
Uitslagen 47e Reutemeteutrit 2014 Zandhazendurp (door Hans Breuer) 
 
Op de dag dat de sportieve strijdbijl in Sotchi werd begraven, werd deze onder trompetgeschal 
weer even zo vrolijk opgegraven in Zandhazendurp. De 47e Reutemeteutrit nam een aanvang, en 
zoals het hoort werd er door sommigen met het mes tussen de tanden gereden en gestreden. En 
aangezien er geen winter is geweest, was er die vandaag ook niet, en konden Prins en Adjudant 
onder een vrolijk blauw wit zonnetje worden weggeschoten door het 11e 11e Jeske, pastor Jan 
Renders. Prins en Adjudant verraste vriend en vijand door met een heuse shovel het plein voor de 
Kentering op te rijden. Daor kunde op bouwe. Wat verder ook in positieve zin erg opviel, was dat er 
zich veel jeugdige deelnemers hadden ingeschreven. Goed voor de  Reutemeteutrit, goed voor 
Zandhazendurp en goed voor de jeugd. 
  
Bij de teams gingen de Schone Slaapsters er vandoor met de eerste prijs. 
  
De damesteams werden aangevoerd door Linda van Veghel en Iris van Veghel. 
  
Belangrijkste prijs tijdens deze rit is natuurlijk de 11e prijs. De 11e prijs is gewonnen door Ad van 
Veghel en Karin van Veghel.  
  
Maar de absolute heersers tijdens de 47e Reutemeteutrit zijn Ninja van den Nieuwendijk en Danny 
van den Nieuwendijk. Zij wonnen de eerste prijs, ok daar kunde op bouwe.  
   
Verkiezing Miss Reutemeteut 2014 
 
Bij de 47e editie van de Reutemeteut lag er weer een schone taak weggelegd voor een jury welke 
de welhaast onmenselijke taak had om een Miss Reutemeteut te kiezen. 
 
Waar speciaal op gelet werd, was creativiteit, representativiteit en uitstraling. 
 
Doorslag gaf uiteindelijk het feit dat één van deze genomineerde op een heel creatieve wijze het 
thema van dit jaar uit wist te beelden. 
 
Miss Reutemeteut 2014 is geworden Jessica van Schijndel. Uit het juryrapport bleek dat de 
carnavaleske uitdossing en feestelijke uitstraling de doorslag hebben gegeven. 
 
JURYRAPPORT versierde wagens 47e  REUTEMETEUTRIT 
 
Gezien de grote deelname tijdens deze rit was het voor de jury geen gemakkelijke opgave een 
goede keuze te maken. Na lange beraadslagingen  
 
Aanmoedigingsprijs: startnummer 34, Sjef van Creij jr. en Minka van Creij. Een auto opgebouwd uit 
stenen, zeer origineel en creatief.  
 
3de prijs: startnummer 29, 30, 31. Team Schone Slaapsters, Angelique van Nuland en Natasja van 
den Berg. Compleet met Klaas Vaak, er werd gebouwd aan een droom. 
 
2de prijs: startnummer 13 Marjolein Reberger en Pascal van Schijndel, Rusmolles Rundje. Tour 
door Zandhazendurp, gaat langs de Molen, het Wiel van Armando, het Autotron en natuurlijk langs 
de woning van Prins Harry den Uurste. Alle Zandhazendurp mochten mee.  
 
1ste prijs en wisselbokaal: startnummer 57, Peter Pels en "Jut van Jul" c.q. Raad van Elf. De 
Poolse bus. Compleet met rietdekker, Polsky Bauer, taxichauffeur, huisschilder, stukadoor en een 
poets, allemaal half geld. 
 


