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 Reutemeteutrit 2014, traject 1 / geel Startnr.:    

Punt Goed Fout Omschrijving                                                    

1 S  
Het bord waar de tekst op stond, moest u als niet aanwezig beschouwen, maar 
de routecontrole wel op de controlekaart noteren.  

Vraag 1 onbeperkt  
U mag in deze straat een onbeperkt aantal kilometers rijden, maar (met de auto) 
niet harder dan 50 kilometer per uur. 

4 A  Als u het nieuw aangelegde weggetje zag, kon u al na 25 meter teut gaan. 

6 BDBDE  
Het eerste bord was niet goed, er was geen “11” te zien. Op het tweede bord 
stond meer tekst, wel kon u na het derde bord de opdracht uitvoeren. 

10 C  Een vierkant is geen ring, wel kon u na de vierkante boxring reut gaan. 

12  F 
Frans Bauer is wel heel bekend, maar op de afbeelding was de helft weggelaten. 
Wel was er op de afbeelding een zangvogeltje aanwezig en dat is toch wel een 
hele bekende zanger.  

14 G G Z  
Bij de eerste zijweg was “KOOKHUIS” nog een teut oriëntatiepunt, wel moest u 
de tweede weg reut gaan.   

18 H U V 
Ook een mannelijke wielrenner kan een ster zij, als deze wielrenner maar 
veel wedstrijden wint. 

21  I 
U mag de afbeelding van prins carnaval gerust tweemaal gebruiken en dat kon, 
want voordat u naar reut doordraaide, was u al na de prins gekomen. 

23 J  
De tekst op het eerste bord was niet goed en de tekst op het tweede bord stond 
op een pijl die tegen de rijrichting in wees en deze pijlen zijn niet aanwezig. 

24 H K V 
Zweden en België zijn namen van koninkrijken. Wel kon u de opdracht bij de 
volgende weg uitvoeren, ondanks dat Luxemburg geen koninkrijk is.                                              
U bevond zich immers in Nederland en dat is wel een koninkrijk. 

27 L  
Deze opdracht moest u uitvoeren na een losse A en een Z, maar niet na het 
gehele alfabet. 

Vraag 2 1067  Dit was het enige goede antwoord. Wikipedia biedt uitkomst. 

29 M N M M 
Zag u dat het geen nul was, maar een letter O ? Ook niet na de bijgeplaatste 101 
teut gaan, want dit was geen huisnummerbordje. 

35/36 O O  
Door het bord aanduidende doodlopende weg en de tegels die in de weg lagen, 
was de weg teut niet aanwezig, zodat u bij de teineteut opdracht 35 uitvoerde.      

Pauze Stempel  Deze stempel kreeg u als u de ingevulde controlekaart binnen inleverde. 
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Pauze Stempel St. / St. Een enkele stempel voor het goed uitvoeren van de pauze-opdracht. 

42  P De DLW in de eerste weg was niet goed, de L was uitgesneden, dus geen tekst.      

45 Q R  De afkorting B. is volgens het reglement niet toegestaan, dus doorrijden.  

50 T U S 
Als u de vijf witte klinkers in het wegdek zag (zijn ook rechthoeken), dan kon u al 
meteen naar reut gaan. 

52 T U S De meervoudsvorm van een elfje is elfen en geen elven, dus 2
e
 weg teut gaan. 

54 V  
Gerard Heineken is wel de uitvinder van het Heineken bier. Maar een ontdekker 
is iemand die op zoek is naar wat al bestaat. Hertog Jan is hetzelfde verhaal. 

59 W L 
Zag u dat er op het uitgesneden stukje bord de tekst DLW stond ?  
Dus kon u niet rechtdoor rijden en ging u gedwongen naar reut. 

61  Y 
Ook de strepen van een voetgangersoversteekplaats is een zebra en daar waren 
er twee van aanwezig. 

66  Z Het turven van 1 tot 5 noemt men een boerenkrijtje, de rest was afleiding. 

Vraag 3 B  
De motorrijder ontvangt de bekeuring, want als deze motorrijder een helm had 
gedragen, had de ezel niet in zijn oor kunnen bijten. 

71 A  
Op het muziekinstrument dat was afgebeeld, werd wel de Argentijnse tango voor 
Maxima gespeeld, maar het is van Duitse makelij. 

74 D C  De Euro werd in 1992 geïntroduceerd tijdens het verdrag van Maastricht.     

76 E  Zag de kaartlezer dat hier geen viersprong stond, maar vierprong ? 

Vraag 4 VETERAAN  Dit waren de goede letters. 

80  B 
Op het plastic bord stond wel de tekst “NIETS”, maar op het bord zelf stond niets, 
dus meteen teut gaan. 

86 H I  
Breuken moeten los van elkaar geschreven worden, dus moest u nu de twaalf-
miljoendriehonderdvierenzeventigduizendzeshonderdnegentiende weg teut. 

91 K S  Op de twee borden stond steeds meer tekst, namelijk REUTEMETEUTRIT. 

Vraag 5 DOOIER  Omdat er een dooier in het ei zit. 

94 E  Verkeerlichten is niet goed geschreven, dit moet zijn: verkeerslichten. 

97 H  In de tekst viersprong was de i vervangen door de letter l. 

99  O 
Een pangram is een zin waarin alle letters van het alfabet voorkomen, en zo’n zin 
was er aanwezig. 

Finish Stempel  Deze stempel kreeg u als u de ingevulde controlekaart binnen inleverde. 
 


