teineteut reut 

15 En dan eerste weg teut 

16  Vervolgens voorzichtig VRW reut 

17 Dan gaat u bij de rotonde derde weg reut 

18 Dan gaat u na het viaduct viersprong reut (is Willem de Zwijgerlaan) 

19 Nu gaat u na twee leestekens en uitroepteken eerste weg reut 

20 Vervolgens eerste weg teut  

21 Dan gaat u na een zwemmer en een zwemster eerste weg teut 
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22 Vervolgens klinkerweg reut 

23 En dan asfaltweg reut 

24 Dan gaat u bij de rotonde tweede weg reut (is Oude Baan) 

25 Vervolgens derde weg reut (is Sweelincklaan) 

26 Vervolgens gaat u na een uiver reut 

27 Nu gaat u eerste weg reut 

28 Dan asfaltweg reut      

29 Vervolgens bij rotonde eerste weg reut 

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

31 Daarna gaat u na “ZONE 30” viersprong teut (is Lijsterbeslaan) 

Vraag 2:  Als de regen heel hard naar beneden komt, wat gaat er dan omhoog? 
 (het antwoord invullen in het eerstvolgende lege vakje van de controlekaart). 

32 Vervolgens gaat u viersprong reut (is Eikenburglaan) 

33 Nu gaat u na een weg, die voorrang heeft op uw weg teut 

34 En dan teineteut reut 

35 Na “PRINS TÉJO” & “ADJUDANT HELGA” viersprong teut 

36 Vervolgens teineteut reut  

37 Nu gaat u eerste weg teut (is Torenstraatje) 

38 Dan gaat u teineteut  reut 

Vraag 3:  In de volgende cryptische omschrijving is een spreekwoord of gezegde 
verborgen: ‘niet lang genoeg vuren’. 

 (het antwoord invullen in het eerstvolgende lege vakje van de controlekaart). 

39 En vervolgens teineteut reut (voorzichtig)   

40 Dan gaat u eerste weg reut (is richting Coudewater) 

41 De doorgaande weg teut blijven volgen 

42 Dan gaat u na plaatsnaambord en twee diagonale lijnen (hiervoor alleen de 
 bijgeplaatste tekening gebruiken) teut 

43 En dan eerste weg teut (zeer voorzichtig) 

44 Bij rotonde tweede weg reut (is zogenaamd rechtdoor) 

45 Bij rotonde derde weg reut 

46 Eerste weg reut (is Sportlaan) 

47 Na een flesje van Heineken gaat u teut 

48 En dan klinkerweg reut 

49 Vervolgens asfaltweg reut 

50 Dan bij rotonde eerste weg reut  

51 Nu gaat u na de spoorwegovergang reut (is het Gildeplein). 
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De finish van traject 1 is bij de oranje vlag                                                                                               
(ook de start van traject 2 is weer bij deze oranje vlag) 
 
In De Kentering laat u uw ingevulde controlekaart afstempelen. 
Ook doet u een greep naar het balletje met een zo laag mogelijk cijfer / getal (voor ex 
aequo gevallen).  
De pauze is maximaal 30 minuten. 
Zorg dat u weer op tijd vertrekt voor traject 2.      



 

Pagina 4 van 5 

Routebeschrijving traject 2  / blauw (Reutemeteutrit 8 februari 2015) 

De start is weer bij de oranje vlag (op het Gildeplein) 

Let op:  verkleinde verkeersborden en afbeeldingen van verkleinde verkeersborden 
(door de uitzetters geplaatst) als rechtsgeldig beschouwen 

52 Na de blauwe afvalbak gaat u direct eerste weg teut  

53 Vervolgens gaat u teineteut reut 

54 Dan na H “35” teut aanhouden 

55 Vervolgens gaat u zeer voorzichtig VRW reut (let op fietsers) 

56 Dan gaat u tweede weg teut (is Hoff van Hollantlaan) 

57 Daarna gaat u voor een peilwagen reut (bij Perron 3 zijn het gewoon wegen) 

58 Dan teineteut reut 

59 Vervolgens gaat u eerste weg teut (is Kattenbosch) 

60 Nu gaat u na “H 129” viersprong reut 

61 Dan gaat u teineteut teut (is Schoolstraat)  

62 Dan gaat u bij de rotonde tweede weg reut 

63 Vervolgens na “VAN DE GRAAF MODE” viersprong reut 

64 Dan gaat u eerste weg teut 

65 En dan teineteut teut 

66 Dan gaat u na een viersprong eerste weg teut (is Dorpsstraat)  

67 Vervolgens gaat u na Juf Leutefleut en matroze pakje teut 

68 Dan gaat u teineteut reut 

69 Dan teineteut teut (is Raadhuisstraat) 

Vraag 4:  Piet doet mee aan een finale van de Olympische Spelen. Als hij finisht, heeft 
 hij alle andere deelnemers achter zijn rug. Hij heeft niet vals gespeeld en    
                 geen doping gebruikt. Toch ontvangt Piet geen gouden medaille.  
 Welke sport beoefent Piet?  
 (het antwoord invullen in het eerstvolgende lege vakje van de controlekaart). 

70 Vervolgens gaat u na de eerste viersprong de tweede viersprong teut 

71 Dan gaat u de tweede weg reut 

72 Vervolgens gaat u bij de rotonde tweede weg reut (is Schoolstraat) 

73    Dan gaat u voor “PASTOOR H0RDIJKSTRAAT” reut 

74 En dan viersprong teut 

75 Dan gaat u na “BOB” en bob weg teut 

76 Vervolgens asfaltweg teut 

77 En dan gaat u teineteut teut (grote afstand, is Vliertwijksestraat) 
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78 Nu gaat u eerste weg reut (is Friezenstraat) 

79 Vervolgens gaat u na twee indentieke tekeningen reut 

80 En dan teineteut reut 

81 Nu gaat u klinkerweg teut (is Huisbergenweg) 

82 Dan gaat u na tumtum, tamtam en Tom Tom eerste weg reut 

83 Vervolgens gaat u voor een olifant weg teut 

84 Dan gaat u klinkerweg teut 

85 Daarna VRW teut 

86 Vervolgens bij de rotonde eerste weg reut (is Oude-Baan Oost) 

Vraag 5:  Hoeveel uren zijn er verstreken in de eerste drie maanden (januari, februari en 
maart) van het jaar 2012 ? 

 (het aantal uren invullen in het eerstvolgende lege vakje van de controlekaart). 

87 U blijft deze weg volgen en gaat na een viersprong klinkerweg reut (is bij de 
sporthal, zeer grote afstand) 

88 Vervolgens gaat u eerste weg reut  

89 Nu gaat u na “REUTEMETEUT” teut 

90  Dan gaat u teineteut teut 

91 Vervolgens VRW reut 

92 Dan gaat u VRW teut (voorzichtig) 

93 Nu gaat u bij rotonde eerste weg reut (is Oude Baan) 

94 Dan gaat u na H “24” en viersprong weg reut (is Bredestraat)  

95 Dan gaat u na twee kippen en een haan eerste weg reut 

96 Vervolgens gaat u teineteut teut 

97 En nog eens teineteut teut 

98 Dan gaat u asfaltweg reut 

99 Nu gaat u bij de rotonde eerste weg reut 

Vraag 6:  Welk spreekwoord of gezegde is er in de volgende cryptische 
  omschrijving verborgen? ‘in het voorgerecht wandelen’ 
 (het antwoord invullen in het eerstvolgende lege vakje van de controlekaart). 

100 Vervolgens gaat u na de spoorwegovergang eerste weg reut (is het Gildeplein) 

U bent dan aan de finish bij de oranje vlag.   

U parkeert uw auto of motor op het parkeerterrein. 
Uw ingevulde controlekaart en het startnummer binnen in De Kentering afgeven.  
Veel plezier tijdens de ‘after Reutemeteut party’ en de prijsuitreiking. 
 


