
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUTEMETEUTKRANT 
Elf - Elf uitgave 2013 
 

Harry van den Berg zal als Prins Harry 

d’n Urste voorgaan in de feestvreugde 

tijdens carnaval 2014 in 

Zandhazendurp. Dat werd zaterdag  9 

november bekend, tijdens het elf-elf 

bal nieuwe stijl, georganiseerd door de 

Zandhazendurpse clubkes.                                       

De Prinselijke Residentie De Kentering 

was goed gevuld. 

Harry was eerder Prins in 

Zandhazendurp van 2003 tot 2006. 

Fieke Staats wordt zijn nieuwe 

Adjudant. 

 

Uit de proclamatie van Prins Harry: 

“Zaterdagavond de negende van de 

ELLUFDE 2014 zijn wij Prins Harry d’n 

Urste onafscheidelijk in charmant 

gezelschap met de andere helft van 

PRINS HARRY D’N URSTE IN CHARMANT GEZELSCHAP 
mijn hartslag, hooggewaardeerd en op 

de juiste wijze docerend (niet alleen de 

hoeveelheid gerstenat) Adjudant Fieke 

geïnstalleerd. Zandhazentrots zijn we 

op onze installatie als Prins en 

Adjudant. 

Passend voor deze tijd dat onze 

charmante en lieve Zandhazin 

Adjudant Fieke voor het eerst in de 

Zandhazendurpse carnavals-

geschiedenis zo een belangrijke 

carnavaleske functie vervult.” 

De Reutemeteutorganisatie feliciteert 

Prins Harry en Adjudant Fieke van harte 

en wenst hen een fantastische 

carnavalstijd toe. Met alle vertrouwen 

wordt uitgezien naar hun start als 

eerste deelnemers aan de 

Reutemeteutrit 2014. Want in zijn eerste 

periode als Hoogheid, verscheen Prins 

Harry telkens zeer origineel en ludiek. 

Met Adjudant Fieke nu aan                   

zijn zijde, belooft dat alle                                     

goeds                                                                   

voor                                                                                         

23 februari                                                                  

2014!  

Reutemeteutrit 2013 

 

De winnaars van de elfde prijs 

(de hoofdprijs dus) van de 

Reutemeteutrit 2013: 

De familie Van Uden, van het 

team Zelde Ted.  

Met dit team werd, samen met 

Marcel van den Oetelaar / John 

Jonkergouw en  Monique 

Jonkergouw en Jolanda van 

Uden, ook een fraaie tweede 

teamprijs gewonnen. 

Het Zandhazen 

transplantatie team wint 

in 2013 de eerste prijs bij 

de versierde wagens 

Uit het juryrapport:                

“Wat was het weer een 

commotie, 3 vrouwelijke 

ambulance dokters die 

met hoge snelheid een 

jurylid van een nieuw 

hart hebben voorzien. 

Gespecialiseerd in 

spoedgevallen m.b.t. 

gebrôke harten, 

hartverzakkingen,  

hartige toarten, te veul 

om op te noemen.                              

De jury kijkt uit naar de 

volgende deelname van 

dit team.” 

 
Prins Jan overhandigt de 

wisselbeker en de geldprijs aan 

het winnende Zandhazen 

transplantatie team 

 

 
Het team in actie bij de start 
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Dit zijn de drie vragen: 

1. Welk spreekwoord of gezegde is 

hieronder afgebeeld ?  
 

                       TOT 

DAG  DAG  DAG 

 

2. Het is een vrucht en als je de 

eerste drie letters omdraait, is het 

heel simpel.                                                   

Welke vrucht wordt bedoeld ? 

 

3. Je ontvangt 100 euro, waarvan 

je 100 dieren moet kopen.                     

Je mag geen geld tekort komen 

of overhouden en je moet 3 

verschillende diersoorten kopen. 

Je kunt kiezen uit: kalf (kost 10 

euro), big (kost 3 euro) en kuiken 

(kost 0,50 euro).                                                   

Welke dieren koop je, in welke 

aantallen ?   

 
 

 

Doe mee aan de Reutemeteutdroogrit en maak 
kans op 11 winstpunten voor Reutemeteut 2014 ! 

De 87 deelnemende equipes aan de Reutemeteutrit 2013 worden 

ingeschreven en de ritdocumenten worden overhandigd aan de 

deelnemers.     

                                                                                                            

Bestuursleden en actieve leden van  Quo Vadis werken samen als 

een goed geoliede machine. Nico Smulders (staand, aan het hoofd 

van de tafel), al 46 jaar van de partij, houdt een oogje in het zeil.  

Deze, alweer derde editie van de 

Reutemeteutdroogrit is een 

oefening met drie van die typische 

Reutemeteutvragen.                                   

Maak kans op 11 winstpunten voor 

de Reutemeteutrit 2014.                         

Dat kan dus een superstart met 

voorsprong voor je betekenen.  

Zo doe je mee:                                                       

mail de antwoorden (van de 

onderstaande drie vragen) naar 

info@reutemeteutrit.nl. (1 inzending 

per persoon). Vergeet niet om je 

naam en adres te vermelden. 

De 11 winstpunten gaan naar de 1e, 

11e en 47e inzender met de juiste 

antwoorden (of de beste 

antwoorden).                                            

De uitslag tref je aan in de 

volgende uitgave van de digitale 

Reutemeteutkrant en op ROS 

Kabelkrant (in januari 2014).  

Het nieuws van autoclub Quo Vadis 

Naast de Reutemeteutrit organiseert Autoclub Quo 

Vadis jaarlijks meerdere ritten. Zo vindt op zondag 24 

november, op verzoek van de Nederlandse 

Rittensport Federatie, het Nederlands 

kampioenschap Routebeschrijving voor clubteams in 

Rosmalen plaats. Vanaf 10.00 uur starten de 

deelnemers vanuit Perron-3 voor twee trajecten van 

2 uur onderbroken door een lunch in Perron-3.                            

Rond 17.00 uur worden alle deelnemers weer terug 

verwacht in Perron-3, waarna een feestelijke 

prijsuitreiking volgt. Meer informatie tref je aan op 

www.acquovadis.nl.  

Het startschot door het elfde Elfde Jeske 

Al jarenlang worden de Prins en zijn Adjudant 

‘weggeschoten’ door de drager van het Elfde Jeske.  

Eind november maakt de Hannusclub voor de elfde 

keer bekend gemaakt wie de opvolger wordt van 

Frank van Beers.   
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Joep met kids en Max winnen 

1e prijs Reutemeteutrit 2013   

Een overzichtje van de top 11: 

 

1. Joep van der Plas en Max van 

Schijndel 

2. Willemijn Heijmans en Geert Heijmans 

3. Hans van de Griendt en Erik Heijmans 

4. Marcel van den Oetelaar en John 

Jonkergouw 

5. Sem Heijmans en Beau van Beers 

6. Henk van Helvoirt en Ad van der Pas 

7. Jack van Schijndel en Jos Klerkx 

8. Ilse Mommers en Marcel de Veer 

9. Gied Broos (solo) 

10. Rob van Hedel en John Hermans 

11. Henny van Uden en Lieke van Uden 

 

  

 

De voorgangers van Frank 

waren:                                                           

Jac Bergmans,                                     

Cor Swanenberg,                                  

Jo Piels,                                          

Albert Westelaken,                        

Bert ter Mors,                                   

Hans Eijkemans,                             

Henk Savelkouls,                           

Marc Lammers en                             

Rien van Grunsven 
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