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52e Reutemeteutrit: 
Anders dan anderen! 

 

Het nieuwe jaar 2019 staat alweer voor de deur en 

dus wordt het ook weer tijd om aan de slag te gaan 

met de 52e editie van de Reutemeteutrit! Op zondag 

24 februari is het alweer zo ver. Doordat carnaval dit 

jaar laat valt, is dat ook zo voor de tocht der tochten.  

 

Enquête: Na afloop van de 51e editie hebben we een 

enquête gestuurd. Daarop hebben we veel response 

gehad, waarvoor hartelijk dank! Een aantal 

suggesties kwamen meerdere keren naar voren en 

daar hebben we uiteraard iets mee gedaan, bij de 

organisatie van deze editie. Een paar zaken die we 

eruit willen halen:  

 

 
 

Start: Uit de enquete kwam ook naar voren dat  het 

gedoe bij de start als vervelend wordt ervaren. Daarom  

gaan we dat anders aanpakken; Prins Dirk dun Urste en 

zijn adjudant Ton starten om 12:19u.  

Daarna gaan we in groepen starten, op basis van je 

startnummer; de eerste groep start om 12:20u de 2e om 

12:40u 3e om 13:00 en de 4e om 13:20. Op basis van je 

startgroep krijg je toegang tot het Gildeplein. Daardoor 

zal de start overzichtelijker verlopen en krijgen we ook 

meer spreiding op de route met, naar we hopen, minder 

opstoppingen. De startlocatie blijft Het Gildeplein, in 

combinatie met het inmiddels bekende Café d’n Beer. 

 

De Rit: Zoals reeds aangegeven gaan we wat eerder 
van start. Daarvoor hebben we meerdere redenen: 
- Meer rust en overzicht bij de start; 
- De jury kan de versierde wagen beter 

beoordelen. 
- Meer spreiding op de route, dus minder 

opstoppingen bij controles 
- We kunnen ook eerder finishen, waardoor het 

rekenwerk sneller kan worden opgepakt, en we 
de uitslag op tijd klaar hebben. 

Voor de rest zal de opzet van de rit niet echt heel 
veel worden aangepast Die is goed en dat laten we 
dan ook zo!  
 
Inschrijven: Het maximale aantal deelnemers is 

vastgesteld op 111. Met dat aantal kunnen we de 

veiligheid en de afhandeling van de rit waarborgen. Als 

je dus zeker wilt zijn van deelname, schrijf je dan alvast 

in; dat kan natuurlijk via onze website: 

www.reutemeteutrit.nl/inschrijfmogelijkheden 

Versierde auto’s: Versierde auto’s zijn eigenlijk de 
basis van de Reutemeteutrit. De afgelopen jaren 
hebben we zeker een aantal interessante en ludieke 
inzendingen gezien, maar wij denken (vinden) dat 
het beter kan. Bij deze roepen we jullie dan ook op 
om er wat meer werk van te maken dan een paar 
ballonnen hier en daar! Dit jaar zijn er naast de 
prijzen en bekers, ook bonuspunten te verdienen 
voor de beste versierde auto’s. Je kunt daarvoor 
natuurlijk het thema van Zandhazendurp gebruiken, 
maar dat hoeft zeker niet!   
 

 
  

http://www.reutemeteutrit.nl/inschrijfmogelijkheden
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Versierde wagens (vervolg) 
Laat je creativiteit maar eens flink zijn best doen! 
Denk daarbij niet alleen aan het voertuig zelf, maar 
ook de aankleding van de deelnemers; en als je met 
een team mee doet, dan zou dat als geheel in de stijl 
van het thema zijn!   
 
Prijsuitreiking: Deze zal weer “aansluitend” aan de 

rit zijn. Dat wil zeggen dat het Reutemeteutbal, zoals 

we dat de afgelopen 2 jaar gedaan hebben, niet 

meer zal terugkomen.  Rond 17:30u gaan we starten 

met de uitreiking. Rond 19:00u zullen we de 

definitieve uitslag bekend maken. Om dat te kunnen 

doen, moet onze rekenkamer wel de gelegenheid 

hebben gehad om de zaken goed op een rijtje te 

zetten; moet uiteraard zorgvuldig gebeuren en 

neemt dus wel de nodige tijd in beslag.  

 
Prijzen: Ook dit jaar zijn er weer de traditionele 
prijzen. Daarover was de enquête ook duidelijk; die 
horen bij de Reutemeteutrit; de “mendjes”!! 
 

 
 

 
Thema Zandhazendurp: “Doar kunde oewen draai vééne” 
Daarbij kunnen we melden dat we nieuwe heersers hebben 
over ons durpke; Prins Dirk (Verbiesen 45) en zijn adjudant  
Ton (Verbiezen 44/broer van). Beiden echte Rosmalenaren, 
zonen van de bekende bakkersfamilie! Wij wensen beiden 
een fantastisch carnaval 2019 toe en uiteraard veel succes 
bij de Reutemeteutrit 2019. 

 
 

Droogrit 2019: Ook dit jaar weer de droogrit, waarbij 
bonuspunten te verdienen zijn voor de echte rit. 
 
Vraag 1: 
Hieronder zie je zestien roosterpunten. Hoeveel 
vierkanten kun je maken, waarvan alle hoekpunten 
roosterpunten zijn? 

 .    .    .    . 
 .    .    .    . 
 .    .    .    . 
 .    .    .    .  
 
Vraag 2:  
Bij het elf elf bal in De Kentering vroeg ik aan de eigenaar 
hoeveel betalende gasten er aanwezig waren en de 
eigenaar gaf als antwoord: als er eens zoveel gasten plus 
een half zoveel gasten plus een kwart zoveel gasten en de 
10 obers betalen, dan zijn er 1000 gasten aanwezig. 
Hoeveel betalende gasten zijn er dan werkelijk aanwezig? 
 
Vraag 3:  
Welke letters vullen deze reeks aan?  
T E T N A Z Z V V D _ _ 
 
Stuur de (juiste) antwoorden voor 15 januari naar: 
info@reutemeteutrit.nl. De eerst inzending met 3 goede 
antwoorden krijgt 11 bonuspunten; de 2e 7 
bonuspunten: de 3e 3 bonuspunten 
 
Wil je eens een droogrit ”rijden”, kijk dan op deze link: 
https://www.macdewalden.nl/info-
vereniging/downloads-allerlei/category/6-
routebeschrijving 

 
 

 
 

Kijk ook op onze facebookpagina of 

website: www.reutemeteutrit.nl 
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