
 

46e REUTEMETEUTRIT 3 februari 2013 

Deze rit wordt verreden volgens het bij de inschrijftafel uitgegeven reglement.    
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 46e Reutemeteut ! 

Opdracht:   Laat (na de finish, in De Kentering) aan de bezetting van de finishtafel zien 
wie of wat uw hart onlangs heeft gestolen. Er is een prijs voor de 
deelnemer met de origineelste hartendief. Voorzie de hartendief indien 
mogelijk van uw startnummer, zodat de organisatie weet van wie de 
‘schuldige’ is. Als u geen hartendief toont, dient u toch het ontvangen 
startnummer (met de 2e controlekaart) bij 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:  Hoeveel medailles hebben de Nederlandse sporters bij de Olympische         
Zomerspelen in Londen gewonnen ? (medailles gewonnen door een team 
/ groep als één medaille tellen) (het antwoord invullen in het eerstvolgende 
lege vakje van de controlekaart). 

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

4 Dan gaat u na Abri reut (bij Perron-3 zijn het gewoon wegen, geen inritten) 

5 Dan einde weg reut 

6 Vervolgens eerste weg teut (is Kattenbosch) 

7 Dan gaat u na een limousin eerste weg teut   

8 Vervolgens klinkerweg teut  

9 Dan viersprong reut (is Pastoor Hordijkstraat) 

10 Nu gaat u na tweede viersprong en een hele bekende zandhaas weg reut (alleen 
het bord gebruiken, dat door de uitzetters is geplaatst) 

11  Vervolgens teineteut teut 

12 Bij rotonde eerste weg  reut 

13 Dan bij rotonde eerste weg reut (is Laaghemaal) 

14 Vervolgens tweede weg reut (is Oosteinderweg) 

15 Dan gaat u na een klavertje drie eerste weg reut (alleen borden gebruiken, die 
door de uitzetters zijn geplaatst) 

16 Dan gaat u eerste weg reut 

17 Vervolgens teineteut reut 

18 En dan teineteut teut (is Bruggen) 

19 Nu gaat u na Juf Leutefleut en een ommelet eerste weg teut 



 

20 Dan gaat u viersprong reut (is grote afstand) 

21 En vervolgens na H “33” eerste weg teut (is Friezenstraat) 

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

22 Na een schaatsster eerste weg reut 

23 Vervolgens klinkerweg reut 

24 En dan klinkerweg teut (is Huisbergenweg) 

25 Dan gaat u na twee doorlopers weg reut (alleen borden gebruiken, die door de 
uitzetters zijn geplaatst) 

26 Vervolgens eerste weg teut 

27 Dan voor “FRIEZENSTRAAT” reut 

28  Nu gaat u bij drie planeten teut 

29 Dan klinkerweg teut      

30 Vervolgens VRW teut 

31 Na spoorwegovergang, bij rontonde weg reut  

32 U blijft de doorgaande weg volgen en gaat dan viersprong reut (is spoor over) 

Vraag 2:  Hoe heeft u de route van de Reutemeteutrit tot nu toe gevonden ? (het 
antwoord invullen in het eerstvolgende lege vakje van de controlekaart) 

33 Dan gaat u na een voertuig dat kan rijden en varen weg teut (bij Perron-3 zijn het 
gewoon wegen, geen inritten) 

34 En dan teineteut teut 

35 Vervolgens VRW teut 

36 Dan gaat u bij rotonde eerste weg reut 

37 En dan direct eerste weg reut (is Sportlaan) 

38 Dan gaat u na twee verkleinwoorden eerste weg teut (alleen borden gebruiken, 
die door de uitzetters zijn geplaatst) 

39 En vervolgens klinkerweg teut 

40 Dan gaat u teineteut reut (voorzichtig) 

41 Nu gaat u na H “32” eerste weg teut (is Sweelincklaan) 

42 Nu gaat u na een elftal weg reut (alleen het bord gebruiken, dat door de uitzetters 
is geplaatst) 

43 En dan eerste weg reut 

44 Vervolgens gaat u viersprong teut (voorzichtig: is Oude Baan) 

45 Dan gaat u bij rotonde eerste weg reut  

46 Vervolgens na spoorwegovergang teineteut reut (voorzichtig) 

De finish van traject 1 is bij de oranje vlag. U rijdt teut 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 3 februari 2013) 

47 Vanaf de parkeerplaats achter De Kentering, gaat u teineteut teut  

48 Na ongeveer 300 meter moet u teut aanhouden 

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

50 Na spoorwegovergang gaat u eerste weg teut (is T. M. Kortenhorstlaan) 

51 Dan na weg weg teut (is bij de sporthal) 

52 Na een weg, welke u niet mag inrijden weg reut (situatie aannemen 
zoals hiernaast is aangegeven) 

53 Dan gaat u einde weg teut 

54 En dan VRW reut 

55 Vervolgens VRW teut (is Deken van Roestellaan) 

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

57 Dan nog eens bij rotonde tweede weg reut (is zogenaamd rechtdoor)  

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

59 Dan gaat u na H en een blunder eerste weg reut 

60 Dan teineteut reut 

61 En dan VRW reut (voorzichtig: is voor de kerk) 

62 Vervolgens gaat u viersprong teut (is Lijsterbeslaan) 

Vraag 3:  Wat zijn de drie officiële kleuren van het Rijnlands Carnaval? (antwoord 
invullen in het eerstvolgende lege vakje van de controlekaart) 

63 Dan gaat u viersprong reut (is Eikenburglaan) 

64 Nu gaat u na een belhamel eerste weg teut 

65 Dan gaat u teineteut reut 

66 Vervolgens viersprong reut 

67 Dan gaat u na een uitgezaagd hart reut 

68 Nu gaat u teineteut reut 

69 Vervolgens gaat u vierprong teut 

70 En dan teineteut reut 

Vraag 4:  Welke Nederlandse plaatsnaam zit er in de volgende cryptische 
omschrijving verborgen? Echt waar en een naaldboom. (antwoord invullen 
in het eerstvolgende lege vakje van de controlekaart) 

71 Dan gaat u na H “48” weg teut 

72       Vervolgens teineteut reut 

73 Dan gaat u na een fles met port teut 

74 Dan gaat u teineteut reut 

75 Vervolgens VRW  teut (voorzichtig) 

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



 

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

78 Vervolgens gaat u na H “32” derde weg reut (is Bredestraat)  

79 Nu gaat u na een vliegend hert reut 

80  Dan gaat u teineteut reut 

81 Vervolgens viersprong reut (voorzichtig: is Oude Baan) 

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

83 Nu gaat u tweede viersprong teut (is Willem de Zwijgerlaan) 

84 Nu gaat u na de reutemeteut meute reut  

85 Dan gaat u teineteut teut 

86 Vervolgens gaat u na een mannelijk en vrouwelijk kenteken teut (alleen borden 
gebruiken, die door de uitzetters zijn geplaatst) 

87 Dan teineteut reut 

88 Vervolgens teineteut reut 

89 En dan gaat u bij de rotonde derde weg reut (is Molenstraat) 

Vraag 5: Uit hoeveel dominostenen bestaat een compleet dominospel ? 
(het antwoord invullen in het eerstvolgende lege vakje van de 
controlekaart) 

90 Nu gaat u teineteut teut (voorzichtig, is Dorpsstraat)  

91 Dan gaat u na H “3”, viersprong en eerste weg tweede weg reut 

92 Vervolgens eerste weg reut 

93 En dan teineteut teut (is Raadhuisstraat) 

94 Nu gaat u na stoplicht eerste weg teut 

95 Vervolgens teineteut teut 

96 Dan gaat u voor “GOUDSBLOEMSTRAAT” reut 

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

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

99 Vervolgens gaat u na pas op val weg reut 

100 Dan teineteut reut 

101 En dan teineteut teut 

102 Vervolgens teineteut reut 

U bent dan aan de finish bij de oranje vlag. 

Auto parkeren op het parkeerterrein nabij De Kentering.  
Uw ingevulde controlekaart en het startnummer binnen afgeven.  
Niet vergeten om te laten zien wie of wat uw hart onlangs heeft gestolen.        
            


