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De 52e Reutemeteutrit  
 
De Reutemeteutrit is een rit voor auto’s en motoren, die wordt gereden 
aan de hand van een routebeschrijving met puzzelachtige opdrachten 
en een bondig reglement. De rit is 30 kilometer lang en je mag daar 
(inclusief een pauze) twee uur en 30 minuten over doen. 
De Reutemeteutrit wordt georganiseerd onder de vlag van A.C. Quo 
Vadis die dit jaar 60 jaar bestaat! 
 
Op 24 februari 2019 gaat alweer de 52e Reutemeteutrit van start. Daar 
gaan we natuurlijk weer iets bijzonders van maken! Versier je auto of 
motor en verdiep je in het zotte carnavalsgepuzzel van 
Zandhazendurp. 
 
Na de afgelopen editie hebben we een enquête uitgestuurd. Aan de 
aangereikte knel-/verbeterpunten gaan we dit jaar iets doen. 
Dus lees onderstaande goed. 
 
Het maximale aantal auto’s is 111. Dus schrijf snel in! 
 
Inschrijven/starten 
Je bent vanaf 11.30 uur van harte welkom in de feestzaal van Café d’n 
Beer. Inschrijven kan tot 13.15 uur (als het maximale aantal auto’s 
nog niet is bereikt). 
Om elf voor half één (12.19 uur) lost de drager van ’t Elfde Jèske, 
René van Gerven op het Gildeplein het startschot voor Prins Dirk d’n 
Urste en Adjudant Ton. Daar achteraan gaan tot 13.30 uur de overige 
deelnemers in 4 groepen van start. 
Bij de start wordt de routebeschrijving aan je uitgereikt en beoordeelt 
de jury de versierde voertuigen. 
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Vinkenveld 9 Rosmalen T(073) 528 00 55
www.gebroedersvanderplas.nl

Bij Gebroeders van der Plas zien we duurzaam 
onderhoud als een investering in uw vastgoed. 
Een investering die zich altijd terugbetaalt.
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In welke groep je start is afhankelijk van het moment van inschrijven 
waar een startnummer aan wordt toegekend. Rijd je als team en wil je 
in dezelfde groep starten, schrijf dan ook tegelijk in. Zaterdag 23 
februari krijg je via een e-mail het startnummer en de laatste 
informatie toegezonden. Dus let op je inbox! Niet voorinschrijvers 
ontvangen de informatie op zondag 24 februari. 
 

 
 

Pauze  
Het eerste deel van de rit wordt afgesloten bij Texas. Hier zal een 
spelletje plaatsvinden. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal het 
blind gekozen bingoballetje, wat in ex aequo-gevallen de klassering 
bepaalt, getrokken worden aan de inschrijftafel. Bij Texas is ook 
gelegenheid om wat te drinken. 
 
 
 
 
 
 
 
Halve pagina Holweg Transport en Logistiek 

Zelfde advertentie als in 2018 
zwart/wit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De Beverspijken 9 5222 EE ’s-Hertogenbosch  www.lcsh.nl 
LCsH is onderdeel van Holweg Cargo Service bv  www.holweg.nl 

 Opslag en Logistiek 
 Stadsdistributie 
 Pallet Distributie  
 Transportdiensten 

 
 





Finish 
De finish is ook weer op het Gildeplein en bij Café D’n Beer. 
Zorg ervoor dat je de controlekaart, binnen 2½ uur na de starttijd, bij 
D’n Beer weer inlevert.  
 
Reutemeteut afterparty en uitreiking van ritprijzen 
Aansluitend is het partytime in de feestzaal van Café D’n Beer met 
o.a. dj Herman Hubers. Rond 17.30 uur starten we met de 
prijsuitreiking van de versierde auto’s en Miss Reutemeteut. Ook 
kunnen dan de tombolaprijzen worden opgehaald. 
Om ca. 18.30 uur start het optreden van Prins Dirk d’n Urste, 
adjudant Ton met Raad van Elf en diverse muziekclubkes uit 
Zandhazendurp geven acte de présence. Aansluitend worden de 
ritprijzen uitgereikt en zijn de prijswinnaars bekend.  

Het vergelijken van de puzzelresultaten begint;  “hoe konden we er 
toch weer intuinen ?” 

Het officiële programma duurt tot ca. 20.30 uur. Maar (na)genieten en 
feestvieren kunnen alle Reutemeteutdeelnemers dan nog urenlang.  

Het beloofd een mooie opwerrumer voor Carnaval 2019.  
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Schellings Autoschade
Berlicum T. (073) 503 40 04   Rosmalen T. (073) 522 24 78

www.schellings-autoschade.nl

EERSTE HULP BIJ 
AUTOSCHADE

Autoschade komt nooit gelegen. Het is al  
vervelend genoeg dat u schade aan uw auto  
heeft en bovendien vraagt het tijd en regelwerk  
waar u niet op zit te wachten. Schellings Autoschade  
is uw lokale schadehulp. Wij repareren uw schade snel en vakkundig 
en nemen de schade afwikkeling met uw verzekering uit handen. Ook 
voor uw leaseauto regelen wij het van A tot Z. Heeft u schade, een 
deukje of bent u beheerder van een wagenpark?

Schellings Autoschade is er voor u!
Wij nemen alle zorgen uit handen

Altijd één vast aanspreekpunt 

Vakkundige snelle schade afwikkeling 

4 jaar garantie 

Samenwerking met alle verzekeraars

24/7 bereikbaar

Zowel particulier als voor uw wagenpark

Voor alle leasemaatschappijen

Gratis vervangende auto, haal- 

en brengservice

Wilt u weten wat wij voor u of uw wagenpark kunnen betekenen?  
Bel ons voor een vrijblijvende afspraak.

autoschade
wat nu? Uw lokale schadehulp 073 – 5034004

Schellings Autoschade
De Enst 3 | 5258 BM Berlicum 
Industrieterrein Beekveld  
tel. (073) 503 40 04 

Heikampweg 7 | 5249 JX Rosmalen
Bedrijventerrein Kruisstraat 
tel. (073) 522 24 78

www.schellings-autoschade.nl

Schellings Autoschade
De Enst 3 | 5258 BM Berlicum
Industrieterrein Beekveld
tel. (073) 503 40 04
www.schellings-autoschade.nl

Vliertwijksestraat 42 | 5249 RJ Rosmalen
Bedrijventerrein Kruisstraat
tel. (073) 522 24 78



Inschrijven 
 
Voorinschrijven kan door middel van het invullen van een 
inschrijfformulier (zie middenpagina van dit boekje) en via 
www.reutemeteutrit.nl. Voor € 15,- kun je dan met auto of motor 
deelnemen aan de Reutemeteutrit.  
Je bent tevens welkom op de afterparty en prijsuitreiking.  
 
Tot en met vrijdag 22 februari 2019 kun je: 
 
- Ingevulde inschrijfformulieren inleveren bij Party Planet, 

Dorpsstraat 117 in Rosmalen 
 
- Voorinschrijven via internet 

 
De verschuldigde €15,- betaal je aan de inschrijftafel op zondag 
24 februari. Je kunt ook nog inschrijven in de feestzaal van Café d’n 
Beer (vanaf 11.30-13.15 uur en als het maximale aantal auto’s nog 
niet is bereikt). Deelname bedraagt dan ook € 15,-. 
 

   
 

Insc hrijven als team 
 
Een team bestaat uit 3 auto’s en/of motoren.  
Het resultaat van deze drie voertuigen wordt bij elkaar opgeteld en 
vormt zo het teamklassement.  
Met het inschrijfformulier kun je tevens (gratis) als team inschrijven. 





Het versieren van auto en motor 
 
Een versierde auto hoort bij de Reutemeteutrit! We roepen jullie dan 
ook op om er extra werk van te maken. Let op! Dit jaar zijn er (naast 
de prijzen voor de best versierde auto’s) ook nog extra punten voor 
de rit te verdienen, als je met een versierde auto aan de start 
verschijnt. 
 
 

 
 
 
Uit het juryrapport van de 51e Reutemeteutrit 2018: 
 
Voorwoord jury: De taak voor de jury was dit keer zwaarder dan 
verwacht. Wat aan haar voorbij trok mag oogstrelend genoemd 
worden. En de oog(st) was dan ook rijk. Er was dit jaar oog voor 
presentatie en versiering. En een aantal voertuigen was duidelijk 
thematisch aangepast met oog voor detail. Voor de jury was 11 % 
precies zoals bedoeld en het doel is dat volgend jaar 22 % zowel 
thematisch als qua presentatie gaat verschijnen. Zodat de jury haar 
ogen weer kan uitkijken.  
 
Aanmoedigingsprijs: Startnummer 19: De Cupido’s  
Danny van de Nieuwendijk – Luke Peterse  
Deze deelnemers blonken uit door hun prachtige kleding en 
presentatie. De Godin stak er met kop en schouders bovenuit, en ze 
had ôôg vur de liefde.  
 
Aanmoedigingsprijs: Startnummer 20:  
Pleuni den Otter – Meta den Otter  
Oogappeltjes: De presentatie was erg goed, mooi op het thema 
gericht. Het zag er op het oog allemaal erg goed uit voor de jury. En ja, 
jullie mogen het oogappeltje van de jury zijn!  
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3e prijs: Startnummer 31:  
Michael van Heugten – Wouter Kamp  
Er werd met blikken gelonkt en geworpen. Een hele mooie actie, goed 
verzorgd, allemaal enthousiaste mensen. Kom maar een blik werpen!  
 
2e prijs: Startnummer 29: De Kijkdoos  
Raoul van de Nieuwendijk – Edwin Schellekens  
Met een wat twijfelachtige dubbele betekenis wat de jury betreft. Een 
leuke presentatie en een mooie uitvoering. De jury keek zijn ôgen uit!  
 
1e prijs: Startnummer 35: De Bliekwagen 
Pascal van Schijndel-Marjolein Rebergen-Claudia Vera  
Prachtig versierd en helemaal volgens het thema “Zandhazendurp hè 
ôôg vur mekaar.”  
En zoals de dames van de Annenborch de jury wist te melden:  
- Al zijn we incontinent en hebben we staar, dun Bliekwagen staot altijd 

vur oe klaar.  
- Achter de geraniums kijken wij in alle stroaten, zo houwe we hil 

Zandhazendurp in de goaten.  
- Doet owe buurman een bietje raar, Bel ons op wij hebben ôôg vur 

mekaar.  
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Een geweldige act en prachtige presentatie. De jury heeft een traantje 
weggepinkt, zo mooi was het. En heeft daarom ook besloten om deze 
dames een extra prijs toe te kennen.  
De motivatie is dat dit clubje altijd meedoet aan de Reutemeteutrit, 
zeer duidelijk aanwezig en zichtbaar zijn, en, zonder hen gaat de 
Reutemeteutrit niet door! 
 

 
 
 
Miss Reutemeteut 2018 
  
Ze lekt 51 jaar, maar ze is al 77, as ge goed 
kekt. En ja, ze had een eugske op de jury-
voorzitter, maar dè hed de uitslag nie beïnvloed. 
Daar ha de jury gin oog vur. Miss Reutemeteut 
2018 is geworre: Stera Dent! 
 
 
Vrouwelijke deelnemers aan de Reutemeteutrit 
worden tijdens de inschrijving, start en rit 
beoordeeld voor deze verkiezing. Wederom zal 
een deskundige jury op 24 februari 2019 Miss 
Reutemeteut verkiezen. 
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Reutemeteut Brunch, een mooie traditie 
door Hans Breuer 
 
Op de dag dat de Reutemeteutrit wordt verreden, traditioneel een 
week voor carnaval, zijn er allerlei activiteiten die de deelnemers 
ontplooien. Er worden ballonnen opgeblazen, geschminkt, het 
theaterstukje voor de jury nog een keer geoefend etc. 
Gebruikelijke zaken die horen bij de voorbereiding om mee te kunnen 
doen met de moeder der Carnavaleske Puzzelritten.  
Sommigen doen alles tegelijk. Neem nou de Likkebaerden, een club 
die op 26 april 2018 25 jaar bestond. Naast de noeste arbeid en de 
inzet om een fors aantal teams in te zetten tijdens de rit, houden ze 
ieder jaar voor de Reutemeteutrit een grote brunch. En dat al 24 jaar. 
Een evenement waar de Likkebaerden trots op zijn en vrijwel alle 
Likkebaerden zijn aanwezig, jong en oud en in getal maar liefst 52 
personen.  
Zo ook op de ochtend van 4 februari 2018. Om 11.00 uur wordt het 
buffet geopend en de soep, kroketten, krentenbollen en eitjes vinden 
gemakkelijk hun weg. Gezelligheid troef.  
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VOOR AL UW AUTOBELETTERINGEN!

Een familiebedrijf met passie voor tweewielers 
 

Verkoop en reparatie van nieuwe en gebruikte fietsen 
 

Damesfietsen • Herenfietsen • Kinderfietsen • Elektrische fietsen • Vouwfietsen • Bakfietsen • Inruil mogelijk 
 

 
Een servicebeurt voor een gewone stadsfiets  

kost bij ons altijd € 24,95 
 

Een servicebeurt voor een elektrische fiets  
kost bij ons altijd € 29,95 

 

 

  Openingstijden:           Volg ons op Facebook en Instagram voor de  
  dinsdag t/m vrijdag van 8.30u tot 17.30u    laatste nieuwtjes, leuke aanbiedingen en winacties. 
  zaterdag van 8.30u tot 16.00u      www.facebook.com/defietstweewielers  
  zondag en maandag zijn wij gesloten     www.instagram.com/defietstweewielers 



Een van de Likkebaerden, die (begrijpelijkerwijs) anoniem wil blijven, 
vertrouwt de Reutemeteut verslaggever toe dat hij/zij levenslange 
dispensatie heeft gekregen van het hoofdbestuur om niet meer mee 
te hoeven rijden. Het voortdurend wagenziek worden tijdens de rit 
was niet meer leuk, en hij/zij moet helaas afzien van deelname. Zo 
zie je, soms schuilen er kleine drama's achter de feestvreugde.  
Roos van 6 en Femke van 8 hebben hier geen last 
van. Zij zijn de zoveelste generatie Likkebaerden die 
nu nog achter op de bank zitten in de auto, maar 
ondertussen ook al actief zijn als bijvoorbeeld 
dansmarieke, waarbij het hoogtepunt bestaat uit in 
de optocht op de Prinsenwagen!  
"Ja, we zitten wel lang in de auto, maar we hebben 
snoep en limonade bij ons, en wat spelletjes. 
We vermaken ons wel."  
 
En zo rollen de Likkebaerden zoetjes maar gestaag 
richting de Reutemeteutrit, en natuurlijk het Feest 
der Feesten, Carnaval! 

 

 

 

 

 

Halve pagina Club van 111 

Zelfde advertentie als in 2018 

Zwart/wit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor slechts € 25,- per jaar steunt u talloze  
carnavalsactiviteiten in Rosmalen 

 Info: clubvan111@zandhazendurp.nl  
 Tel:   0735221193 
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EEN EERLIJK ADVIES, RUIME KEUS EN...

...ALLEEN BIJ ONS VERKRIJGBAAR: 
LUNENBURG SERVICE

DUYN EN DAELSEWEG 35, 5391 ED NULAND   -   VERLENGDE VAN MEEUWENSTRAAT 2, 5241 TG ROSMALEN   -   LUNENBURG.NU



Ut uurste kwartier liefdevol, en dan begint ut…… 
door Hans Breuer 
 
Voor de afwisseling starten we dit schrijfsel met een cliché. "De 
Reutemeteutrit is niets zonder haar deelnemers!" 
Zo, dat hakt erin niet? En toch, niets is minder waar. En uw 
Reutemeteutschrijvert heeft de eer en het genoegen om met regelmaat 
deze deelnemers te spreken. En altijd is er sprake van 
gepassioneerdheid, competitie en doorzettingsvermogen. Dat lijkt een 
dwarsdoorsnede te zijn van het Reutemeteut deelnemersveld. Hoe 
mooi kan het zijn. 
 
Ergens in oktober pedaleert uw schrijvert een paar straten verderop in 
Rosmalen. De zomer nadert zijn einde, en in het web van de kruisspin 
verzamelen zich de eerste waterdruppels.  
 
We worden warm welkom geheten ten huize van de familie Boerakker. 
Jacques maakt de deur open, en even later arriveert zus Marjon ook.  
Het blijkt al snel dat we hier te maken hebben met een doorgewinterd 
stel mensen die carnaval en de Reutemeteutrit stevig omarmd hebben. 
"Nou ja, geboren en getogen Zandhaas, maar ik vier nog 1 dag 
carnaval, dan is het weer mooi geweest. En ja, de Tonproatavond is 
hartstikke leuk, en effe naar de Optocht.", aldus Jacques. Leeftijd gaat 
wat meetellen, en de tijden zijn veranderd. Marjon heeft het nog eens 
geprobeerd in Oeteldonk, en half Rosmalen zat in de Paternoster.  
Over één ding zijn ze het eens, De Tent vroeger die aan de Kentering 
was gebouwd, dat was zo iets geweldigs. Daar hebben beiden hele 
goede herinneringen aan.  
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Al pratend komen ook andere herinneringen bovendrijven. Maar liefst 
50 jaar geleden zaten ze als kleine kinderen op de achterbank in de 
auto van hun ouders tijdens de Rit. Toen was er zelfs nog sprake van 
een Sinterklaasrit, uitgeschreven door Quo Vadis.  
Jacques en zijn gezin doen nu ongeveer 12 jaar mee. Vriend Tom 
Kusters trad aan toen er een navigator gezocht werd. Tom moest in het 
begin wat wennen aan het lezen. Wanneer er "rontonde" stond in de 
beschrijving was Tom van mening dat "dat wel verkeerd geschreven 
zou zijn."  
Later kwam het goed en dat resulteerde onder andere in een 11e plek 
8 jaar geleden, naast een aantal hoge noteringen in het klassement. 
 

 

 
 
 

Marjon bereidt zich altijd tot in de puntjes voor. Ze heeft veel 
routebeschrijvingen plus de antwoorden van de afgelopen jaren, leest 
van tevoren alles door en ziet tijdens de deelname regelmatig zaken 
die in het verleden al eens voorbij kwamen. "En wanneer ik dan iets 
nieuws zie denk ik altijd; hoe zouden ze dat nou bedoelen?", aldus 
Marjon. Niet te moeilijk nadenken blijkt dan te helpen. "Ik vraag me af 
hoe het kan dat deelnemers binnen de tijd zijn en in de top 10 
eindigen. Dat lukt ons nooit. We hebben onze tijd hard nodig."  
Een lichte paniek overviel Marjon toen ze na een verhuizing haar 
Reutemeteut bescheiden kwijt was. Alle paperassen leken onvindbaar, 
maar tot haar opluchting vond ze alles na enige tijd terug in een 
nachtkastje. 
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Jacques geeft het ruiterlijk toe, hij wil altijd winnen. Of het nou over 
kaarten, Monopoly, risken of de Reutemeteutrit gaat, een tweede plek 
telt niet. En met name die Rit, die triggert. "Het is die competitie. Wij 
willen beter zijn dan anderen. Vandaar dat de Reutemeteutrit best 
intensief is. We hebben een sterke focus. Ik rij altijd en doe het op 
koekjes, navigator Tom drinkt een biertje onderweg, en gaat het dan 
steeds beter doen hahaha!"  
 
Ze doen altijd mee met de Droogrit, komen niet altijd met de goede 
antwoorden, maar het rondzoemen in de familie start er wel mee. De 
aftrap is dan gedaan. 
 
Voor de komende editie gaan de Boerakkertjes proberen 2 teams in de 
vaart te brengen. "En ja, een vrouwenequipe is ook wel interessant", 
aldus Marjon. "Er zijn jaren bij dat er veel prijzen vallen bij de 
vrouwenequipes. Toch maar eens over nadenken".  
 
Zandhazinnekes, u bent gewaarschuwd. 
 
Fijne Carnaval!  
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Je hebt dé creatieve oplossing 

gevonden voor jouw grafische 

uitdaging. Online en offline. 

Waarom zelf 
proberen als  
’t ViaVeer kan?





De prijzen 
 
De Hoofdprijs (de elfde van het klassement gewonnen in 2018 door 
Judith Broos en Nienke Hurkens) bestaat in 2019 ook weer uit 111 
euro’s en dan ook nog eens op een ‘kunstige’ manier verpakt. 
 
De eerste prijs (nummer 1 in het klassement) wordt beloond met 
een grote kist vol levensmiddelen en verrassingen.  
 
Overige ritprijzen. De nummers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 en de 
nummers 22, 33, 44, 52(!), 55, 66 enzovoorts winnen, samen met de 
rode lantaarndrager, mooie prijzen van de grote prijzentafel.  
 
De teamprijzen. De organiserende commissie is vereerd met de al 
jaren voortgaande strijd tussen de deelnemende teams. Afgelopen 
jaar waren er dit 18! De prachtige wisselbeker draagt de namen van 
veel verenigingen en families uit ons mooie durp. Ook nu weer is deze 
wisselbeker (samen met een “blijf-beker”) de inzet voor het winnende 
team. Ook de plaatsen 2, 3, 4 en 5 worden beloond met een beker en 
bovendien met een prijs van de fantastische prijzentafel. 
 

 
 
Versierde auto’s. De Club van 111 sponsort al vele jaren de 
deelnemers aan de Reutemeteutrit voor de mooist versierde auto’s in 
de vorm van geldprijzen. De beste versierder wordt bovendien beloond 
met de wisselemmer. 
 
Tombolaprijzen. Opnieuw is de eerste prijs van de tombola een 
grote kist met levensmiddelen. Daarnaast zijn er twintig mooie  
tombolaprijzen te winnen. De verkoop gaat volgens het bekende 
enveloppesysteem. De enveloppen kosten € 1,- per stuk.  

 
Niet afgehaalde prijzen zullen aan een goed doel uitgedeeld worden. 

 

De beste dames equipe mag zich 
een jaar lang bezitter noemen van 
de door Annie en Nico Smulders 
geschonken ANS wisseltrofee en dat 
samen met een mooi opgemaakte 
prijs. 
Miss Reutemeteut krijgt een 
“wisselsjerp” en een mendje met 
levensmiddelen en een blijvend 
aandenken 
 



▪ Dedicated Transportdiensten  
▪ Pallet Distributie Benelux
▪ Internationale Expeditie

e-mail: info@holweg.nl  ▪  tel.: 06-52001210

 
 

 
 

eetcafé De Likkepot 

7 dagen geopend voor lunch, diner of een drankje 
Dorpsstraat 47, Rosmalen  Tel. 073 – 521 59 48 



Uitslagen Reutemeteutrit 2018 
 

Individueel klassement 
 
Hoofdprijs (11e prijs): 
Judith Broos en Nienke Hurkens 
 
 1e prijs: Wolter de Jong en Sander Paulusma 
 2e prijs: Jack van Schijndel en Jos Klerkx 
 3e prijs: Max van Schijndel en Jeroen Thien 
 4e prijs: Harry Kuijpers en Marjon Boerakker 
 5e prijs: Chris en Nanneke van Lokven 
 6e prijs: Marcel vd Oetelaar en John Jonkergouw 
 7e prijs: Ilse en Tim Kerkhof 
 8e prijs: Ilse Mommers en Marcel de Veer 
 9e prijs: Raoul vd Nieuwendijk en Edwin Schellekens 
10e prijs: Danny vd Nieuwendijk en Luke Peterse 
12e prijs: Olav Steijger Solo 
 
 

 
 
 
 



 

Koop nu met 100% garantie uw toners en cardridges 

 toner en inkt, 
 verzendlabels  
 kassarollen  

Met meer dan 30 jaar ervaring met printers en toebehoren de 
beste producten voor en met kortingen tot 50% van het origineel. 

Robert de Bekker 06-23 90 10 00 Ad de Bekker 06-12 10 77 48 

www.bosschetoner.nl 
 

Korte venstraat 14 
5241 CR Rosmalen-
www.penningsoz.nl 
info@penningsoz.nl 

    Uw makelaar voor : 
 

* Aankoop   * Verkoop  
* Taxatie     * (Ver)Huur  
 

van uw woning en bedrijf 
 

    Bel voor meer info: 
    O73-5221193 
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  22e prijs: Gerrit Timmers en Ruud Schaapman 
  33e prijs: Patrick vd Doelen en Wendy van Straten 
  44e prijs: Sophie Verbiesen en Rianne van Dorst 
  51e prijs: F. Blokker en Petra Blokker 
  55e prijs: Gerion Broos en Frank Pennings 
  66e prijs: Pascal van Schijndel en Marjolein Rebergen/Claudia Vera 
  77e prijs: Denise vd Veeken en Michelle van Doorn 
  88e prijs: Marjolein en Ylse van Meurs 
  99e prijs: Niels vd Heuvel en Sven Maurix 
111e prijs: Wiljo vd Plas en Nelly vd Plas 
Rode lantaarn: Sanne vd Ven en Dana Dus 
 
 
Klassement teams 
 
 1e prijs: Noavenant Niks  10e prijs: Hedde FF 
 2e prijs: Hoge ogen gooien 11e prijs: Lek en afgedreven 
 3e prijs: De Knallers 12e prijs: Blik op de weg 1 
 4e prijs: De Likkebaerden 3 13e prijs: De Likkebaerden 5 
 5e prijs: Helemaal de weg kwijt 14e prijs: De Likkebaerden 4 
 6e prijs: Zelde Ted 15e prijs: Bekèk ut mar 
 7e prijs: Team Tuetemetuer 16e prijs: Blik op de weg 2 
 8e prijs: De Likkebaerden 1 17e prijs: Streekhoazen 
 9e prijs: De Likkebaerden 2 18e prijs: Eendjes on Tour 
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Wat we nog ff kwijt willen … 
 
Wij waren zeer verrast dat 80% van de deelnemers gereageerd heeft 
op de enquête. Wat vooral naar voren komt is dat de rit het meest 
favoriete onderdeel blijft. 
Uitspraken zoals “slim gemaakte vragen”, “altijd weer die instinkers”, 
maar ook moeilijk oplosbare situaties zoals in de Maliskamp, op het 
industrieterrein en bij de sporthal werden benoemd. 
Minder favoriet zijn de opstoppingen bij de controlebordjes. Wij hopen 
als organisatie dat het gespreid starten dit probleem zal verminderen. 
Maar ook jullie zelf kunnen actie ondernemen door bv een foto te 
maken van de controles en een rustige plek te zoeken om te 
overleggen. Natuurlijk staat de veiligheid altijd bovenaan. 
Ook komt duidelijk naar voren dat het samenzijn na de rit, de 
contacten, het napraten, maar ook de onderlinge strijd het 
Carnavaleske thema “doar kunde oewen drèeij vééne” onderstrepen. 
De door jullie ingebrachte verbeterpunten hebben we ter harte 
genomen. We hopen dat in deze editie al resultaten terug te zien zijn. 
Daarnaast staan we altijd open voor jullie positieve inbreng. 
 
Wel maken we ons zorgen over de toekomst van de Reutemeteutrit. 
De organisatie is daarom ook op zoek naar enthousiastelingen die 
graag eens in de keuken mee willen kijken hoe een dergelijke rit in 
elkaar gezet wordt en hoe het evenement handen en voeten krijgt. 
Voel je je aangesproken laat het horen want we zijn op zoek naar jou! 
 
Dit mooie evenement verdient het om te blijven bestaan! 
 

 


































 

www.imevo.nl – Winand Steenbekkers – 06-50 63 47 11 

Advies, beheer en uitvoeren van technische oplossingen. 

 



Klassement damesequipes 
 
1e prijs: Judith Broos en Nienke Hurkens 
2e prijs: Dian en Henny Swanenberg 
3e prijs: Nicole Cuijpers en Ellen van Rijckevorsel 
 

Klassement versierde auto’s en motoren 
 
1e prijs: Marjolein Rebergen/Pascal van Schijndel/Claudia Vera 
2e prijs: Raoul vd Nieuwendijk/Edwin Schellekens 
3e prijs: Michael van Heugten/Wouter Kamp 
 

 
 
 
Dank aan ondersteuners 
 
Mede dankzij de volgende ondersteuners kan A.C. Quo Vadis zorgen 
voor een mooi Reutemeteutfeest met een prachtige prijzentafel: Club 
van 111; Autocentrum Rosmalen, Slagerij Coenraad samen met alle 
adverteerders. 
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De organisatie 
 
De Reutemeteutrit wordt georganiseerd door autoclub A.C. Quo 
Vadis, in samenwerking met de stichting Vrienden van het 
Rosmalens Carnaval. 
 
• Operationele organisatie: Karin van Schijndel, René Holweg, 

Herman Hubers en Jolanda Smulders 
• Uitzetters: Ad Sleutjes en Pedri van der Plas 
• Prijzentafel: Commissie Reutemeteut en andere vrijwilligers 
• Medewerkers Reutemeteutboekje: Karin van Schijndel, Hans 

Breuer, René Holweg en Jolanda Smulders, 
 

 

VAN DE GRAAF 

mode
   Dorpsstaat 10 Mercuriusplein 84
     Rosmalen                          Berlicum
          073-5212218 www.vandegraafmode.nl    073-5032294
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