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REUTEMETEUTKRANT 
De 49e editie op 31 januari 16 
 

      

 

 

    

De eerste prijs van de 

droogrit met aftrek van 

11 strafpunten: 

 Wim Melten 

 

De tweede prijs van de 

Droogrit met aftrek van 

5 strafpunten: 

Henny van Uden 

 

De derde prijs van de 

Droogrit met aftrek van 

1 strafpunt: 

Rianne van de Graaf 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Reutemeteutrit gaat haar 49 e editie tegemoet op 31 januari 2016, georganiseerd door de 

Reutemeteutcommissie onder auspiciën van Quo Vadis. 

 

Er zijn prijzen te behalen in de volgende klassementen: 

 

 Als individuele deelnemer, met maximaal 4 inzittenden per auto 

 Als team, deelname van drie auto’s en/of motoren 

 Als damesequipe 

 

Overige bijzondere prijzen worden toegekend in de categorieën: 

 

 Versierde auto’s. 

 Ludieke uitingen die bijvoorbeeld verwijzen naar het carnavalsthema  

“Zandhazendurp blèft oe verrasse!” 

 Miss Reutemeteut, een opvallende (ludieke) vrouwelijke deelnemer. 

 

Ga je je aanmelden als deelnemer, de organisatie van de Rit heeft het je zo comfortabel mogelijk 

gemaakt: Op de eerste plaats kun je je digitaal aanmelden via de site www.reutemeteutrit.nl . 

Vul het digitale inschrijfformulier in en je betaalt € 10 op de ritdag. 

 

Ook het papieren inschrijfformulier in het Reutemeteutboekje kan gebruikt worden. 

Dit Reutemeteutboekje wordt toegezonden aan deelnemers van voorgaande jaren.  

Tevens kan het inschrijfformulier kan ook afgehaald en ingeleverd worden bij: 

Party Planet , Dorpsstraat 117 in Rosmalen. (Let op, het inleveradres is gewijzigd) Het inleveren kan 

tot 29 januari 2016. 

 

Op zondag 31 januari 2016 kun je ook nog inschrijven in de grote zaal van de Kentering, vanaf 

12.00uur tot 14.00 uur. De deelname kost dan € 13,-.  

 

49E REUTEMETEUTRIT 2016: ZANDHAZENDORP BLÈFT OE VERRASSE! 

Uitslag Droogrit 2015/2016 
 

De Reutemeteutcommissie 

werd onlangs aangenaam 

verrast door bezoek van onze 

Hoogheid Prins Josephus d’n 

Urste en zijn Adjudant Helga! 

 
En dat was goed getimed, aangezien 

de prijswinnaars van de Droogrit op een 

andere manier worden bepaald. Niet 

meer door de volgorde waarin de 

oplossingen binnenkomen, maar 

doordat de namen in een hoge hoed 

gaan. De Hoogheid pakt de drie 

winnaars er vervolgens uit. De eerste 

krijgt 11 bonuspunten, de tweede 5 en 

de derde 1 bonuspunt. Er waren 38 

inzendingen, waarvan er 26 goed 

waren. 

 

De vragen waren: 

 

Welke letter wordt de volgende in de 

onderstaande reeks? B, C, D, E, G, ... 

 

Antwoord: De volgende letter is 'J'. 

De letters rijmen allemaal op elkaar als 

je ze uitspreekt: 'bee', 'cee', 'dee',... 

De reeks kan zelfs nog verder 

vervolledigd worden met de letters: T, 

V, W. 

 

Een zwarte man met zwarte kleren 

loopt op straat, in het midden van de 

weg. De straatverlichting is uit en 

opeens komt er een zwarte auto, met 

gedoofde lichten, recht op hem 

afgereden. Toch kan de auto de man 

nog op tijd ontwijken. Hoe kan dat? 

 

Antwoord: Het is gewoon overdag, en 

alles is dus ook zonder verlichting goed 

zichtbaar. 

 

Welk dier bestaat voor 3/4 deel uit wol? 

Antwoord: Een wolf. 3 van de 4 letters 

vormen het woord 'wol'. 

 

 

 

 

 

Ad van Meurs: 

 

Sinds kort is Ad 

enthousiast lid van 

de Reutemeteut-

commissie.  

Hij zal zich 

toeleggen op de 

rekenkamer maar 

ook algemene 

zaken 

  

Mark van Nuland,  

 

Hij is de nieuwe 

presentator van de 

prijsuitreiking in de 

Kentering van de 

Reutemeteut-rit!  

 

Met zijn carnavalshart 

en ervaring een 

welkome aanvulling 

van ons team!! 
 

Miss Reutemeteut/versierde wagens verkiezing: 

 

Deze editie zal er op een iets andere manier 

worden gejureerd voor deze prijzen. Ten eerste 

is er een nieuwe jury. Tevens zal er vooral 

worden gekeken naar de originaliteit en het 

carnavaleske aspect, waarbij het 

carnavalsthema natuurlijk een belangrijke rol 

speelt. Er zijn leuke prijzen te winnen dus voor 

wat extra leut, zet je je beste beentje voor.  

We laten ons graag verrassen! 


