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Reutemeteutrit 2013 

Algemeen 

Het was voor de jury schrikken om te horen dat onze voorganger tijdens carnaval 

erg lange tenen had vandaag. Een snelle start voor de nummer 1 van deze rit 

werd bijna onmogelijk gemaakt door een vrouwelijke Zorro . 

Er was dit jaar een nieuw fenomeen, zwartrijders op de fiets, de snelle EPO 

jongens kunnen na alle bekentenissen enkel dit soort ritten rijden. 

Het ballonnen gehalte was weer erg hoog. Als er prijzen werden uitgedeeld voor 

het grootste aantal opgeblazen ballonnen was het jury beraad uren lang 

doorgegaan. Zoals vorig jaar beveelt de jury ook dit jaar weer een begeleidende 

cursus “Auto Carnavalesk Versieren” 2 weken voor aanvang van de 

Reutemeteutrit aan.  Het was erg leuk te zien dat er weer een aantal veel 

belovende deelnemers tussen zaten. Daarom wil de jury 1 aanmoedigingsprijs 

uitreiken vandaag en er zijn 2 prijzen voor de meest ludieke deelnemers. 

Aanmoedigingsprijs 1 

Deze deelnemer was op zoek naar een donorhart voor onze eigen zandhaas nog 

wel. Voor deze jonge deelnemer wil de jury graag het vuur wat opstoken zodat de 

versiering volgend jaar nog groter uitpakt. 

Aanmoedigingsprijs €25,- startnummer 24 “Donorhart voor de zandhaas” 

 



Tweede prijs 

Van deze deelnemer kreeg de jury de opdracht uit te zoeken wie hun hart had 

gestolen. Aangezien de jury uit knappe koppen bestaat was dit klusje redelijk snel 

geklaard.  Het was de zandhaas in de kentering met de scepter van de prins. 

Tweede prijs €40,- “Cluedo  - de carnavals editie” 

 

Eerste prijs 

Wat was het weer een commotie, 3 vrouwelijke ambulance dokters die met hoge 

snelheid een jury lid 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. 

Eerste prijs €65,- “Zandhazen transplantatie team” 

 


