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Hoofdstuk I 

Wat moet de militaire chauffeur: 

NOOIT DOEN? ALTIJD DOEN! 

AFDELING I 

DE MILITAIR EN ZUN VOERTUIG 

1. Een motorrijtuig besturen ter-
wijl hij onder invloed van sterke 

drank of daarmee gelijk gestelde 
stoffen waarvan hij redelijkerwijze 
moet weten, dat gebruik hiervan 
zijn rijvaardigheid kan verminde
ren. 

2. Onnodig werk veroorzaken 
door zorgeloosheid en onver

schilligheid bij het gebruik en het 
onderhoud van het aan hem toe
gewezen voertuig. 

1. Zorgen, dat hij lichamelijk in 
goede conditie is. 

2. Wanneer hij zich tijdelijk niet 
· in staat voelt om zelf te rijden: 

a. het stuur laten overnemen door 
een hulpchauffeur óf 

b. zijn commandant om vervan
ging vragen óf 

c. zo mogelijk naast de weg par
keren totdat hij weer tot rijden 
in staat is. 

AFDELING II 

HET VOORKOMEN VAN EEN ONJUISTE BEHANDELING 
VAN HET VOERTUIG 

3. a. Langer dan 10 à 15 secon-
den achtereen de starterknop 

ingedrukt houden; 
b. Bij gebruik van de Bi-starter, 
gasgeven. 

4. Een koude motor laten razen. 

S. De chokeklep verder. uittrek
ken dan nodig is. 

6. De koude motor na het starten 
stationair laten draaien. 

3. a. Bij zeer lage temperatuur 
vóór het starten eerst de kruk

as met de aanzetslinger enkele 
malen ronddraaien ; 
b. Bij gebruik van de Bi-starter 
van het gaspedaal afblijven. 

4. Bij gebruik van de chokeklep 
deze zo spoedig mogelijk weer 
indrukken. 

S. Na het starten onmiddellijk weg
rijden in de Ie versnelling, tenzij 

moet worden gewacht i.v.m. het 
wegrijden in een colonne. 

6. Als de motor niet op bedrijfs
temperatuur (80°-90° C of 

180°-190° F) komt, de rolhoes ge
bruiken. 

5 

Y-cie
.n

l



NOOIT DOEN? 

7. Voordat de motor op werktem
peratuur is op vol vermogen 

rijden. 

8. Bij het afzetten van de motor 
gas geven met afgezet kontakt. 

9. De voorwielaandrijving gebrui
ken op een weg, waarop geen 

slipmogelijkheid is. 

10. a. Rijden met de voet op het 
koppelingspedaal. 
b. Bij te hoge snelheid terug
schakelen. 
c. Na het terugschakelen de 
koppeling slippend op laten 
komen. 

ll. Rijden beneden de mm1mum 
snelheid van een bepaalde ver

snelling (te laag toerental). 

12. De handrem gebruiken om 
snelheid te minderen of om te 

stoppen. 

13. De rem van een aanhanger ge-
bruiken als anker, door deze 

rem te gebruiken wanneer dat niet 
nodig is. 

14. Met een trekker-aanhanger
combinatie rijden zonder deze 

voldoende te kennen. 

15. Met een aanhanger wegrijden 
alvorens te hebben gecontro

leerd of de sluiting van de trek
haak dicht en geborgd is. 
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ALTIJD DOEN! 

7. Tijdens parkeren en wachten 
niet aan de rolhoes komen, daar 

de juiste stand dan weer verloren 
gaat, doch zo mogelijk de motor 
afdekken. 

8. Bij terugkeer het voertuig zo
veel mogelijk direkt op de defi

nitieve plaats zetten. 

9. De voorwielaandrijving alleen 
in- of uitschakelen, als het 

voertuig in beweging is. 

10. a. Tijdig, met zo weinig moge
lijk tussengas terugschakelen, 
dus even voordat de motor het 
op de ingeschakelde versnel
ling niet meer kan trekken. 

b. Vóór het terugschakelen zonodig 
snelheid verminderen, door gas 
los te laten of zonodig bij te 
remmen. 

ll . Als men snelheid moet minde
deren, dit tijdig onderkennen 

en dit doen door gas te minderen. 

12. Zoveel mogelijk remmen op de 
motor en daarnaast de rem ge

bruiken als hulpmiddel. 

13. Wanneer wordt gereden met 
een aanhanger zonder afzon

derlijke rem geleidelijk afremmen 
met het eigen voertuig. 

14. Als op de motor wordt geremd 
bij het rijden met een automa

tisch mederemmende aanhanger 
de rem van de aanhanger tenminste 
zodanig gebruiken, dat de aanhanger 
in bedwang wordt gehouden. 

15. Voordat sterk snelheid wordt 
verminderd zich eerst overtui

gen dat: a. het achterkomende ver
keer niet wordt gehinderd ; b. dit 
verkeer tijdig waarschuwen door 
middel van een teken, bijv. een arm 
buiten het voertuig op en neer be
wegen of enkele malen een korte 
tik op het rempedaal geven zodat 
het remlicht aan en uit gaat. 
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NOOIT DOEN? 

16. De voorwielaandrijving van een 
stilstaand voertuig inschakelen, 

wanneer dit met aanwending van 
redelijke kracht niet gelukt. Want 
soms kan dit alleen rijdend. (Let op 
dat voorwielen recht staan). 

17. Te laat terugschakelen wan-
neer dit bij het oprijden van 

een helling tóch nodig is, waardoor 
de motor afslaat. 

18. Bergafwaarts rijden met inge
trapt koppelingspedaal of met 

de versnellingshandle op vrij . 

19. Het voertuig onbewaakt laten, 
terwijl de motor draait. 

20. Het voertuig op laten duwen 
om dit te starten, tenzij op

slepen niet mogelijk is. 

21. Aan het stuurwiel draaien ter
wijl het voertuig stilstaat. 

AL TIJD DOEN! 

16. De voorwielaandrijving alleen 
gebruiken als dit nodig is (b.v. 

wanneer redelijke kans op door
slippen van de wielen bestaat, glad
de weg, terrein, enz.). 

17. In de juiste versnelling tegen 
een helling oprijden. 

18. Ook tijdig terugschakelen vóór 
het bergafwaarts rijden. 

19. Oppassen voor een te hoog 
toerental tijdens het afdalen. 

20. De motor afzetten wanneer 
het voertuig stilstaat. 

21. Wanneer het nodig is door wa
ter te gaan, langzaam rijden. 

AFDELING III 

REGELS VOOR VEILIG VERKEER 

§ I. 

22. Blijven rijden met een voer
tuig waaraan iets hapert. 

23. Denken, dat het geven van een 
signaal in het verkeer hem ont

heft van de verplichting om de 
andere weggebruikers in het oog 
te houden. 

24. Remmen tijdens een slipbe
weging. 

25. Stoppen en wachten op gevaar
lijke punten. 

26. Op een parkeerplaats zodanig 
parkeren, dat het in- en uitrij

den van andere voertuigen wordt 
belemmerd. 

Algemeen 

22. Op de hoogte zijn van de door 
de chauffeur te geven ver

keerstekens (vgl. aanhangsel 1). 

23. De remwegen kennen bij ver
schillende snelheden (vgl. aan

hangsel 2), tevens rekening houden 
met de weggesteldheid. 

24. Het inhalen of voorbijrijden 
vermijden in bochten en tijdens 

het oprijden van heuvels . 

25. U houden aan de voor Uw voer-
tuig bepaalde maximum snel

heid en U houden aan de door de 
overheid gestelde snelheidsbeper
kingen. Geef het goede voorbeeld. 

26. De ogen op de weg gericht hou
den en zich niet laten afleiden. 
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NOOJT DOEN? 

27. Een motor schoonmaken ter
wijl deze nog draait. 

28. Het brandende achterlicht be
dekken door een laadklep of 

door iemand ervoor te laten staan. 

29. Een voertuig op een helling 
laten staan met de handrem of 

blokkeerrem als enig middel om 
wegrijden te voorkomen (vgl. aan
hangsel 3). 

30. Een motor met de hand aan-
slingeren alvorens zich te heb

ben overtuigd, dat de versnelling 
vrij en de handrem aangetrokken 
is. 

ALTIJD DOEN! 
27. Vóór een bocht: 
a. snelheid minderen door de druk 

op het gaspedaal te verminderen; 
b. zonodig bijremmen; 
c. zonodig terugschakelen en daar

na, in de bocht, gas bijgeven. 

28. Bij een slipbeweging met de 
voorwielen in de richting van 

deze beweging draaien en gelei
delijk snelheid minderen, zonodig 
snel de koppeling intrappen. 

29. Zorgen dat hij de maten en 
gewichten van zijn voertuig en 

lading kent, voor het passeren van 
bruggen, viaducten, tunnels e.d. 

30. Tijdens het stilstaan bij duis
ternis de achterverlichting la

ten branden, behalve tijdens ver
plichte verduistering. 

31. Zowel bij dag als bij nacht de 
snelheid zodanig regelen, dat 

het motorvoertuig tot stilstand kan 
worden gebracht binnen de afstand 
waarover de weg is te overzien en 
vrij is. 

§ 2. Alleen rijden 

31. Denken dat een aanrijding 
prettig is, ook al kan men 

achteraf zeggen: ,,Hij had mij voor
rang moeten verlenen". Beter voor
komen dan genezen. 

32. De voorrangsregels uitsluitend 
gebruiken om voorrang te ne

men. Heer in het verkeer blijven. 

33. Voortdurend onnodig de claxon 
gebruiken. Dit kan een ongeluk 

veroorzaken. 
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32. Bij een ongeval of bij pech, dui-
delijk opgeven aan Uw MTO of 

Commandant, waar V staat, zodat 
degene die U komt halen, U kan 
vinden. 

33. Bij het passere_n van een stil
staand voertmg altijd ver

wachten dat: 
a. dit voertuig plotseling zal gaan 

rijden; 
b. een voetganger of een kind er 

plotseling van achter zal op
duiken en oversteken; 
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NOOIT DOEN? 

34. Het stuurwiel bij de spaken 
of krampachtig vasthouden. 

35. Parkeren binnen een verboden 
afstand van een brandkraan op 

het kazerneterrein. 

ALTIJD DOEN! 

c. het linker portier daarvan on
verwachts zal worden geopend 
en een juist passerende wiel
rijder daardoor naar links zal 
uitwijken ; 

d. voor het voertuig rijdende wiel
rijders naar links zullen gaan 
zonder een teken te geven. 

34. Wanneer men ziet, dat een 
bus stopt en er passagiers uit

stappen, de snelheid zodanig min
deren, dat zonodig tijdig kan wor
den gestopt. 

35. Een oversteekplaats voor voet
gangers vrijlaten, voorzichtig 

zijn en rekenen op voetgangers, 
die plotseling oversteken. 

§ 3. Rijden in colonneverband 

36. Zich ontslagen achten van de 
verantwoordelijkheid voor het 

op de juiste wijze besturen van het 
voertuig zodra hij in colonnever
band rijdt; denk om art. 25 w.v.w. 

37. Risico's nemen indien de mi
litaire situatie zulks niet voor

schrijft. 

38. Stoppen voor een rood ver
keerslicht indien het voor hem 

rijdende gedeelte van de colonne 
nog in beweging is. 

39. Tijdens het rijden in colonne-
verband een aanrijding ris

keren wanneer twijfel ontstaat 
met een burger-auto over voor
rang. 

40. Bij het rijden door steden een 
te grote afstand houden, zodat 

een inhalend voertuig zich kan in
voegen. 

36. De 3 soorten colonnes kennen 
(onregelmatige-, open en ge

sloten colonne). 

37. Vóór het vertrek als chauf-
feur in een colonne op de 

hoogte zijn van de orders van de 
colonnecommandant ten aanzien 
van: 
- snelheid 
- afstand tussen de voertuigen 
- route 
- diverse voorzorgsmaatregelen. 

38. Zijn plaats houden in de co-
lonne maar tevens begrijpen, 

dat een kleine vertraging beter is 
dan een botsing met het daaraan 
verbonden lange oponthoud. 

39. Voor zover dit in zijn ver-
mogen ligt al het mogelijke 

doen om het door hem te vervoe
ren materieel en c.q. personeel 
veilig over te brengen. 

40. Bevelen of aanwijzingen van 
politie-ambtenaren gegeven in 

het belang van de vrijheid van het 
verkeer of de veiligheid op de weg, 
opvolgen. 
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NOOIT DOEN? 

41. De verkorte afstand weer ver
groten eer daarvoor een teken 

is gegeven. 

42. Onvoldoende ruimte geven aan 
ander verkeer, dat wil passeren. 

43. Als chauffeur in een colonne 
op mars gaan zonder de "te

kens colonne rijden" goed te ken
nen (vgl. aanhangsel 4). 

44. Tijdens iedere onderbreking in 
de rit gaan rusten alvorens het 

haltappèl over zijn voertuig en la
ding te hebben gehouden. 

45. a. Na het halthouden de motor 
afzetten en uitstijgen voor
dat daarvoor een teken is 
gegeven. 

b. Aan de verkeerszijde uit
stijgen. 

c. Op de rijbaan staan. 

ALTIJD DOEN! 

41. Beseffen, dat een militaire co-
lonne een eenheid vormt in het 

verkeer, onder een verantwoorde
lijk colonnecommandant. 

42. Voorrang verlenen aan politie 
en brandweer (voor zover 

deze d.m.v. sirene, bel of twee
tonige hoorn voorrang vragen), 
alsmede aan uitvaartstoeten. 

43. Zorgen, dat hij afstanden kan 
schatten voor het handhaven 

van de voorgeschreven tussen
ruimte t.o.v. het voor hem rij
dende voertuig. 

44. Alle van voren ontvangen 
tekens (laten) doorgeven aan 

het volgende voertuig (tijdens rus
ten worden deze tevens doorge
geven door de ondercommandan
ten en c.q. verkeersregelaars). 

45. Op het commando "verzame-
len" in de looppas naar de co

lonne-commandant gaan en even
eens in de looppas terug naar zijn 
voertuig zodra het commando 
,,terug naar de voertuigen - inge
rukt mars" volgt. 

AFDELING IV 

MOEILUK TERREIN EN SLECHTE WEGEN. 
TERREINRIJDEN 

46. Rijden zonder er steeds op 
bedacht te zijn, dat hij zelfs 

door terrein zal moeten rijden, 
waar in het geheel geen weg aan
wezig is. 

47. De op de wielen uitgeoefende 
aandrijfkracht groter laten wor

den dan de wrijvingsweerstand 
tussen de banden en de grond; dus 
niet te veel toeren maken. 

48. Met een zwaarbeladen voertuig 
een korte, steile oprit van een 

brug oprijden in een te hoge ver
snelling. 
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46. Bij het rijden in het terrein 
steeds trachten te rijden met 

constante snelheid, zodat voort
durend dezelfde trekkracht wordt 
ontwikkeld. 

47. De kracht op de wielen, uitge-
oefend voor het aandrijven daar

van, juist onder de slipgrens houden 
en daartoe deze kracht over zo
veel mogelijk wielen verdelen. 

48. Zodra een klein terreingedeelte, 
waarover het toerental moest 

worden opgevoerd, is gepasseerd 
weer doorrijden op het normale 
toerental. 
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NOOIT DOEN? 

49. Met een vastgelopen voertuig 
trachten weer weg te rijden 

alvorens zgn. drempels te hebben 
verwijderd. 

50. Rijdend in moeilijk terrein het 
voertuig tot stilstand laten ko

men. 

51. Wachten met het inschakelen 
van de voorwielaandrijving tot 

het voertuig is vastgelopen. 

52. Wanneer kettingen en/of rup
sen tot de uitrusting behoren 

deze in het kamp achterlaten. 

53. Doorrijden met kettingen en 
rupsen wanneer ze niet meer 

nodig zijn. 

54. Kettingen te Jos monteren, 
aangezien ze dan tegen de wa

gen slaan en zelfs Jos kunnen raken. 

55. Wanneer alle wielen worden 
aangedreven en kettingen ge

bruikt een van de wielen zonder 
ketting laten. 

56. Rijden in een voertuig waar-
bij rupsen om de wielen kun

nen worden gelegd zonder van de 
montage op de hoogte te zijn. 

57. In modder of zand de wielen 
laten doordraaien of trachten 

weg te " springen". 

58. In moerassig terrein bossen 
dennetakken gebruiken (daar

van wordt de schors afgewreven 
en er blijft een glad oppervlak over). 

59. Door water gaan rijden alvo
rens de diepte en de bodem

gesteldheid te hebben verkend. 

AL TIJD DOEN! 

49. Letten op terreinhindernissen 
(zgn. drempels) en deze even

tueel vermijden of verwijderen. 

50. Trachten het voertuig steeds 
in beweging te houden. 

51. Bij het verlaten van het ver
harde wegdek de voorwielaan

drijving zonodig inschakelen. 

52. Kettingen en rupsen schoon, 
roestvrij , geolied en op de juiste 

wijze afgesteld houden. 

53. Genoemde hulpmiddelen mon
teren alvorens zich op het ter

rein te begeven waar zij nodig zijn. 

54. Kettingen monteren met de 
scherpe punten naar buiten. 

55. Kettingen, die op de grond 
moeten worden uitgelegd, om 

de wielen er op te plaatsen neer
leggen met de sluitingen naar ach
teren gericht ; wanneer voor een 
dubbel lucht-wiel over één ketting 
wordt beschikt deze om het buiten
ste wiel leggen. 

56. Beseffen, dat een voertuig 6 x 6 
waarop rupsen zijn gemonteerd, 

vrijwel dezelfde eigenschappen 
heeft als een " half-track" . 

57. Wanneer het voertuig stilstaat 
in modder of mul zand trachten 

langzaam en zonodig in een hogere 
versnelling weg te rijden. 

58. Voor het verharden van dras-
sige grond takkenbossen van 

b.v. eiketakken gebruiken en deze 
bossen laten vasthouden tot er één 
voertuig overheen is gereden. 

59. Wanneer bij het rijden door 
water de elektrische installatie 

nat zou kunnen worden ten ge
volge van het watervangen van de 
ventilator de riem afnemen. 
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NOOIT DOEN? 

60. Na het rijden door water door-
rijden alvorens de remmen door 

het enige malen remmen onder het 
rijden zoveel mogelijk droog te 
hebben gemaakt. 

61. De vereiste lagere versnelling 
pas inschakelen wanneer men 

reeds op de helling naar beneden 
rijdt; met een te grote snelheid op 
die versnelling, tijdig terugschake
len. 

62. In bebost terrein rijden zon-
der te letten op stronken (be

schadiging banden), laaghangende 
takken (beschadiging dekzeil, span
ten, ruiten) en grote keien. 

63. Hard rijden op een weg, die 
glad is door ijs of sneeuw. 

64. Doorrijden op zachte banden 
zodra het wegdek weer nor

maal is. 

65. In de winter rijden zonder goed 
de maatregelen tegen bevriezen 

te kennen, te weten : 
antivriesmiddel. ) 
volledig aftappen ( motor en 
koelsysteem. 
periodiek laten ( koe lsyS teem 
draaien motor. ) 

soortelijk gewicht 
accuzuur hoog
houden door zoveel 
mogelijk opladen. 
remmen bij vorst 
gedurende de nacht 
niet aangetrokken. 

bij vorst parkeren 
op droge grond. 

! remmen 

: wielen 

66. Vergeten het carter-ontluch-
tingsfilter (in de dop voor het 

bijvullen van olie in de krukkast) 
regelmatig schoon te maken. 

67. De oliekan met afgenomen dop 
in stof of vuil plaatsen. ' 
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ALTIJD DOEN! 

60. Door water langzaam en in de 
laagste versnelling rijden (vgl. 

aanhangsel 5 voor terrein rijden en 
het rijden door water). 

61. Een korte helling van meer dan 
30° zowel naar boven als naar 

beneden in de laagste versnelling 
op- of afrijden. 

62. Boomstammen, die de weg ver
sperren, aan beide zijden op

vullen met aarde of ander materieel 
en er daarna overheen rijden. 

63. Op een weg, die naar beide 
zijden afloopt, zoveel mogelijk 

het midden houden. 

64. De bandenspanning verlagen 
op ijs, harde sneeuw of zand . 

Slippen is geen verontschuldiging 
voor een aanrijding. 

65. Bij het wegrijden op ijs of gladde 
sneeuw zonodig een hogere ver

snelling instellen dan normaal, 
of de handrem iets aanzetten. 

66. Bij langdurig rijden in stof of 
zand elke dag de olie in het 

luchtfilter controleren op reinheid 
en het gaaswerk schoonmaken. 

67. Wanneer verse olie in het carter 
wordt gegoten geen stof of vuil 

in deze olie1aten komen. 
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NOOIT DOEN? 

68. De zijkanten van de motorkap 
opzetten bij buitengewone 

warmte (dit . vermindert het koe
lend effect van de radiateur). 

ALTIJD DOEN! 

68. Bij warm weer in het bijzonder 
de radiateur vrij houden van 

insecten, bladeren etc. 

AFDELING V 

VEILIG RUDEN ONDER OORLOGSOMSTANDIGHEDEN 
EN TUDENS OEFENINGEN 

69. Het idee hebben, dat het flink 
staat om onder dergelijke om

standigheden bijzonder roekeloos 
te zijn. 

70. Personeel op de spatschermen 
laten meerijden. 

71. In de berm van de weg komen 
als geen zekerheid bestaat, dat 

deze vrij is van mijnen. 

72; Nalaten de zandzakken te ver-
nieuwen of opnieuw te vullen 

wanneer de zakken gescheurd zijn 
of de inhoud daarvan hard is ge
worden. 

73. Flink gaan doen wanneer oor-
logsomstandigheden worden 

verondersteld. 

74. Ongelukken veroorzaken door 
het negeren van bepalingen, 

gemaakt voor het veilig en op tijd 
vervoeren van troepen en materieel. 

75. Met verduisteringslichten gaan 
rijden zonder enige ervaring 

hiermede en zonder kennis van de 
te gebruiken verlichting en de daar
voor aangegeven afstanden. 

76. Bij verduistering sneller rijden 
dan strikt nodig is. 

69. Zich snel aanpassen aan de 
nieuwe gevaren, die worden 

toegevoegd aan de normale risico's 
voor een chauffeur. 

70. Zoveel mogelijk rijden op die 
wegen waarbij is aangegeven, 

dat ze vrij zijn van mijnen. 

71. Alle aanwijzingen opvolgen, 
die in verband met mijnen wor

den gegeven. 

72. Zandzakken aanbrengen op de 
vloer en in de laadruimte en de 

pedalen vrij laten. 

73. Genoemde voorschriften ook 
opvolgen bij nabootsing van 

oorlogsomstandigheden. 

74. Op de hoogte zijn van speci
ale verkeersmaatregelen (ver

keersplan). 

75. De verschillende methoden 
kennen voor het rijden met ver

duisteringslampen (zie aanhang
sel 6). 

76. Bij het rijden met verduiste-
ringslampen het zicht verbe

teren door de voorruit te openen, 
rijden op het achterlicht van de 
voorganger en zo mogelijk een man 
achter in de laadbak plaatsen met 
een afgeschermde zaklantaarn of 
een witte zakdoek. 
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NOOIT DOEN? ALTIJD DOEN! 

AFDELING VI 

VIER VERBORGEN VUANDEN 

§ 1. Brand 

77. Benzine morsen op een hete 
uitlaat. 

78. Water gooien op brandende 
benzine of olie. 

79. In de nabijheid van open vuur 
een benzinetank vullen dan 

wel werken aan carburateur of 
brandstofsysteem. 

80. Om bij duisternis te werken 
open vuur of lantaarns ge

bruiken. 

81. Poetslappen met olie of ben
zine in het voertuig laten liggen. 

82. Olie morsen bij het vullen. 

·77. Zorgen, dat steeds een gevuld 
en bruikbaar brandblusapparaat 

aanwezig is. 

78. Vóór het tanken de motor af
zetten. 

79. Het rookverbod handhaven 
voor iedere gesloten ruimte 

waar benzine aanwezig is en in 
de buitenlucht binnen 10 meter 
van aan de lucht blootgestelde 
benzine. 

80. Wanneer licht nodig is voor 
het werk gebruik maken van 

een electrische (loop)lamp. 

81. Poetslappen met olie of ben
zine verwijderen (ev. wassen). 

82. Alleen voor het verwijderen 
van olie en vuil van metalen 

delen petroleum gebruiken (geen 
benzine). 

§ II. Gevaarlijk rijden 

83. Met meer personen in de ca
bine zitten dan waarvoor deze 

is ingericht. 

84. Burgers laten meerijden zon
der speciale vergunning of 

machtiging. 

85. Personeel laten meerijden op 
treeplanken, spatborden, mo

torkap of laadklep. 

86. Bij het vervoer van personeel 
rijden zonder dat de veilig

heidsband is vastgehaakt. 
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83. Personeel niet laten in- of uit
stappen vóór het voertuig stil

staat. 

84. Er een gewoonte van maken 
de laadklep te openen voor 

in- en uitstijgen en lader\. en los
sen en te sluiten alvorens weg te 
rijden (vgl. aanhangsel 7). · 

85. Toezien, dat het te vervoeren 
personeel geen lichaamsdelen 

opzij of naar achteren uitsteekt. 

86. Het personeel waarschuwen 
om te blijven zitten, en nimmer 

meer personeel of materieel la
den dan toegestaan is. 
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NOOIT DOEN? ALTIJD DOEN! 

§ III. Lading 

87. Lading buiten het voertuig 
laten uitsteken of, indien dit 

nodig is, deze 's nachts aanduiden 
met ander dan rood licht. 

88. Al is hij niet belast met het 
laden, nalaten om toe te zien 

hoe geladen wordt. 

89. Op bergingsvoertuigen perso
nen vervoeren ·buiten de orga

nieke zitplaatsen in de cabine. 

87. Het voertuig goed laden, op-
dat de lading niet gaat schui

ven en eventueel van het voertuig 
valt. 

88. Laadvermogen en laadruimte 
zo voordelig mogelijk gebrui

ken. 

89. Precies de stand van de ach~ 
terveren weten bij maximum 

belading en de voornaamste re
gels voor bijzondere lading ken
nen (vgl. aanhangsel 8). 

§ IV. Koolmonoxyde 

90. De motor laten draaien ter
wijl het voertuig zich in een 

afgesloten ruimte bevindt of stil
staat in een tunnel. 

90. Ter voorkoming van het ge
vaar van koolmonoxyde altijd 

rijden met één portierraampje of 
ventilator open en weten hoe te 
handelen in geval van koolmono
xydevergiftiging. 

AFDELING VII 

ONDERHOUD 

91. Verwachten, dat de taak van 
de militaire chauffeur zich 

bepaalt tot rijden. 

91. Begrip hebben voor onder-
houd en de appèls houden aan 

de hand van de gegevens op de 
achterzijde rij-opdracht (zie ook 
aanhangsel 12) en VS 9-58 tabel 
II of de TH van betrokken voertuig. 

AFDELING Vlll 

ALS ER IETS VERKEERD GAAT 

92. Na enig ongeval doorrijden 
(behalve tijdens werkelijke 

oorlogsacties, wanneer bevel is ge
geven onder geen voorwaarde te 
stoppen). 

93. Met anderen debatteren over 
de schuldvraag. 

92. Goed weten wat een ongeval 
is, nl: 

Een ongeval is elk voorval, dat 
tot gevolg heeft, dat een persoon 
of dier wordt gewond of dat een 
voorwerp wordt beschadigd. 

93. Na een ongeval de juiste per
sonen waarschuwen en een 

V.O.R. invullen. 
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NOOIT DOEN? ALTIJD DOEN! 

AFDELING IX 

SLEPEN 

94. a. Tijdens het slepen schokken 
en rukken aan de sleepkabel. 
b. Bij het aanslepen van een 
voertuig om de motor te laten 
starten: 1 edit op de laagste ver
snelling doen, - 2e het koppe
lingspedaal op laten komen als 
het voertuig nog geen snelheid 
genoeg heeft. 

95. Na het toch optreden van een 
schok of ruk gas minderen of 

ontkoppelen. 

96. Met een gesleept voertuig an
ders dan op de handrem weg

rijden. 

97. Meer dan enigszins nodig ge
bruik maken van de remmen 

om te stoppen. 

98. Scherpe bochten eng nemen. 

99. Als chauffeur van het ge
,1.:epte voertuig over de kabel 

rijden. 

100. Slepen zonder dat de sleep-
kabel is gemerkt met een rode 

lap (40 cm x 40 cm) als de afstand 
tussen de voertuigen groter is dan 
2.50m. 

94. Indien een ander voertuig moet 
worden gesleept, de sleepkabel 

bevestigen aan de stevige delen van 
de voertuigen. 

95. De chauffeur van het gesleepte 
voertuig waarschuwen bij het 

minderen van snrlheid en het ingaan 
van bochten. 

96. De kabel vóór het wegrijden 
langzaam spannen door het 

beurtelings koppelen en ontkop
pelen. 

97. Om halt te houden het trek-
kende voertuig zo geleidelijk 

mogelijk tot stilstand brengen (door 
te ontkoppelen en zo min mogelijk 
gebruik te maken van de remmen). 

98. Voor het nemen van bochten 
tijdig snelheid minderen. 

99. Als chauffeur van het gesleep
te voertuig goed op tekens 

van de trekkende chauffeur letten. 

100. Bij het inhalen van een voer-
, tuig rekening houden met de 
totale lengte. 

AFDELING X 

LICHTE BERGING 

101. Bij de berging meerdere schade 
veroorzaken aan het te bergen 

voertuig. 

102. Bergen onder leiding van meer 
dan één persoon. 

103. De maximum trekkracht van 
lier of kabel overschrijden. 
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101. Weten wat lichte en zware 
berging is. 

·102. Verkeer regelen en toeschou
wers op een afstand houden. 

103. Munitie en brandbare of ex
plosieve lading vóór de ber

ging verwijderen. 
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NOOIT DOEN? 

104. Trekken of wegrijden vóór 
het te verrichten graafwerk 

klaar is. 

105. Nalaten om te controleren of 
gereedschappen, uitrusting e.d. 

achterblijven en om zo nodig de 
plaats aan de duiden voor volgen
de voertuigen. 

106. De lier laten werken bij een 
toerental groter dan het voor

geschreven aantal omwentelingen 
per minuut. 

107. De maximale belasting (d.i . 
¾ van het volle vermogen) 

van de lierkabel overschrijden. 

108. Voertuigen voorzien van 
tracks of ijzeren wielen over 

de kabel laten rijden. 

ALTIJD DOEN! 

104. Tijdens het trekken er op 
toezien, dat het personeel 

zodanig is opgesteld, dat geen 
lichamelijk letsel kan ontstaan 
door het breken van de kabel of 
het kantelen (wegglijden) van een 
voertuig. 

105. Na de berging controleren 
of het geborgen voertuig op 

eigen kracht zijn weg kan ver
volgen. 

106. Wanneer een lierinstallatie 
aanwezig is de verschillende 

schakelstanden kennen. 

107. De lierkabel steeds langzaam 
en onder spanning af- en op

winden, anders ontstaan kinken. 

108. Alle aanwezige hulpmiddelen 
voor het lieren (katrol, blok 

met schijf, piketten, ankers) ge
bruiken en dit materieel eveneens 
onderhouden (vgl. voorts aanhang
sel 9). 
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HooTdstuk II 

EISEN VOOR RIJVAARDIGHEID 

Rijvaardig is men eerst dan, indien men: 

het motorrijtuig onder alle omstandigheden volkomen beheerst; 
de verkeersvoorschriften grondig kent en 
deze tijdens het besturen goed toepast. 

De rijvaardigheid van de bestuurder zal volgens art. 105 van het Wegenverkeers
reglement moeten blijken uit het voldoen aan de volgende eisen: 

AFDELING I 

PRACTISCH GEDEELTE 

§ 1. Bedrevenheid in de bediening van het mechanisme 

l. Het op de juiste wijze starten van de motor, inschakelen en zonder schokken 
en stoten wegrijden. 

2. Het behoorlijk overschakelen, zowel versnellend als vertragend en het op 
juiste wijze regelen van de gastoevoer. 

3. Het goed bedienen van de ontkoppelings- en remorganen . 

§ II. Bedrevenheid in het rijden 

4. Het rijden op zodanige wijze, dat nimmer de vrijheid of de veiligheid van 
het verkeer wordt belemmerd of in gevaar gebracht. 

5. Het op voorzichtige en zekere wijze rijden met een snelheid zich aanpassend 
aan de aard van het overige verkeer en van de weg, daarbij blijk gevend van 
voldoende stuurvastheid en het behoorlijk meester zijn van het voertuig. 

§ III. Toepassing der verkeersvoorschriften tijdens het rijden 

6. Het op juiste en veilige wijze wegrijden, rechtshouden en van richting ver-
anderen. 

7. Het op juiste wijze rijden van bochten naar rechts en naar links. 

8. Het op juiste wijze handelen bij kruisingen en splitsingen van wegen. 

9. Het zich op de voorgeschreven wijze gedragen bij inhalen, voorbijgaan en 
ingehaald worden. 

10. Het correct en tijdig geven van en rekening houden met verkeerstekens en 
signalen en het zich onthouden van het geven van verboden signalen. 
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ll. Het inachtnemen van tekens, gegeven door verkeersagenten, en van de 
aanwijzingen, gegeven door middel van verkeersborden en -lantaarns. 

12. Het op tijdige, juiste en veilige wijze snelheid verminderen (afremmen) of 
stoppen. 

§ IV. Bijzondere verrichtingen met het voertuig 

13. Het voertuig zonder fouten op een helling doen stilstaan en weder optrekken. 

14. Het behoorlijk in rechte lijn en aangegeven bochten achteruitrijden (niet 
voor motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen). 

15. Het behoorlijk kunnen rijden van aangegeven opeenvolgende linker- en 
rechterbochten (voor motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspan
wagen). 

16. Het neerzetten van het voertuig op een aange11even plaats (in file) . 

17. Het achterwaarts plaatsen van het voertuig in een (denkbeeldige) garage 
(niet voor motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen). 

18. Het vlot en zonder fouten keren op een niet te brede weg (niet voor motor
rijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen). 

19. Het voortdurend behoorlijk opletten op het overige verkeer. 

AFDELING Il 

THEORETISCH GEDEELTE 

Kennis van de verkeersvoorschriften 

Grondige kennis van hetgeen voorgeschreven of verboden wordt in de artikelen 
9, 14, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, eerste en vierde lid en 36 der Wegen
verkeerswet en in de artikelen 9, 10, 11 , 12, 13 , 15, 15a, 16, 20, 21, 22 , 23, 24, 
24a, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30a, 31, 32, 33, 34, 36a, 38,52,53,54,55,56,57, 
57a, 58, 59, 59a, eerste Jid, 60, 61, 61a, eerste lid, 61b, 65, 66 en 67 van het 
Wegenverkeersreglement, een en ander voor zover het betreft de categorieën 
van motorrijtuigen waarvoor het rijbewijs wordt gevraagd. 

Kennis van de verkeersborden en politietekens 

Grondige kennis aan de hand van voorbeelden van de betekenis van de wette
lijke verkeersborden, -palen en -zuilen, alsmede van de verschillende wettelijke 
tekens, gegeven door verkeersagenten of door middel van verkeerslantaarns. 

§ I. Verkeersvoorschriften 

ALGEMEEN 

GRONDWET VAN HET VERKEER 

Het is verboden zich op een weg zodanig te gedragen, dat de vrijheid van het 
verkeer zonder noodzaak wordt belemmerd of de veiligheid op de weg in gevaar 
~ordt gebracht of redelijkerwijze is aan te nemen, dat de veiligheid op de weg 
m gevaar kan worden gebracht. (Art. 25 Wegenverkeerswet). 
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Het is verder verboden: 

• te rijden onder invloed van alcoholhoudende drank of enige andere stof, 
waarvan de bestuurder weet of redelijkerwijze moet weten, dat het gebruik 
de rijvaardigheid kan verminderen ; 

• te rijden zonder de wettelijk verplichte papieren bij zich te hebben (rijbewijs, 
kentekenbewijs enz.) : 

• met de bewijzen te knoeien ; 

• onder toezicht te besturen beneden de leeftijd van 18 jaar; 

• na een botsing, aan- of overrijding, waarbij een mens letsel heeft bekomen, 
of iemand schade is berokkend , door te rijden of weg te rijden, zonder dat zijn 
identiteit behoorlijk is kunnen worden vastgesteld ; 

• iemand die na een ongeluk letsel heeft bekomen in hulpeloze toestand te laten. 

Bevelen en aanwijzingen door Kon. Mar. , politie-ambtenaren of andere daarvoor 
aangewezen personen gegeven moeten worden opgevolgd. 

Begrippen: 

Voertuig 

Alle motorrijtuigen, rijwielen en andere rij- en voertuigen (trams en kleine voer
tuigen als kruiwagens en kinderwagens vallen hier niet onder). 

Motorrijtuig 

Alle rij- en voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden 
voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het 
rij- of voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer 
van elders. 

Wegen 

Alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden ; de in de wegen 
liggende bruggen en duikers, alsmede de tot de wegen behorende voet- en rijwiel
paden en bermen of zijkanten maken deel van de weg uit. 

Bij nacht 

een kwartier ná zonsondergang tot een kwartier vóór zonsopgang. 

Bij dag 

een kwartier vóór zonsopgang tot een kwartier ná zonsondergang. 

Het is verboden met een motorrijtuig op de weg te rijden indien: 

• het niet voldoet aan de wettelijke voorschriften betreffende staat van onder
houd, inrichting, belading en de verlichting bij nacht : 

• het voertuig (motorrijtuig) overbeladen is of zodanig beladen dat gevaar 
bestaat voor het op de weg vallen van de lading ; 

• de bestuurder niet voldoende uitzicht heeft naa r voren en links en rechts 
naast en achter hem en / of in de besturing wordt gehinderd door passa
giers of lading ; 

• het, de lading medegerekend, hoger is dan 3,80 m, breder dan 2,50 m en de 
asdruk meer bedraagt dan 10.000 kg; 
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• het langer is dan 10 m. Voor 3 of meerassige motorr1Jtu1gen of aanhang
wagens 1 1 m. Motorrijtuigen ingericht voor het vervoer van meer dan 
8 personen, de bestuurder niet inbegrepen : 12 m; 

• méér dan één defect motorrijtuig wordt getrokken; 

• een motorrijtuig wordt getrokken, tenzij de afstand tussen voorzijde gesleepte 
tot achterzijde slepende niet meer dan 5 m bedraagt en indien de verbinding 
tussen deze voertuigen bij een lengte van meer dan 2,50 m door een rode vlag 
met zijden van tenminste 0,40 mis gemarkeerd; 

• het voorzien is van scherp uitstekende delen, welke onnodig zijn en in geval 
van botsingen verwondingen kunnen veroorzaken ; 

• onnodige geluidshinder wordt veroorzaakt. 

Motorrijtuigen moeten o.a. voorzien zijn van: 
• een deugdelijke stuurinrichting; 

• deugdelijke remmen (een voetrem en een handrem) ; 

• een over de gehele lengte gasdichte afvoer voor afgewerkte gassen, welke 
behoorlijk geluiddempend moet zijn: 

• een hoorn o(een samenstel van hoorns (ééntonig); 

• 2 goedwerkende reflectoren (ook bij dag) of 2 reflecterende achterlichten 
(motorrijwielen moeten één reflector of een reflecterend achterlicht hebben); 

• 1 stoplicht, aangebracht in het midden of links van het midden ; 

• 2 automatisch , goedwerkende richtingaanwijzers of 2 clignoteurs (moeten na 
het in werking stellen verlicht zijn en clignoteurs dienen knipperlicht uit te 
stralen) : 

• 1 automatisch werkende, doelmatige ruitenwisser (indien een voorruit aan
wezig is) ; 

• tenminste I spiegel , waarmede het link s achter de bestuurder gelegen weg-
gedeelte kan worden overzien . 

Motorrijtui gen , waarbij de bestuurder een zodanige plaats inneemt , dat hij het 
rechts achter hem gelegen weggedeelte niet kan overzien , moeten voorzien 
zijn van een buitenspiegel , waa rmede het genoe mde weggedee lte kan worden 
overzien . 
De achterwielen van motorrijtuigen op 3 of meer wielen , die sneller kunnen en 
mogen rijden dan 20 km per uur en voorzien zijn van een volledig koetswerk , 
moeten over de volle breedte afgeschermd zijn . 
Motorrijtuigen op 2 of 3 wielen waarva n de bestuurder het achter hem ge
legen weggedeelte kan overzien en waarvan de door de bestuurder met de arm 
gegeven seinen goed zichtbaa r zijn voor het tegemoetkomende en het achter
opkomende verkeer, behoeven niet voorzien te zijn van een achteruitkijk
spiegel, stoplicht en richtingaanwijzers. 

Linksrijdende motorrijtuigen 

Motorrijtuigen , welke gebruikt worden voor werkzaamheden ten behoeve van 
de weg, alsmede motorrijtuigen welke gebruikt worden voor het trekken van 
schepen en daarbij links houden , moeten bij dag voorzien zijn aa n de rechter
zijde van een rode vlag en bij nacht aan de bovenzijde , een zowel naar voren als 
naar achteren zichtbaar blauw knipperlicht. 
De max. snelheid van dit motorrijtuig is gesteld op 6 km/uur. 
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Rijwielen met hulpmotor 

Bestuurders van rijwielen met hulpmotor moeten de leeftijd van 16 jaar hebben 
bereikt. De bestuurders zijn verplicht te rijden op de rijwielpaden aangeduid 
door bord model 40 (verplicht rijwielpad). Zij mogen op rijwielpaden. aangeduid 
door model 41 (rijwielpad) slechts rijden met ingeschakelde motor, indien dit 
rijwielpad tevens voorzien is van een bord model 40a (rijwielen met hulpmotor 
toegestaan). 
Zij mogen geen gebruik maken van wegen aangeduid door bord model 39 
(autoweg). 
Zij mogen niet meer dan één persoon medevoeren; deze moet op een doelmatige 
zitplaats zijn gezeten en zijn voeten aan weerszijden van het voertuig doen 
rusten op voetsteunen. 
Zij mogen binnen de bel;>0uwde kom niet sneller rijden dan 30 km/uur en buiten 
de bebouwde kom niet sneller dan 40 km/uur, niet een aanhangwagen of een 
ander voertuig voortbewegen en niet een dier geleiden. 
Rijwielen met hulpmotor moeten voorzien zijn van een gele, rechthoekige plaat 
met afgeronde hoeken, aangebracht op of dicht boven het voorspatbord in de 
lengterichting van het voertuig. 
Rijwielen met hulpmotor zijn, wat de verkeersregels betreft. gelijkgesteld met 
rijwielen. 

GEBRUIK VAN DE RIJBAAN 
Wegrijden 

Het wegrijden (met de bedoeling nà 
buiten het verkeer gestopt of gepar
keerd te hebben, zich weer in te 
voegen in het verkeer) moet zonder 
hinder voor het overige verkeer ge
schieden. 

Toelichting: Het gebruik mn een 
richtingaanwijzer is hierbij beslist af 
te raden; men dient uitsluitend op te 
letten en eerst te vertrekken wanneer 
het achteropkomend, naast en evt. 
tegemoetkomende verkeer op geen 
enkele wijze gehinderd wordt of kan 
worden. (Zie afbeelding I ). 

Rechts houden 

Alle verkeer moet rechts houden, 
met dien verstande, dat men zich 
niet verder van de rechterkant mag 
bevinden, dan de omstandigheden 
rechtvaardigen. 

Ajbee/din/i 1 
De middelste auto mag eerst \"ertrekken nadat 

alle achteropkomende verkeer voorbij is. 
Geen richti1tJ!aanwijzer.' 

Toelichting: Men moet dus zó rijden, dat men rechts ref,(elmatig voldoende 
ruimte laat voor het langzame verkeer, daarbij rekening houdend met het feit 
dat wielrijders vaak om geparkeerde auto's e.d. moeten heenrijden. 
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Naast elkaar rijden 

Alleen wielrijders en ruiters mogen met twee naast elkaar blijven rijden en dan 
slechts zolang het overige verkeer daardoor niet in gevaar gebracht of belemmerd 
wordt. 

Gelijkwaardige gescheiden 
rijbanen 

1. Indien twee, naast elkander lig
gende, gelijkwaardige rijbanen 
gescheiden zijn door: 

bomenrijen, 

bermen, 

verhoogde afscheidingen, of 
niet in het wegdek liggende spoor
of tramwegen, 

mogen de weggebruikers slechts 
de rechts gelegen rijbaan volgen. 

Toelichting: Bij wegen langs 
weerszijden van een kanaal, mag 
men zowel de links- als rechts
gelegen weg volgen , tenzij uit 
een bord blijkt, dat het inrijden 
bij één der wegen verboden is. 

2. Wanneer 3 of meer rijbanen naast 
elkander liggen, gescheiden als 

1 .... 

Afbeelding 2 

• 

' 

~ 

hierboven aangegeven, mogen de weggebruikers eveneens uitsluitend de 
rechts gelegen rijbaan volgen. Bestuurders van motorrijtuigen mogen evenwel 
ook de middenbaan of de voor hen rechts gelegen middenbaan volgen. (Zie 
afb. 2). 

3. Wanneer bij 2 of 3 (of meer) als hierboven omschreven gescheiden rijbanen 
voor de linkerrijbaan het bordje: ,,inrijden toegestaan" is aangebracht, mag 
ook de linkerrijbaan bereden worden. (Bord nr. 43). 

Verblijven op de trambaan 

Men mag niet op de trambaan verblijven (rijden of stilstaan), indien daardoor een 
tram in haar loop wordt belemmerd. 

Voorbijrijden verkeersheuvels (zonder verkeerszuil) 
In rijbanen gelegen verkeersheuvels moeten rechts worden voorbijgereden. 
Bestuurders van motorrijtuigen mogen deze verkeersheuvels ook aan de linker
zijde voorbijrijden, indien zij daarbij niet komen op het weggedeelte dat bestemd 
is voor het tegemoetkomende verkeer. (Zie afb. 4). 
Toelichting: De meeste in rijbanen gelegen verkeersheuvels, zijn voorzien van 
een zuil (72 of 73, zie bijlage). Is de verkeersheuvel voorzien van zuil 73 (ken
baar aan een vierkant groen glas) dan mogen bestuurders van motorrijtuigen 
links en rechts voorbij rijden./ s de verkeersheuvel voorzien van zuil 72 of bord 17 
(zie bijlage) dan moet altijd rechts voorbijgereden worden./ n de weinige gevallen 
dat een verkeersheuvel niet voorzien is van een zuil of bord moet men dus zelf 
uitmaken of men bij het links voorbijrijden op het weggedeelte van het tegemoet-
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komende 1·erkeer komt. Bestuurders van motorrijtuigen t.d.v. politie en 
brandweer welke een tweetonige hoorn of bel en motorrijtuigen ten dienste 
,·an het vervoer va11 zieke11 die een drietonige hoorn in werking hebben, 
mogen van ,·erkeerszuilen voorziene verkeersheuvels altijd links of rechts 
voorbijrijden . 

~--

Afbeelding 3 

A moet bij het linksafslaan links langs de groene 
zuil en op de tramrails gaan rijden. - A moet aan 
C en D \'00rrang verlenen (tegemoetkomend 

verkeer). - B moet A rec:hts inhalen. 

Openen portieren 

-.... ',,, 
' ' \ \ 

1 
1 

Afbeelding 4 

Het portier van een voertuig (o.a. motorrijtuig) mag men niet openen of open 
laten, indien daardoor de veiligheid van het verkeer in gevaar wordt gebracht. 

Toelichting: Het uitstappen aan de rijbaanzijde moet steeds zó geschieden dat 
niemand gehinderd wordt. Eerst uitstappen, als men de zekerheid heeft dat geen 
enkel verkeer, voor en/of achter nadert. Stapt men aan de voetpadzijde uit, dan 
moet men ook opletten dat men geen voetgangers hindert. 

Achteruitrijden 

Achteruitrijden is slechts toegestaan indien dit stapvoets geschiedt en langs de 
zijde van de rijbaan, waar men zich vóór het achteruitrijden bevond. Nimmer 
mag tijdens het achteruitrijden het overige verkeer schade worden toegebracht 
of worden gehinderd of in gevaar worden gebracht. 
Het achteruitrijdende verkeer moet steeds voorrang verlenen aan al het vooruit
rijdende verkeer. (Zie blz. 29). 

Toelichting: Stapvoets is de stap van een paard, dus iets sneller dan een voet
ganger normaal loopt. Men moet, ook als men bij het achteruitrijden van richting 
verandert, aan dezelfde zijde van de rijbaan blijven. Het verdient aanbeveling 
het achteruitrijden altijd tot korte afstanden te beperken. 
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Rijden buiten de bebouwde kom 

Rijdt men buiten de bebouwde kom en blijft men achter een motorrijtuig 
rijden, dan moet de afstand tot dat voertuig zó groot blijven, dat een inhaler 
zich nog kan invoegen. 

Toelichting: Ook buiten de bebouwde kom blijft men gebonden aan het voor
schrift dat men moet kunnen stoppen binnen de afstand waarover de weg te 
overzien is en deze 1•rij is (zie pag. 39). De afstand die men t.o.v . een voor U 
rijdend motorrijtuig houdt zal dus verband houden met de snelheid die men rijdt. 
Des te groter de snelheid, des te groter de afstand die men houden moet. Te 
allen tijde zullen wij echter buiten de bebouwde kom met een inhaler rekenini: 
moeten houden, die b.v. tenJ?evolJ?e 1•an een tei:enligi:er zal moeten tussen
voeJ?en. 

Uitrit 

Indien men een uitrit uitrijdt, mag 
het verkeer op de weg die men wil 
gaan berijden, niet gehinderd wor
den. (Zie atb. 5). 

Toe/ichtinJ?: Moet men komende uit 
een uitrit b.v. een 1·oetpad over
steken, dan mOJ?en de voetgangers 
op dat voetpad niet worden gehin
derd. 

Verkeerslichten voor o.a. kruisingen 
of splitsingen 

Worden voor kruisingen of split
singen verkeerslichten gebruikt dan 
moet de volgorde zijn: onder: groen; 
midden: geel: boven: rood. 

De betekenis van deze lichten is: 

• 
1 

' Ajbeefdin).! 5 

Dl' a11ro mtl).! eerst de uitrit uitrijden o/J alle 
1·erkeer (ook de 1·oetj.!Ollj.!ers) l,!(' passeerd is . 

groen licht: doorgaan. Dit bevel geldt niet indien het gevolg geven hieraan 
hinder zou veroorzaken voor motorrijtuigen van politie of brandweer, welke 
gebruik maken van een tweetonige hoorn of een bel en motorrijtuigen ten 
dienste van het vervoer van zieken welke gebruik maken van een drietonige 
hoorn, 
geel licht: stop vóór de stopstreep of de voetgangersoversteekplaats. Voor het 

verkeer, dat de stopstreep of de voetgangersoversteekplaats reeds gepasseerd 
is of zo dicht genaderd, dat stilhouden vóór de stopstreep of de voetgangers
oversteekplaats redelijkerwijze niet meer mogelijk is: doorgaan: 

rood licht : stop, en wel vóór de stopstreep of de voetgangersoversteekplaats, 
indien aanwezig. 

Toelichting: De 1·erkeerslichten gelden niet 1·oor bestuurders van motorrij
tUif.!en 1·an politie en brandweer, indien gebruik gemaakt wordt 1·a11 een 
tweetonige hoorn of een bel e11 bestuurders 1·a11 motorrijtuigen ten dienste 
1·a11 het 1·en·oer 1·a11 zieken indien gebruik gemaakt wordt rnn een drietonige 
hoorn. · 
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Een militaire colonne of een uitvaartstoet , welke op groen licht is begonnen de 
stopstreep of de voetgangersoversteekplaats te passeren, blijven ook voortgaan, 
ook nadat een andere kleur (geel of rood) zichtbaar is geworden. Het geeft 
andere weggebruikers echter niet het recht om met bovengenoemde weggebrui
kers mee door te rijden bij geel of rood licht . 

Lichtsignalen vóór spoorwegovergangen 

groen of wit knipperlicht: er is geen trein in aantocht; 

rood knipperlicht: stop, er is een trein in aantocht; 

(oranje niet•knipperend licht: de seininrichting is buiten werking) . 

Toelichting: Het ligt in de bedoeling bij spoorwego1·ergangen het oranje 1•aste 
licht te doen 1•erdwijne11 . In de toekomst zal m en dus bij spoorwego1·erga11-
f!etl uitsluitend een rood, groen of wit knipperlich t aa11treffe11. Is geen van 
deze lichten in werking, dan steke men bijzonder ople11end, op eigen risico, 
de spoorweg 01•er. 

Lichtsignalen bij beweegbare bruggen 

Worden bij, aan of op beweegbare bruggen lichtsignalen voor het wegverkeer 
gebezigd , dan betekent rood licht of rood knipperlicht: stop, voor hen die de 
brug wensen te passe ren. 

Geel knipperlicht op gevaarspunten 

Nabij gevaarspunten (b.v. vóór een gevaarlijke kruising of splitsing, doch ook 
op andere gevaarspunten) kan een geel knipperlicht geplaatst worden. Men dient 
vóór deze punten snelheid te verminderen en bijzonder oplettend het gevaars
punt voorbij te rijden. 

Belangrijk teken van verkeersregelaar 
op kruispunten: (zie afb . 6) 

,,Let op" voor het verkeer in de stopgezette richting; 

,,Stop" voor het verkeer in de tot dusver vrije richting ; 

"Kruising vrijmaken" voor het verkeer dat zich op het 
kruispunt bevindt. 

VERLICHTING Afb.6 

RIJDENDE MOTORRIJTUIGEN 

Tussen een kwartier nà zonsondergang en een kwartier voor zonsopkomst 
moeten motorrijtuigen de wettelijk verplichte verlichting voeren. 
Binnen de bebouwde kom moeten, indien de straatverlichting is ontstoken, de 
stadslichten of de gedimde koplichten worden gevoerd. 
Verblindende verlichting is binnen de bebouwde kom, indien de straatverlichting 
ter plaatse is ontstoken, verboden. 

Dimmen 

Verblindende koplichten moeten bij het tegenkomen van andere voertuigen, rij
of trekdieren worden gedimd. 

Toelichting: Het dimmen dient te geschieden van het ogenblik waarop de tegen
ligger in de stralenbundel van de koplichten komt tot het ogenblik waarop de 
tegenligger is genaderd. Direct hierop is het gewenst de grote koplichten weer 
te ontsteken, tenzij nog meer tegenliggers naderen. 
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Aanwezige verblindende bermlichten e.d. moeten gedoofd worden, gedurende de 
tijd dat geen grote koplichten mogen worden gevoerd. 

Stadslichten verplicht 

indien men bij nacht bord 66 tegenkomt, waarin het woord ,,Stadslichten" door 
verlichting aan de achterzijde duidelijk leesbaar is en de straatverlichting ter 
plaatse ontstoken is, dan moeten: 
alle drie- en meerwielige motorrijtuigen stadslichten voeren (met uitzondering 
van driewielige motorrijtuigen waarvan de motor een cylinderinhoud van 
hoogstens 150 cm3 heeft). 

Toelichting: Dit betekent dat alle 3-wielige auto's, carriers, enz. (uitgezonderd 
minder dan 150 cm3 ) en 4- en meerwielige motorrijtuigen ter plaatse stadslichten 
moeten voeren. Zijn deze motorrijtuigen niet voorzien van stadslichten, dan 
mogen zij op de wegen voorzien van bord 66 niet rijden. 
Tweewielige motorrijtuigen, die niet voorzien zijn van stadslichten, alsmede de 
genoemde 3-wielige motorrijtuigen met een cylinderinhoud van ten hoogste 
150 cm3 , moeten ter plaatse niet-verblindende verlichting voeren. 

Dichte mist 

Bij dag dienen bij dichte mist (zicht minder dan 200 meter) de koplichten te 
worden ontstoken alsmede de achterlichten (2). 
Geadviseerd wordt steeds de grote koplichten (niet de gedimde lichten) te ont
steken en ook onder andere slechte weersomstandigheden waarbij het zicht minder 
dan 200 meter is, b.v. bij zware regen- of sneeuwval, bij dag de grote koplichten 
en de achterverlichting te ontsteken. 

VERLICHTING 
STILSTAANDE MOTORRIJTUIGEN 

Rechts van de weg stilstaande motorrijtuigen moeten bij nacht voorzien zijn of 
van stadslichten en achterlichten (c.q. 1 linkerstadslicht en I linkerachterlicht) 
of van 1 of 2 parkeerlichten aan de linkerzijde, tenzij men op de plaats staat waar 
onverlicht geparkeerd mag worden. Links van de weg stilstaande motorrijtuigen 
welke de stadslichten en de achterverlichting hebben ontstoken, behoeven geen 
andere verlichting te voeren. 
Stilstaande motorrijtuigen mogen nimmer verblindende verlichting voeren. 

Toelichting : Indien men b.v. voor een gesloten spoorwegovergang moet wachten 
of om een andere reden moet gaan stilstaan dient men erop te letten dat de 
verblindende verlichting wordt uitgeschakeld. 

Motorrijwielen mogen steeds onverlicht geparkeerd worden. Parkeer ze evenwel 
zodanig, dat zij voor een ieder goed zichtbaar blijven. 

Renecterend voorwerp 

Indien van een aan de rechterzijde van de weg stilstaand voertuig (of een stil
staande oplegger) bij nacht de voorgeschreven achterverlichting uitvalt en dit 
motorrijtuig of deze oplegger staat niet op een plaats waar men zonder verlich
ting mag staan, moet op ± 3Q meter afstand van het motorrijtuig of de oplegger, 
goed zichtbaar voor het achteropkomende verkeer een rood licht uitstralend 
dan wel een rood reflecterend voorwerp op de weg worden geplaatst. 
Dit r~od lic~t ui_tstralend of rood reflecterend voorwerp moet op dezelfde wijze 
doch m de nchtmg van het tegemoetkomende verkeer worden geplaatst indien 
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het voertuig (of de oplegger) aan de linkerzijde van de weg stilstaat en de voor
verlichting in het ongerede is (tenzij het voertuig of de oplegger op de rijbaan 
van een éénrichtingweg staat). 

Onverlicht parkeren 

Stilstaande motorrijtuigen behoeven geen verlichting te voeren indien zij zich 
bevinden: 
op een als zodanig aangeduide parkeerplaats of geheel buiten de rijbaan. 
(Dit geldt zowel binnen als buiten de bebouwde kom). 
Binnen de bebouwde kom mag men daarenboven onverlicht parkeren, indien het 
motorrijtuig staat: binnen 30 m van een ontstoken lichtpunt van de openbare 
verlichting, hetwelk dit motorrijtuig direct verlicht. 

VOORRANG 

Bij alle voorrangsaangelegenheden is de "gelijktijdige" of " nagenoeg gelijktij
dige" nadering in het geding. Dit betekent dat degene die volgens de regels aan 
alle verkeer of aan bepaald verkeer voorrang moet verlenen dit moet doen als 
dit verkeer gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig met hem het kruisingsvlak nadert. 
Ook het verkeer dat op de voorrangsweg rijdt is aan deze beperking gebonden. 
Om na te gaan of verkeer gelijktijdig een kruisingsvlak nadert moet zowel met 
de afstand welke dit verkeer nog voor de kruising moet afleggen als met de snel
heid waarmede dit verkeer rijdt rekening worden gehouden. 

Bij kruisingen of splitsingen van wegen dienen we altijd voorrang te geven aan: 

1. a. Motorrijtuigen t.d.v. politie en brandweer (voorzover deze althans een 
tweetonige hoorn of bel in werking hebben); 

b. motorrijtuigen die kennelijk en uitsluitend zijn ingericht voor zieken
vervoer ( voorzover deze althans een drietonige hoorn in werking 
hebben); 

c. uitvaartstoeten; 

d. militaire colonnes (gevormd door achter elkaar rijdende militaire dan 
wel bij diensten van de Bescherming Bevolking in gebruik zijnde mo
torrijtuigen of een aaneengesloten formatie militairen te voet); 

e. trams. 
In genoemde volgorde hebben zij voorrang t.o.v. elkander. 
Zie voorrangsproblemen nr.: I 3, I 9, 20, 28, 32 en 33. 

Vervolgens dient: 
2. a. indien vóór de kruising of splitsing bord 10 of 11 is geplaatst, voorrang 

te worden verleend, aan alle verkeer op de kruisende weg. 

Toelichting: Nadert men een kruising of splitsing waarvoor bord JO of// is 
geplaatst, dan nadert men een voorrangsweg àf een voorrangskruising àf een 
voorrangssplitsing. War her precies is weet men bij de nadering nog niet. Tussen 
een voorrangsweg (zie afb. 7) en een voorrangskruising (c.q. splitsing) (zie ajb. 8) 
is een groot verschil. Een voorrangsweg is aangeduid door bord 9 en men heeft, 
rijdende over de voorrangsweg, over de gehele lengte tor her bord einde voorrang 
(bord 12A ), voorrang op alle verkeer uit alle zijstraten van rechts en links. 
Een voorrangskruising kan men tegenkomen in iedere normale weg zonder dar 
deze weg voorrangsweg is. Rijdende op zo'n weg kan men komende vóór een 
voorrangskruising deze herkennen aan bord /04. Men heeft dan ter plaatse 
voorrang boven alle verkeer zowel van links als van rechts. In de zijstraten van 
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Afbeelding 7 

Kruising van een weg met een voorrangsweg 
A moet alle verkeer op de kruisende weg voorrang 
verlenen. De kruisende weg is een voorrangsweg 

omdat de borden 9 ( Jen 2) geplaatst zijn. 

Afb eelding 9 Afbeelding /0 

Afbeelding 11 Afbeelding 12 
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Afbeelding 8 
Voorrangskruising 

A moet voorrang verlenen aan alle verkeer op 
de kruisende weg. Dit is geen voorrangsweg 
daar de borden 9 ontbreken. A gaat dadel,jk op 
de kruisende weg rijden en rijdt dan niet op een 

voorrangsweg. 
Op de kruisende weg de borden I 04. 

Afbeelding 13 

•-Cl 

• 
1 

Ondanks het feit dat B op een voorrangsweg 
rijdt moet hij voorrang verlenen aan de 
trams A en E. - C kan nu gebruik maken van 
het doorrijden van de tram en ook doorrijden. 

Y-cie
.n

l



dit kruispunt staat dan àf bord JO àf bord 11. Nadert men nu uit een zijstraat 
zo'n kruising dan ,•indt men rechts b .v. bord 11. Men is dan verplicht te stoppen 
vóór de stopstreep (niet voor het bord), en voorrang te verlenen aan alle verkeer 
van links en rechts. Rijdt men de kruisende weg in , dan moet men eerst nagaan 
of bord 9 geplaatst is. Ontbreekt dit bord, dan weet men met een voorrangs
kruising te doen te hebben iehad (en dat men niet op een voorrangswei gaat 
rijden); is bord 9 wel ieplaatst dan rijdt men op een ••oorranisweg en heeji men ' 
bij de ,•oliende kruisingen voorrani. Of het een voorrangsweg àf ,•oorranis
kruisini is , hangt dus uitsluitend af van de vraai of nà bord 11 op de kruisende 
weg al of niet bord 9 is geplaatst. 
Is bord JO vóór de kruising in de zijstraat geplaatst , dan handelt men overeen
komstig als voor bord 11 is aangegeven. Alleen het stoppen is nu niet 1•erplicht, 
wel aan te raden (indien de omstandigheden dit althans eisen). Rijdt men als 
bestuurder van een voertuig zelf op een 1•oorra11gsweg of op een ••oorrangs
kruising of voorrangssplitsing , dan moet men toch aan de categorieën genoemd 
onder punt I voorrang verlenen (zie ajb. 13 ). 

2. b. Het verkeer op een verharde weg heeft voorrang op het verkeer op een 
onverharde weg. 

2. c. Het verkeer op een verharde weg heeft voorrang op het verkeer op een 
alleenlopend rijwiel- of ruiterpad. 

3. Het verkeer dat links (zie afb. 14) of rechts (zie afb. 15) afslaat moet voorrang 
verlenen aan alle tegemoetkomend verkeer. 

Afbeelding I 4 

C is verkeer op dezelfde weg als A. C vervolgt 
zijn weg en A wil linksaf C is tegemoetkome,id 
verkeer voor A en heeft dus voorrang. Ook E 

heeft voorrang op A. 

Afbeelding I 5 

A slaat rec·hts af en moet B (i1erkeer op dezelfde 
weg) voorrang verlenen. Het \'erkeer rechts 
naast zich moet hij daarenbm1en eerst door 

laten gaan. 
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Toelichting: Tegemoetkomend ver
keer dat voorrang heeft op naar 
links of rechts afbuigend verkeer 
is verkeer dat aan elk der volgende 
voorwaarden moet voldoen: 

a. zich bevinden op dezelfde weg; 

b. zijn weg blijven vervolgen, en 

c. gekruist worden door het af· 
buigend verkeer. 

Verder dient men bij het links- of 
rechts afslaan uiteraard ook voor 
het achteropkomende rechtdoor
gaande verkeer de doorgang vrij te 
laten. 

4. Behoudens de hiervoor genoem
de belangrijke uitzonderingen 
geldt de regel: 
Rechts gaat voor, met dien ver
stande dat snelverkeer (motor
rijtuigen) voor het langzame ver
keer (ander verkeer dan met 
motorrijtuigen) gaat. (Zie afb. 16). 
Achteruitrijdend verkeer dient 
echter altijd voorrang te verlenen. 
(Dit geldt niet voor de categorieën 
genoemd onder 1 ). 

__ ... 

' Afbeelding 16 

Wegen gelijke rangorde. A moet B voorrang 
geven. C moet A voorrang geven. D (langzaam 
verkeer) heeft alleen voorrang op E, die achter
uit rijdt. E moet dus voorrang geven aan Ben D. 

MILITAIRE COLONNE 

Een militaire colonne motorrijtuigen is herkenbaar: aan twee blauwe vlaggen 
aan de voorzijde van het eerste motorrijtuig en één blauwe vlag rechts aan de 
voorzijde van ieder volgend motorrijtuig met uitzondering van het laatste dat 
aan de rechtervoorzijde een groene vlag moet voeren; tevens moeten de rechter 
koplantaarns van alle tot de colonne behorende motorrijtuigen blauw licht uit
stralen met uitzondering van het laatste motorrijtuig waarvan de rechterkop
lantaarn groen licht moet uitstralen. Een militaire colonne te voet moet zowel 
bij nacht als bij dichte mist bij dag aan de kop van de colonne twee naar voren 
wit licht uitstralende lantaarns voeren en aan de staart van de colonne twee 
naar achteren rood licht uitstralende lantaarns. 

N.B. Gezien de onvolledige omschrijving van het begrip "Militaire colonne" 
in de wegenverkeersregeling en teneinde te voorkomen dat chauffeurs 
van voertuigen, behorende tot een militaire colonne in strijd komen met 
het gestelde in artikel 25 van het wegenverkeersreglement, mogen de 
volgende overwegingen terzake gelden: 

a. onder "een aantal zich achter elkander bevindende motorrijtuigen", te ver
staan: 
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minstens 5 motorrijtuigen welke achter elkander rijden met dusdanige tus
senruimten (en zonder dat er zich burgervoertuigen tussen bevinden), dat 
door derden, los van de vastgestelde herkenningstekens, duidelijk kan worden 
onderkend dat ze bij elkaar behoren; (Bij bijzondere transporten mag van het 
getal 5 worden afgeweken); 
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b. gezien het hierboven onder a gestelde, verdient het aanbeveling voor mili
taire colonnes, wanneer zij niet door colonne-begeleiders c.q. verkeers
regelaars worden terzijde gestaan, bij nadering van een bebouwde kom de 
snelheid drastisch te verlagen en tot op korte tussenruimten op te sluiten 
(gesloten colonne); 

c. voorts verdient het aanbeveling voor colonnes, als onder b genoemd, dat 
de chauffeur van ieder voertuig daarvan, zich, uiteraard alleen t.a.v. de voor
rangsbepalingen, als individuele weggebruiker gedraagt indien: 

J. de tussenruimten dusdanig groot zijn dat het colonneverband niet meer 
duidelijk onderkenbaar is (bijv. op wegen buiten de bebouwde kom); 

2. wanneer er zich burgervoertuigen tussen de militaire voertuigen bevinden. 

INHALEN EN VOORBIJGAAN 

INHALEN: het voorbijrijden van een voertuig dat vóór ons rijdt. 
VOORBUGAAN: het voorbijrijden of voorbijgaan van een stilstaand voertuig 

of een op de weg staand of liggend voorwerp (ook van b.v. verkeersheuvel 
en verkeerszuil). 

Bij het tegenkomen van voertuigen moet naar rechts en bij het inhalen van voer
tuigen naar links worden uitgeweken. 
Een bestuurder van een voertuig dat wordt ingehaald moet naar rechts uit
wijken en 
hij mag zijn snelheid niet verhogen. 
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Afbeelding 17 

A wil B inhalen. Hij mag dit (buiten een krui
sing) doen als het achteropkomende en tege
moetrijdende verkeer dit toelaten . G een rich-

tingaanwijzer gebruiken. 
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Afbeelding I 8 

,.A mag B niet inhalen aangezien hij dan op de 
kruising, op het weggedeelte van het tegemoet

komende verkeer komt. 
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Toelichting: Het is beslist afte raden vóór, tijdens en nà het inhalen een rich• 
tingaanwijzer te gebruiken . De inhaler dient uitsluitend op het achteropkomen• 
de en het tegemoetkomende verkeer te letten. Eerst als dit verkeer inhalen toe• 
laat dient de inhaalmanoeuvre zonder richtingaanwijzer te beginnen. (Ajb. I 7 ). 
Voor of op kruisingen of splitsingen van wegen mag men bij het inhalen nimmer 
op het weggedeelte bestemd voor het tegemoetkomende verkeer komen. 
Toelichting : Deze regel houdt in dat men vóór of op een kruising op tweebaans• 
wegen niet mag inhalen; althans niet die voertuigen die zo breed zijn dat men 
bij het inhalen op het weggedeelte van de tegenligger komt. (Afbeelding 18). 
Op vierbaanswegen mag men dus wèl inhalen vóór of op kruisingen en split• 
singen, omdat men dan op de tweede baan rijdt en niet komt op de twee andere 
banen bestemd voor het tegemoetkomende verke<;r. (Afbeelding I 9 ). 

Buiten kruisingen of splitsingen mag men bij het inhalen wèl komen op het weg• 
gedeelte bestemd voor het tegemoetkomende verkeer, mits er geen gevaar of 
belemmering ontstaat of kan ontstaan voor het tegemoetkomende verkeer 
(Afbeelding 20). 
Nà het inhalen mag men zich niet eerder naar rechts begeven dan nadat het inge• 
haalde voertuig zodanig is voorbijgereden dat het geheel zichtbaar is in de ach• 
teruitkijkspiegel (dus niet snijden!). 
Voertuigen welke bij kruisingen of splitsingen met naar links uitgestoken rich• 
tingaanwijzer geheel tegen de aslijn van de weg rijden, daarmede te kennen 
gevend, dat zij linksaf willen slaan, moeten rechts worden ingehaald. (Afbeel· 
ding21). 

+ 

Afbeelding J 9 
A mag B inhalen omdat hij op de kruising 
niet op het weggedeelte van het tegemoet
komende verkeer komt. Voorzichtigheid is ge
boden in verband met de voorrang van rechts. 
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Afbeelding 20 ~ 
A mag B inhalen want hij is buiten een kruising 
of splitsing. Hij moet goed opletten op het ach
teropkomende en tegemoetkomende verkeer. 
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·Indien bord 46 geplaatst is, is het bestuurders van motorrijtuigen op meer dan 
2 wielen verboden elkaar in te halen. 

Toelichting: Auto's mogen elkaar niet inhalen. Een auto mag wel een motor
rijder inhalen en een motorrijder een auto, behalve indien een motorrijwiel 
met zijspan wordt bestuurd. Een paard en wagen mag ingehaald worden. 

Voor bij gaan vóór of op kruisingen 

Indien vóór of op een kruising een voertuig of rij- of trekdier stilstaat of voor
werpen op de weg liggen, mag men bij uitzondering bij het voorbijgaan van deze 
obstakels, op het weggedeelte van het tegemoetkomende verkeer komen mits 
het tegemoetkomende verkeer en het dwarsverkeer niet in gevaar gebracht of 
belemmerd worden. 

Toelichting: In tegenstelling tot de regel dat men bij het inhalen vóór of op 
kruisingen en splitsingen niet mag komen op het weggedeelte bestemd voor 
het tegemoetkomende verkeer, mag men dit bij het voorbijgaan van stilstaande 
voertuigen, enz. wèl. (Afbeelding 22 ). 

Politie en brandweer en ziekenauto's 

Nadert men motorrijtuigen van politie of brandweer welke een tweetonige 
hoorn of bel en ziekenauto's die een drietonige hoorn in werking hebben 
of komen deze achterop, dan dient men deze vrije doorgang te verlenen. 
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,(/IHe/ding 21 
A gaat op dtu kruising op dt juistt wijze 
linl<sef. Binnen het denkbeeldige middelpunt 
van de kruising rijdt hij naar de rechterzijde 
van de kruisende weg. Zie ook toelichting op 

pag. 31 en 32. B moet A recht, inhalen. 

Afbeelding 22 
A mag op de splitsing (of un kruising) het 
obstakel B voorbijgaan. Hij mag het tegemoet• 
komende en het dwarsverkeer niet hinduen. 
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Inhalen en voorbijgaan van trams 

Het uitwijken voor en het inhalen van rijdende trams dient rechts te geschieden. 
(Zie in afbeelding 13 auto C.) 

Toelichting: Indien de breedte van de rijbaan rechts tussen tram en voetpad 
niet voldoende is voor het inhalen, mogen uitsluitend bestuurders van motor
rijtuigen links inhalen. Wordt links ingehaald dan zijn uiteraard alle bepalingen 
m.b.t. het inhalen van kracht (zie vorige bladzijde). 

Indien de ruimte tussen tram en voetpad breed genoeg is om in te halen, doch 
deze ruimte is tijdelijk bezet door b.v. geparkeerde voertuigen, dan is links 
inhalen niet toegestaan en moet men achter de tram blijven. 

Het bovenstaande is ook van toepassing op het voorbijgaan van stilstaande 
trams. 

Toelichting : Kunnen stilstaande trams aan de rechterzijde voorbij gereden 
worden, dan dient dit zodanig te geschieden, dat geen gevaar ontstaat voor 
in- en uitstappende reizigers. Het dient altijd met geringe snelheid te geschie
den. Aanbevolen wordt steeds even te stoppen tot de uitstappende passagiers 
het voetpad hebben bereikt. 

Ook het voorbijrijden van vluchtheuvels waarop tram- of buspassagiers staan, 
dient met grote omzichtigheid te geschieden. 

TUNNEL WEGEN 

Het begin van een tunnelweg wordt aangegeven door bord model 39a, het einde 
van de tunnelweg door bord model 39b. (Zie bijlage). 
Tunnelwegen mogen uitsluitend bereden worden door bestuurders van motor
rijtuigen met uitzondering van: 

a. bestuurders van motorrijtuigen welke niet met een grotere snelheid dan 20 
km per uur mogen of kunnen rijden en 

b. bestuurders van motorrijtuigen die in hun motorrijtuig of aanhangwagen 
anders dan in geringe hoeveelheden ontplofbare, licht ontvlambare, bijtende 
of corrosieve stoffen dan wel tot vloeistof verdichte of onder druk opgeloste 
gassen, medevoeren. 

Het is de bestuurder van een motorrijtuig verboden daarmede op een tunnel
weg stil te staan, te keren of achteruit te rijden. 
Het is de bestuurder van een motorrijtuig verboden over een buiten de be
bouwde kom gelegen tunnelweg met een grotere snelheid dan 50 km, onder
scheidenlijk 70 km te rijden indien dit verbod door het plaatsen van de daarvoor 
bestemde borden is kenbaar gemaakt. 

Lichtsignalen en dubbele doorgaande streep op tunnelwegen 

Op tunnelwegen betekent: 

a. groen licht: doorrijden; 

b. oranje knipperlicht: voorzichtig rijden; 
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c. rood licht: stop en motor afzetten; 

d. dubbele doorgaande streep op wegdek: 
a. deze niet overschrijden; 
b. in dezelfde strook niet inhalen ; 
c. indien wordt gereden met een snelheid groter dan 30 km per uur, tot het 

voertuig vóór zich een afstand bewaren van tenminste 20 m; en 
d. bestuurders van motorrijtuigen waarvoor een rijbewijs C-E of D-E is 

vereist (motorrijtuigen waarvan het ledig gewicht + laadvermogen meer 
bedraagt dan 3500 kg en autobussen) moeten de meest rechts gelegen 
strook van de rijbaan volgen. 

De bepalingen t.a .v. de lichtsignalen en de dubbele doorgaande streep op het 
wegdek van tunnelwegen gelden niet voor bestuurders van motorrijtuigen ten 
dienste van politie en brandweer, indien althans gebruik wordt gemaakt van 
een tweetonige hoorn of een bel, en bestuurders van motorrijtuigen ten dien
ste van het ziekenvervoer indien althans gebruik wordt gemaakt van een 
drietonige hoorn, terwijl het bepaalde m.b.t. de maximumsnelheid op tunnel
wegen buiten de bebouwde kom niet van toepassing is op bestuurders van 
motorrijtuigen ten dienste van politie of brandweer (ook zonder dat gebruik 
wordt gemaakt van een tweetonige hoorn, een bel of een sirene) en bestuur
ders van motorrijtuigen welke kennelijk en uitsluitend zijn ingericht voor 
ziekenvervoer. 
Toelichting: In Nederland zijn op dit ogenblik slechts 2 tunnels welke voor 
toepassing van de speciale bepalingen in aanmerking komen, nl. die te Rotter
dam welke binnen de bebouwde kom en die te Velsen welke buiten de bebouwde 
kom is gelegen. 
In Rotterdam is men in de tunnel en op de toeleidende hoofdwegen zonder 
meer gebonden aan de maximumsnelheid van 50 km per uur terwijl men in 
Velsen , rijdende op de toeleidende wegen en voor de tunnel op de geplaatste 
borden dient te letten . 
Het verbod van het meevoeren van ontplofbare stoffen enz. is niet van toepas
sing op vloeistoffen of gassen welke als brandstof voor het motorrijtuig dienen 
en zich bevinden in de daarvoor bestemde reservoirs dan wel een reservevoor
raad in goed gesloten bussen voor hetzelfde doel tot een maxim11m van 40 
liter. 
Opgemerkt moet nog worden dat men nà het bord tunnelweg en nadat de 
dubbele doorgaande streep is begonnen de rijstrook waarin men zich bevindt 
niet meer mag verlaten en dat bestuurders van motorrijtuigen waarvoor een 
rijbewijs C-E of D-E is vereist vóór het begin van de dubbele doorgaande 
streep in de meest rechts gelegen rijstrook moeten gaan rijden. 

RICHTING VERANDEREN 

Een bestuurder die van richting wil veranderen, is verplicht dit voornemen 
tijdig en duidelijk kenbaar te maken. 
Hij mag niet van richting veranderen, indien daardoor het tegemoetkomende 
verkeer en/of het verkeer, dat zich naast of achter hem bevindt, in gevaar ge
bracht of gehinderd wordt. 
Toelichting : Het bovenstaande houdt in , dat hij, die van richting wenst te ver
anderen, zich eerst zorgvuldig ervan dient te overt11igen of zowel het tegemoet
komende als het achteropkomende verkeer, alsmede het verkeer dat zich links 
of rechts naast hem bevindt, door deze handeling niet gehinderd wordt. Eerst 
daarna steke men de richtingaanwijzer uit en kieze men de juiste plaàts op de 
rijbaan. 
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Indien men op kruisingen en splitsingen linksaf wil slaan, moet de bestuurder 
van een motorrijtuig zich eerst ervan overtuigen dat dit zonder gevaar voor 
het achteropkomende verkeer kan geschieden en is hij verplicht zich ver
volgens, nà de richtingaanwijzer te hebben uitgestoken, tijdig naar de linker
zijde van zijn weggedeelte te begeven en dit gedeelte tot de kruising te berijden 
om daarna zo mogelijk in een vloeiende lijn naar de rechterzijde van de kruisen
de weg te rijden. (Afb. 21). 

Toelichting: Hij die links afslaat moet dus achtereenvolgens de volgende 
handelingen uitvoeren: 

J. Opletten op het achteropkomende verkeer en het verkeer dat zich eventueel 
links naast hem bevindt (door achteruitkijkspiegel en linkerbuitenspiegel). 

2. Indien het in/. genoemde verkeer het linksafslaan toelaat, de richtingaan-
wijzer uitsteken. 

3. Zo snel mogelijk naar de as van de weg gaan. 
4. Dit gedeelte blijven berijden tot de kruising. 
5. Van het opstelpunt vóór de kruising, na voldaan te hebben aan de voor

rangsverplichtingen, in vloeiende lijn, blijvende binnen het denkbeeldige 
middelpunt van de kruising, rijden naar de rechterzijde van de kruisende 
weg. (Afbeelding 21 ). 
Deze wijze van rijden is evenwel niet mogelijk, indien men door binnen het 
denkbeeldige middelpunt te rijden op de linkerzijde van de kruisende weg 
zou terecht komen, b.v. in geval van een klein of bijzonder gevormd krui
singsvlak. 
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Afbeelding 23 

Eénrichtingsweg. A moet bij het Jinksafslaan 
geheel naar links gaan. B mag links parkeren. 
Op deze weg mag men niet keren en niet ach-

teruit rijden. 
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Gescheiden rijbanen. A moet bij het linksaf
slaan geheel naar links gaan. B is tegemoet
komend verkeer voor A . A moet dus voorrang 

verlenen. 
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Opgemerkt moet nog worden dat 
bestuurders van motorrijtuigen on
der alle omstandigheden bij het 
linksafslaan naar de as van de weg 
moeten gaan dus niet alleen als er 
vakken op de weg zijn aangebracht. 
Komt men bij linksafs/aan een ver
keersheuvel met zuil 73 (groen 
vierkante glas) tegen dan dient men 
deze zuil links voorbij te gaan, ook 
indien er links tramrails liggen (zie 
ajb. 3 ). 

Bestuurders van motorrijtuigen die 
een linksafslaand motorrijtuig wil
len inhalen, moeten dit aan de 
rechterzijde doen. (Ajb . I 7) . 

Bij het linksafslaan op éénrich
tingswegen of door gazon enz. ge
lijkwaardig gescheiden rijbanen 
moeten bestuurders van motorrij
tuigen geheel naar de linkerzijde 
van de weg gaan, mits althans bij 
de aldus gescheiden rijbanen aan 
de andere zijde niet bord 43 is ge
plaatst. (Afbeelding 23). 
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Afbeelding 25 

A wil rechtsaf en moet de jie lSers B eerst door 
laten gaan . C die ook rechtsaf wil, heeft een 
betere positie gekozen dan A . De fie tsers E 
mogen bij het linksafslaan ook naar de as van 
de weg gaan en moeten D voorrang verlenen. 

Bij het rechtsafslaan moet men het naast zich rijdende verkeer dat rechtdoor 
wil gaan of rechtsaf wil slaan, laten doorgaan. (Afb. 25). 
Rechterbochten dienen zodanig te worden uitgevoerd, dat men daarbij , zowel 
op de weg waar men uitkomt, als op de weg welke men inrijdt, geheel rechts 
op de rijbaan blijft. 

VERKEERSPLEINEN 

Het verkeersplein waarop de hieronder vermelde bepalingen van kracht zijn 
wordt aangeduid door bord model 15a (zie bijlage). 
Indien de toeleidende wegen naar een verkeersplein alsmede eventueel het 
verkeersplein zelf aangeduid zijn door bord model 15a, dan gelden voor be
stuurders van motorrijtuigen op die toeleidende wegen en op dat verkeersplein 
niet de navolgende verplichtingen: 

1. rechts houden ; 

2. links inhalen c.q. voorbijgaan van andere voertuigen ; 

3. rechts inhalen c.q. voorbijgaan van trams. 

Toelichting: Het bord 15a kan zowel voor verkeerspleinen gelegen binnen 
als buiten de bebouwde kom gebezigd worden . Nadert men een plein aangeduid 
door dit bord, dan weet men dus reeds tevoren dat dit plein slechts in één rich
ting, nl. die aangegeven op het bord, bereden mag worden. 
Op de toe/eidende wegen alsmede op het plein zelf mag zowel links als rechts 
gereden worden en mag zowel links als rechts worden ingehaald hetgeen ook 
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van toepassing is op die toeleidende wegen c.q. op dat verkeersplein rijdende 
en stilstaande trams. Het grote voordeel van deze regeling is dat de ruimte 
op de toeleidende wegen alsmede op het plein zo doelmatig mogelijk kan worden 
benut, hetgeen een snelle afvloeiing van het verkeer op het verkeersplein moge
lijk maakt. 
Nadert men een dergelijk plein met de bedoeling het plein reeds weer bij de 
eerste weg rechts te verlaten dan dient men èn op de toeleidende weg èn op 
het plein uiteraard geheel rechts te blijven. (Afb. 26a en 26b van A naar B). 
In afbeelding 26a is deze rijwijze ook aangegeven gaande van A naar C. Rijden
de van A naar D (afb. 26a) en van A naar C (26b) kan men voorkeur doen 
gelden voor rechts rijden of van A als het ware rechtuit naar D c.q. C. 
In verband met het feit dat de normale voorrangsregeling ook op het verkeers
plein geheel van kracht blijft zal de voorkeur wel uitgaan om van A rechtdoor 
naar D c.q. C te rijden om het voorrang geven aan verkeer komende uit B te 
vergemakkelijken alsook het verkeer uit deze richtingen het invoegen op het 
plein beter mogelijk te maken. 
Van A naar E (26a) of van A naar D (26b) rijdende zal men goed doen op de 
toefeidende weg vóór te sorteren, om vervolgens het plein enigszins links om
rijdend, bij E c.q. D te verlaten. Bij het verlaten van het plein bij F of G ( afb. 
26a) blijft men vanzelfsprekend het linksrijden langer voortzetten. Het zg. 
"weven" komt bij deze rijwijze het beste tot zijn recht. Kiest men voor het 
rijden van A naar D (26a) of van A naar C (26c) het min afmeer rechtuitrijden 
op het plein dan kan men op de toeleidende weg rechts blijven (26b) doch beter 
is (26a) ook reeds op de toefeidende weg voor te sorteren. Gaande van A naar 
E, F of G (26a) of van A naar D (26b) is het voorsorteren op de toeleidende 
weg uiteraard sterk aan te bevelen. 
Bij het verlaten van het verkeersplein dient men de richtingverandering naar 
rechts tijdig en duidelijk aan te geven. 

Afbeelding 26a (zie toelichting pag. 37) 
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Afbeelding 26b. 

De aandacht wordt nog in het bijzonder gevestigd op het feit dat op toeleidende 
wegen van een verkeersplein en op het verkeersplein zelf, indien aangeduid 
door bord 15a, de afwijkende bepalingen m.b.t. het rechts houden en het inhalen 
van voertuigen en trams uitsluitend toegepast mogen worden door bestuurders 
van motorrijtuigen. 

Het is verboden: 

• op een weg te keren; 
• links te stoppen (zie voor de plaatsen waar dit is toegestaan pag. 42) of 
• een links gelegen inrit in te rijden, 
indien daardoor het overige verkeer wordt gehinderd. 

Toelichting: Bij alle bovengenoemde handelingen is er sprake van richting
verandering en dient derhalve tijdig de richting aangegeven te worden. 
Bij het inrijden van een linksgelegen inrit mag nimmer het overige verkeer 
( achteropkomend, links naastrijdend en tegemoetkomend) worden gehinderd. 
Kan, op zeer drukke verkeerswegen, de handeling zonder hinderen niet worden 
uitgevoerd, dan dient men om te rijden en de inrit van rechts te naderen. Vóór 
het inrijden van een linksge/egen inrit mag in geen geval worden voorge
sorteerd. 

Opgemerkt dient nog te worden dat slechts in 3 gevallen links van de rijbaan 
mag worden gestopt. (Zie pag. 42). 

SNELHEID 

De snelheid waarmede men rijdt moet zodanig zijn dat het motorrijtuig, onder 
alle omstandigheden tot stilstand kan worden gebracht binnen de afstand waar
over de weg kan worden overzien en waarover deze vrij is. 
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Toelichting : Een weg, welke geheel te overzien is, behoeft nog niet vrij te zijn. 
Links en rechts v66r U kan zich nog verkeer bevinden, waarmede U , ook bij 
het regelen van Uw snelheid, rekening hebt te houden. 
Met betrekking tot bovenstaande regel is het goed te weten, binnen welke 
afstand U moet kunnen stoppen. Het Wegenverkeersreglement bepaalt, dat de 
voetrem een remvertraging moet hebben van 3,86 m/sec.2• 

Dit betekent dat U rijdende met een snelheid van 20 km per uur moet kunnen 
stoppen binnen 2 x 2 of 4 m. 

bij een snelheid van 30 km binnen 9 m. 
bij een snelheid van 60 km binnen 36 m . 
bij een snelheid van 80 km binnen 64 m. 

enz. 

Als regel is de remvertraging van een 4-wielig motorrijtuig groter dan 3,86 
m/sec.2 en kan dus binnen een kortere afstand worden gestopt als hierboven 
weergegeven. Laat de vertraging van de voetrem dan ook controleren opdat 
U weet welke afstand U bij een bepaalde snelheid nodig hebt om tot stilstand 
te komen . 

Binnen de bebouwde kom is voor alle motorrijtuigen een maximum snelheid 
van 50 km per uur van kracht. Voor sommige wegen binnen de bebouwde 
kom (meestal invalswegen) kan een maximum snelheid van 70 km per uur wor
den toegestaan. 
De beperking van de snelheid binnen de bebouwde kom begint daar waar bor
den zulks aangeven. Het eerste bord "50 km" is als regel bevestigd onder het 
blauwe plaatsnaambord. Na dit bord geldt dus de maximum snelheid van 50 
km per uur, ook als dit verder niet door een bord "50 km" is aangegeven. In
dien geen maximum snelheid meer van kracht is, du s bij het uitrijden van de 
bebouwde kom, wordt dit aangegeven door een rond wit bord waarop "50" 
is doorgestreept. Alleen die wegen waarop een hogere maximum snelheid is 
toegestaan worden aangeduid met een bord waarop " maximum 70 km toege
staan" is vermeld. Slechts voor die weg is dan het hogere maximum van kracht. 
Voor alle andere wegen binnen die bebouwde kom blijft het maximum 50 km 
per uur. 

SIGNALEN 

Bestuurders van motorrijtuigen zijn verplicht, wanneer door hun nadering voor 
een weggebruiker gevaar dreigt , alléén ter afwending van dit gevaar: 

bij dag een geluidssignaal , en 
bij nacht een geluidssignaal of knippersignaal 

te geven. 

Toelichting: Deze bepaling beperkt het signaal ge ven. Al/één indien de nade
ring van een motorrijtuig gevaar voor iemand oplevert , mag van de claxon 
gebruik gemaakt worden. Men moet evenwel zijn snelheid zodanig aanpassen 
aan het overi[?e verkeer, dat men door zijn nadering een weggebruiker niet 
in gevaar kan brengen. Deze rijwijze kenmerkt de goede motorrijtuigenbestuur
der en deze gebruikt de claxon zelden. H et "van de weg toeteren" kenmerkt 
de slechte automobilist. 

Uitsluitend buiten de bebouwde kom mag hij , die wenst in te halen, een 
signaal geven. 
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Het geven van signalen in andere dan de hierboven genoemde gevallen 
is verboden. 

Het geven van deze signalen moet zo kort mogelijk duren . 

STOPPEN, STILSTAAN EN OPSTELLEN 

De bestuurder is verplicht het voornemen om te stoppen of plotseling snel
heid te verminderen, tijdig en op duidelijk zichtbare wijze kenbaar te maken, 
hetzij door het doen ontsteken van een stoplicht (4-wielige), hetzij door met 
de arm gegeven tekens, die duidelijk voor het achteropkomende verkeer zicht
baar zijn (2- en 3-wielige beneden 400 kg) . 

Het stoppen dient zodanig te geschieden dat het overige verkeer niet gehinderd 
wordt. 

Daar waar het verkeer moet stilhouden (b.v. vóór een verkeerslicht, of door 
een teken van een verkeersregelaar of voor een geopende brug), is de bestuur
der verplicht zich met zijn motorrijtuig op te stellen in volgorde van aankomst 
op de voor hem bestemde rijbaan of het voor hem bestemde pad. 

Toelichting: Zij die linksaf wensen te gaan moeten zich dus opstellen tegen 
de as van de weg, zij die rechtdoor of rechtsaf wensen te gaan rechts naast 
deze. Het langzame verkeer geheel rechts. Het langzame verkeer dat linksaf 
wil gaan mag zich ook tegen de as van de weg opstellen. Zijn er door middel 
van op de weg geschilderde vakken aanwijzingen gegeven dan volge men deze 
zonder meer op, ook als zij afwijken van de wettelijke bepalingen. 

Het is verboden voertuigen tot stilstand te brengen: 

1. zodanig dat de vrijheid en de veiligheid van het verkeer meer dan nodig 
in gevaar wordt gebracht of belemmerd wordt; 

2. anders dan op daarvoor aangewezen weggedeelten (b.v. parkeerhavens), 
.indien deze rechts van de weg zijn gelegen en indien deze niet aanwezig 
zijn anders dan aan de uiterste rechterzijde van rijbaan of pad ; 

3. daar waar uit borden blijkt dat het verboden is; 
4. op rijwiel- en voetpaden; 
5. op een brug, op een viaduct, in een onderdoorgang; 
6. in of nabij een onoverzichtelijke bocht of op of nabij het hoogste punt van 

een helling waar het uitzicht voor het overige verkeer wordt belemmerd ; 
7. naast of binnen 5 meter van een verkeersheuvel, tenzij de breedte van de 

rijbaan naast de verkeersheuvel ten minste 6 m bedraagt; 
8. binnen 12 m van een bushalte of indien een geblokte markering is aange

bracht bînnen deze markering ; 
9. op de middenbaan of één der middenbanen van drie of meer naast elkaar 

gelegen rijbanen; 
10. op aangeduide oversteekplaatsen voor wielrijders, op een voetgangers

oversteekplaats en binnen een afstand van 5 meter vóór deze plaatsen, 
tevens indien er voor de rechterzijde een stop- of wachtverbod bestaat niet 
binnen 5 meter achter deze plaatsen . 

1 1. binnen een afstand van 10 m van het snijpunt van de rijbaankanten of 
verlengden daarvan bij een kruising of splitsing van wegen alsmede binnen 
een straal van 5 m beschreven van genoemd snijpunt uit. 
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Links van de rijbaan stilstaan is toegestaan : 
1. op wegen met éénrichtingsverkeer (tenzij uit stop- of wachtverbodsborden 

blijkt dat dit verboden is); (zie afbeelding 23) ; 
2. indien aan de rechterzijde van de rij haan spoor- of tramrails liggen ; 
3. op wegen waar, voor de rechterzijde, een stop- of wachtverbod staat. 

Wachten (parkeren) 

Het is verboden voertuigen te doen of te laten staan: 
a. op plaatsen waar dit door een wachtverbod (parkeerverbod) is aangegeven ; 
b. voor een uitrit ; 
c. op invoeg- en uitrijstroken bij aansluitingen van wegen. 
Ook is het verboden voertuigen op de weg te doen of te laten staan met het 
kennelijk doel deze te verhandelen of te huur aan te bieden of door middel 
daarvan reclame te maken of terwijl aan deze voertuigen andere dan geringe 
herstel- of onderhoudswerl<zaamheden worden verricht. 

Toelichting: Op de plaatsen genoemd onder a ., b. en c. mag men niet tot stil
stand komen, tenzij dit geschiedt vaor het onmiddellijk in- en uitstappen van 
passagiers of onmiddellijk laden en lossen van goederen. 

Het is de bestuurder van een motorrijtuig verboden dit zonder voldoende toe
zicht op de weg te laten staan, anders dan met in rust zijnde motor. 

1 

VOETGANGERSOVERSTEEKPLAATS (V.O.P.) 

Een V.O.P. binnen de bebouwde kom bestaat uit een dwars over een rijbaan of 
rijwielpad aangebrachte strook met een breedte van tenminste 2.50 m samen
gesteld uit witte strepen welke evenwijdig of nagenoeg evenwijdig lopen aan de 
as van die rijbaan of rijwielpad. 
Een V.O.P. buiten de bebouwde kom bestaat uit " zebra's" zoals boven omschre
ven, waarbij tevens aan weerszijden van de rijbaan zwart-wit geringde palen 
geplaatst dienen te zijn waarop een oranje-kleurige bol, welke een knipperend 
licht uitstraalt. 
Bestuurders van voertuigen en trams zijn verplicht een V.O.P. voorzichtig 
te naderen en aan de voetgangers, die zich op de V.O.P. bevinden, een 
onbelemmerde doorgang te verlenen. 

Deze verplichting geldt niet voor: motorrijtuigen ten dienste van politie en brand
weer en motorrijtuigen welke kennelijk en uitsluitend zijn ingericht voor zie
kenvervoer, voorzover zij bij de nadering van de V.O.P. gebruik maken van 
onderscheidelijk een tweetonige hoorn , een bel of een sirene, dan wel een drie
tonige hoorn; bestuurders van voertuigen, welke deel uitmaken van een uit
vaartstoet' of van een militaire colonne. 

Het is bestuurders van voertuigen en trams verboden een voertuig op meer 
dan 2 wielen dat, of een tram die voor een V.O.P. stilstaat of deze V.O.P. 
langzaam nadert, voorbij te rijden. 
Voetgangers, die een rijbaan of rijwielpad willen oversteken moeten, indien zich 
binnen een afstand van 30 m een V.O.P. bevindt, gebruik maken van deze 
V.O.P. Deze verplichting geldt niet, indien de voetganger om een V.O.P. te 
bereiken eerst een andere rijbaan moet oversteken of om zich van of naar een 
openbaar middel van vervoer te begeven naar of van het dichtstbijzijnde voetpad. 

Voetgangers mogen een op de rijbaan aanwezige V.O.P. niet betreden en moe
ten, indien zij zich daarop bevinden, deze terstond verlaten indien voertuigen 

42 

Y-cie
.n

l



van de categoneen naderen , waarvoor niet de verplichting geldt de , op een 
V .O.P. bevindende voetganger een onbelemmerde doorgang te verlenen. 
Voetgangers mogen een rijwielpad en een rijbaan, ter plaatse waar het rijdend 
verkeer door lichtsignalen of door een verkeersregelaar wordt geregeld niet 
oversteken, indien en zolang voor het rechtuitrijdende verkeer op de over te 
steken rijbaan of rijwielpad groen licht of geel licht zichtbaar is dan wel aan het 
rechtuit rijdende verkeer geen stopteken is gegeven. 

1 ndien voor het oversteken van de voetgangers afzonderlijke lichten worden 
gebezigd betekent groen licht: voetgangers kunnen oversteken; rood licht : 
voetgangers mogen niet oversteken. 

AANVULLENDE EISEN 
VOOR KANDIDATEN VOOR RIJBEWIJS C-E EN D-E 

Ook alle andere verkeersvoorschriften alsmede de betekenis der borden worden 
tijdens het CE-DE examen gevraagd. 
Bestudeer deze dus ook goed! 

Onder toezicht besturen 
Indien voor het besturen van een motorrijtuig een rijbewijs C-E of D-E is ver
eist, dient degene die een zodanig motorrijtuig onder toezicht bestuurt in het 
bezit te zijn van een geldig rijbewijs B-E. (Vóór het rijexamen dient dit rijbewijs 
B-E getoond te worden, niet dus het rijvaardigheidsbewijs). 

Tunnelwegen 
Bestuurders van motorrijtuigen voor de besturing waarvan een rijbewijs CE 
of DE is vereist, mogen op tunnelwegen, daar waar een dubbele doorgaande 
streep op het wegdek is aangebracht, uitsluitend in de meest rechts gelegen 
rijstrook rijden. 

Voertuig 
Het is verboden met een motorrijtuig méér dan één aanhangwagen voort te 
bewegen of indien het motorrijtuig bestaat uit een samenstel van trekker en 
oplegger, daarmede een aanhangwagen voort te bewegen. 
Een samenstel van trekker en oplegger mag niet langer zijn dan 15 m. 
Een motorrijtuig met daarachter gekoppelde aanhangwagen mag niet langer 
zijn dan 18 m. 
Een motorrijtuig, ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen (zon
der bestuurder) 12 m. Motorrijtuigen en aanhangwagens met meer dan 3 assen 
mogen niet langer zijn dan 11 m. 
Indien een motorrijtuig wordt gebezigd voor het vervoer van vee, moet in het 
kentekenbewijs zijn vermeld, dat het voertuig voor dit vervoer mag worden ge
bezigd, terwijl op het voertuig de bestemming voor dit vervoer moet zijn aan
geduid. 
De reminrichting van aanhangwagens moet: 
a. in werking treden door bediening van de bedrijfsrem van het trekkende 

motorrijtuig; 
b. minstens 2 wielen remmen. 

Maximum snelheid 
Voor de volgende motorrijtuigen zijn maximum snelheden vastgesteld: 
a. autobussen met een wieldruk groter dan 2400 kg: 80 km per uur; 
b. tweewielige motorrijtuigen die een aanhangwagen voortbewegen: 70 km 

per uur; 
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c. geleed motorrijtuig niet zijnde trekker met oplegger: 65 km per uur; 
d. vrachtauto's met een wieldruk groter dan 2400 kg: 60 km per uur; 
e. een motorrijtuig met een aanhangwagen met een wieldruk groter dan 

375 kg: 60 km per uur; 
f. een motorrijtuig of aanhangwagen waarvan enig wiel voorzien is van een 

cushionband: 20 km per uur; 
g. een motorrijtuig of aanhangwagen waarvan enig wiel voorzien is van 

een massieve band: 12 km per uur; 
h. vrachtauto's met vooruitstekende of achteruitstekende lading: 40 km per 

uur; indien zij van richting veranderen: 6 km per uur; 
i. rijwielen met hulpmotor: 40 km per uur; binnen de bebouwde kom: 30 km 

per uur; 
j. linksrijdende motorrijtuigen welke werkzaamheden ten behoeve van de 

weg uitvoeren of vaartuigen jagen: 6 km per uur. 
Motorrjjtuigen, welke een kermiswagen, circuswagen of gesloten verhuis
wagen voortbewegen, mogen niet harder rijden dan 6 km per uur, tenzij de 
getrokken wagen op de speciaal voorgeschreven wijze kan worden geremd. 
In dat geval bedraagt de maximum toegelaten snelheid 12 km per uur. 

Lading 
De lading mag slechts voor of achter het voertuig uitsteken, indien: 
a . deze alleen bestaat uit voorwerpen van langgerekte vorm, die niet kunnen 

kantelen of verschuiven, de stabiliteit van het voertuig niet in gevaar bren
gen en niet in aanraking kunnen komen met het wegdek; 

b. bij motorrijtuigen en meerassige aanhangwagens de lading niet meer dan 
5 m achter de achteras uitsteekt en bij éénassige aanhangwagens niet meer 
dan 2 m achter de as uitsteekt; 

c. de vooruitstekende lading bij motorrijtuigen niet meer dan 3,50 m vóór de 
achterzijde van het stuurwiel uitsteekt; 

d. aan de uiterste voorzijde van vooruitstekende en aan de uiterste achterzijde 
van achteruitstekende lading bij dag een rode vlag met zijden van tenminste 
40 cm aan de uiteinden van één gespannen zijde is bevestigd en bij nacht 
één naar alle zijden licht uitstralende lantaarn, welk licht wit moet zijn, in
dien de lantaarn aan de voorzijde, en rood, indien de lantaarn aan de achter
zijde is bevestigd. 

De lading van aanhangwagens mag niet aan de voorzijde uitsteken. 
Het is gewenst dat automobilisten en motorrijders ook onderstaande bepalingen 
kennen. 

VOETGANGERS 
Voetgangers zijn verplicht van de voetpaden gebruik te maken. 
Zij mogen: 
• bij afwezigheid van een voetpad of van een rijwielpad van de rijbaan gebruik 

maken (binnen de bebouwde kom dienen zij dan op een der uiterste zijden 
van de rijbaan en buiten de bebouwde kom op de uiterste linkerzijde van de 
voor hen linker rijbaan te lopen); 

• rijbanen en rijwielpaden slechts haaks oversteken; 
• niet blijven stilstaan op en nabij kruisingen en splitsingen van wegen, indien 

daardoor het verkeer wordt belemmerd of in gevaar gebracht. 
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Marscolonnes, onder leiding van een minstens 16-jarige, mogen van de rijbanen 
gebruik maken (niet van autowegen). 
De marscolonne mag, de leider medegerekend, ten hoogste 3 personen breed 
en 30 personen lang zijn; zij moeten in gesloten verband lopen en de gedrags
regels voor onbespannen wagens volgen; bij nacht moet een naar alle zijden wit 
of geel licht uitstralende lantaarn vóór de colonne en een naar alle zijden rood 
licht uitstralende lantaarn achter de colonne worden meegevoerd. 
Voor militairen gelden andere voorschriften. 

WIELRIJDERS 
Het is de bestuurders van rijwielen verboden: 
• zich door een ander voertuig dan een rijwiel of deszelfs bestuurder of door 

een tram te doen ofte laten voortbewegen; 
• te rijden zonder het stuur met ten minste één hand vast te houden; 
• gedurende het rijden de voeten niet op de trappers te houden; 
• meer dan één dier te geleiden; 
• een kruiwagen, kinderwagen of dergelijk klein voertuig voort te bewegen 

met uitzondering van een aan het rijwiel vast verbonden zij- of achterspan
wagen; 

• op rijbanen of rijwielpaden een rijwiel te plaatsen. 
Zij mogen: 
• slechts met tweeën naast elkander rijden indien de veiligheid van het verkeer 

niet in gevaar wordt gebracht; 
• bij linksafslaan naar de linkerzijde van de rechterweghelft gaan; indien vóór 

de betreffende kruising een verkeersheuvel ligt dienen zij rechts van deze 
verkeersheuvel te blijven. 

Zij moeten: 
• indien door hun nadering gevaar dreigt een belsignaal geven; 
• van de verplichte rijwielpaden gebruik maken. 
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§ ll. VERKEERSBORDEN EN -TEKENS 
(De nummers komen overeen met die van de 

modellen in het Wegenver keersreglement) 

Achter elk nummer is tussen haakjes het waarderingsgetal vermeld. 

90 (1) 91 (1) 92 (1) 

AAA 
Uitholllnc ovcrdwan Gcv1.,1 rlijkc boc.ht(cn) Gcvurlijkckruitlnc 

of spliuln& van weien 

93 (1) 94 (1) 95 (1) 98 (1) 

&AA&. 
BeWuktc spoor• of 
trimwe1overpng 

Onbcwukte spoor- of 
trimwcgovcri:1.na: 

8cwee1bue brui Op1ebroken wei 

99 (1) 100 (1) 101 (1) 102 (1) 

AAA/A 
Mo1e1ijkheid 

slipgevur 
Naderinc school. 

spet:llerrein of;mderc 
pluuwurkindcren 
plezenovertesteken 

103 (1) 104 (1) 105 (1) 

N1derin1 plans wur 
voetpncers plcien 

over te 1tckcn 

AA& 
Ovcrnekcnd 

croot wild 

kruising met cen wez, 
welke geen voorrang 

heeft 

Blli.ondcr 1cvu rtckcn 
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BO"OEN BIJ SPOOR- EN TRAMKRUISINGEN 

1O6A (1) 1O6B (1) 

A1.nduldfng onbcwuktc Aandu ldin1 onbewult.te 
spoorwc1ove r11.ng spoorwe1ovcr11. n1 

(enkel spoor) (twee of meer sporen) 

97 (1) 107 (1) 

A . 
TDAM ,.~._.,,, ,~, :::::r'"'' 

o~• • 
rood knipperl icht 

stop 
er Is een t re in ~vfl. e r1s geentreln in 

t~: ;:: ~~~~g ~-11,ip~ ~ I ~ ;.t In untocht 

lad~ , t 'f,cht 1n werk,nr II kan de o,erwe1 

eent na 11en wa.arnem1n1 overKhreden worden 

9 (1) 10 (3) 11 (3) 

~ v@ 
Voorr1.n1swc1 

12B (1) 

Einde voorran1swe1 
na 150 met er 

48 

N•d•rin'il voorr.,,g,
we<jj , kruit ing ot -, pli l
t ing. A•n alle verkeer 
op de kruitend• weg 

voorr•ng verlenen 

13 (2) 

0 
Gesloten voor alle vocr
tul1en, r iJ• en trekdieren 
envee ln be!dericht ln1en 

N1.d~· ~~ voornnaswet:, 
•kru ,s ; of -spl,11 ,ni. Ver• 
plich t lt·1toppcn voor de 
stopstrcepcn un1. llever• 
keerC'p dekru,iendewea 

voorr1.na verlenen 

14 (2) 

Gesloten voor 1.J1 e voer
tulaen, r lJ• en trekdteren 

envee ln éénricht lng 

96A 
(1) 

96B 96C 
(1) (1) 

~ ~ 
Bakens ter wunchuw 1n1 voor 

spoor- of t n mwcgover11.n1 of 

beweeg bare brug 

12A (2) 

Eindpu nt voorrangswei 

18 (1) 

® 
Gesloten voor motor
r ljtu lcen o p meer dan 

twee wielen 
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19 (1) 7 (1) 20 (1) 22 (1) 

e ·@®@ 
Gesloten voor motor• 

r 11 tuigen op twee w ielen · 

38 (1) 

@ 
Gesloten voor 11le 

wagens, "J• en trek• 
dieren en vet 

envoetg,ngen 

70 (1) 

~!~ 
Gu!oten voor voert1.11gen 

welke een bepHldc 
udruktebovenga,n 

46 (1) 

Verbod voor motor
r 1i tu igen op meer dan 
twee w,elen elk,1nder 

in te hale n 

Snelhe,asbeperking Gu loteo voor riJwifl} l"I ~ 
1 

moWnJ<o;g{I - , , t,,., 11,i\"' ,,... . ~ -
J,,. ~ h.f. ~ , 

24 (1) 

e 
Geslote n voor motor• 

ri1 tu,1en.wnrdoor tén 
of meer unhan1w1genl 
worden voortbewogen 

71 (1) 

e 
Gesloten voor voer11,11cen 

en umennellen van voertu igen 
welke een bepuld totul-

gewicht te boveninn 

Doorrijden verboden, 
b1j,iaderlngvanver

keeru 1ttegen
gestelder 1cht1 nz 

37 (1) 

© 
Gesloten voor 
voetg1nge n 

44 (1) 

Verbod !inkuf te slun 

30 (1) 

Verboden voor motorrijtui 
zen op meer din twee wie
len met of zonder unh1nz

w1gen(s) welke met inbegr ip 
vin de lading een bepulde 

breedte en/of lengte te 
bovengnn 

Gesloten voor alle 
motorr1Jtti1gen 

en r11w,elen 

67 (1) 

8-wei, verboden voor 
voertuigen. w,dk e de 

un1e1even breedte en 
wieldruk te boven cnn 

45 (1) 

Verbod rechuaf te slun 

34 (1) 

Verboden voor voer
tuigen. welke. met in
begripvan dc ladlna. 
een bepulde hooztc 

te boven gun 
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POLITIETEKENS 

r ~ "' ' 
Stopu ,ken voor 
alle verkeer dit 
van achteren en 

van voren nadert 

Stoppen , t o 
nodig kn,i1in1 

vr,Jmaken 
(z i,e bb. 1S) 

Alle verkeer 
v1ntlnks 
oprijden 

(1) (1) (1) 

t t 1 
Alle verkeer 

van tin l,a 
sne lheid 

vermeerderen 

A (1) 8 (2) C (1) 

~~; 

Alle verkeer 
du van 

voren nadert 
sntlht ldvtr• 

minderen 

Alle verkeer 
dnv1n 

ach teren nadert 
snelheldvtr• 

mindtrtn 

VERKEERSLANTAARNS 

Alle verkeer 
• anllnkse11recht1 

oprijden 

Doorr ijden Stoppen ; Stoppen 
of doorcaan kruhinc 
coecutnn Yrijm aken 

~diJkt betekenis a ls onder A, B, 
C. echter u,ulultend voor linkt 

arilnnd verkter 

&eteken is 1h onder G, H, 1, 
voor rechtui t cnnd verkeer 

72 (1) 73 (1 ) 

Moet door alle 
nrke,rn.nd, 

rechterz i1d, 

50 

worde n 
aepuseerd 

Verkeen-
1uilen 

Alle verkeer 
rechu puseren. 

Alleen motorr ij tui• 
1en mocen nn 

be ide zijden 
paneren 

Doorr ijden 
of doorcnn 
lMftstnn 

Stoppen 

N (1) 

[_Q] 
Geel knippul icht,nn
du ldende een ce"nrs
punt. Bij zondere "'oor

zlchtlcheld 1ebodtn 
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49 (1) 

17 (1) 

0 
Voor alle verkeer 

verpl!chtti ijdevan 
den/bun 

39 (2) 

@ 
A.uto-•c 

w,ulu11 e114 voo, ... 01or
r11 1uic e11 , "'•lk• harder 

:::"1-; .. ·; =-~·::/'~':.~ 
boden ,ondu nooduak 
,ui te 1t11n, othtc,.,lt 
ttrtjdenof•• keren . 

50 (1) 

15 (1) 

55 (1) 

Wachtv• rbod 
Verlloden woertuicui te 
dot n of 1, l1un HUIi 
bth1I"• "oor het 0 11• 
m,ddell,1k in• of u it• 

H ap,an of laden of lonen 

e 
Voor alle verkeer 

verplichteriirichting 

40 (1) 

• Ve,pllcht r iJ Wlt lpad 

43 (1) 

INRUDEN 
TOEGESTAAN 

Verkeer in be lde r ,cht inzen 
1eoorloofd 

41 (1) 

Rijwielpad; verboden 
voor njwlelen met ln-

1uch1kelde hulpmotor, 
tent!) 1ulk, blijkens 
een speclul bord Î!i 

toei eunn 

57 (1) 

Wac.htverbod voorde 
rechterz,Jdt van de wei 

16 (1) 

Eênricht1n11we1 . 
ln r1Jden ,, alleen toe• 
1enu.nnndc1,1,jd t . 
Ve r llodtn lt kutn en 

1chtuuitte rijd t n 

123 (1) 

= Rlcht incnnduld in&, b.v. bij 
we1verle111ng 

Niet verplichte 
r ijricht ing 

66 (1) 

8 1J ontstoken nrutver
llcht in1, sudtllchten 

voor motorr1J tul1en ver
plicht; motorrijwie len, 

niet voorzien van sudt
llchten, moeten nlei-

verblindende 
verllch t ln1 voeren 
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68 (1) 

Einde B-weg 

117 (1) 

Pukeerpluts, W;ichten 
zondert!jdsbeperkin,: 

toeiestun 

'.1) 

Kenteken voor bl inde 
of slechuiende voet• 

giingers 

119 (1) 120 (1) 

(1) 

ffi 
Kenteken op r ijw iel 
van slechthorende 

121 (1) 

il CJ [D 
Hulp• of meldingspost 

VERKEERSPLEIN ; alleen un1e1e •en 
richt in1vol1en.Linksenrechur,jdencq 
inhalen toe1estun voor motorr1Jtu 1ge n 

(z ietoelichtlng pac. 31) 

Begin maximum snelheid 

52 

Reparu ie•post 
inde nabijheid 

Aanv.i.n1 tunnelwec 

Se (1) 

Emde bebouwde kom 
ten•nse,nde max imum 

snelheid ook ind ien mo. 
70 km per uur wis toe• 

gntu n 

Telefoon-post 
indenab,jheid 

Beniinepomp 
nt 300 meter 

* Eiod, w,ootw,g -

Sa (1) 

HAARLEM Indien oran jebo! knippen : n.1der ing 
voet,:an1ersoversteekpluu bulten 

bebouw~e kom 

Plnunumbord 
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Hoofdstuk 111 

Vragen voor het rij-examen chauffeurs wielvoertuigen 

AFDELING I 

VRAGEN BETREFFENDE DE MOTORKENNIS FILLER 

D e Instructeur wijst aa n of laat in 
willekeurige volgorde door de leer
ling aanwijzen de onderdelen van de 
motor en het chassis en vraagt het 
doel en de benamingen va n deze 
onderdelen, t.w.: 

Vraag 

1. Motor. 

2. De radiateur. 

3. De achterbrug. 

4. De koppeling. 

5. Kruiskoppelingen. 

6. Differentieel. 

7. Versnellingsbak. 

Antwoord 

1. Het doel van de motor is het voer
tuig voort te bewegen. 

2. De radiateur heeft als doel het 
warme water da t uit de motor komt 

te koelen. 

3. l. Heeft ten doel een gedeelte van 
het gewicht van het voert uig te 
dragen. 
2. Heeft ten doel het differentieel 
en achterassen te behuizen. 

4. De koppeling dient tot het verbreken 
of tot stand brengen van de verbin

ding tussen motor en het aandrijfmecha
nisme. 

5. De kruiskoppelingen dienen om de 
op- en neergaande beweging van de 

aandrijfas toe te staan en dus een 
draaiing onder een hoek mogelijk te 
maken. 

6. Het doel van het differentieel is om 
de aangedreven wielen (wa nneer no

dig) met verschillende snel heid te laten 
draaien ten opzichte va n elkaar b.v. in 
bochten. 

7. De versnellingsbak dient om het heel 
la ngzaam rijden, het snel rijden, het 

achteruitrijden en het beklimmen van 
meer of minder steile heuvels mogelijk 
te maken. Tevens is het mogelijk door 
de versnellingshandle in neutraal te zet
ten de motor te laten draaien terwijl de 
wagen stilstaat. 
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Vraag 

8. De veren. 

9. De schokbrekers. 

10. Luchtfilters. 

ll. Oliefilters. 

12. Benzinepomp. 

13. Benzinefilter. 

14. Carter. 

15. Dynamo. 

16. Accu. 

17. Ampèremeter. 

18. Ontstekingsschakelaar. 

19. Onderbreker. 

20. Bobine. 
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Antwoord 

8. De veren hebben als doel de on
effenheden van de weg soepel op te 

nemen. 

9. De schokbreker dient om de schok 
die ontstaat bij het rijden over on

effenheden te breken . 

10. De luchtfilters hebben als taak, de 
lucht die er doorheen stroomt te 

zuiveren van vuil en stofdeeltjes. 

II. Het oliefilter dient om de vuildeel
tjes die in de olie komen op te 

vangen en de olie te filtreren. 

12. De benzinepomp dient er voor om 
de benzine naar de carburateur te 

pompen. 

13. Het benzinefilter dient om eventuele 
vuildeeltjes welke in de benzine aan

wezig kunnen zijn, tegen te houden. 

14. Het carter dient als oliebewaarplaats 
en oliekoeling, alsmede om de motor · 

aan de onderkant af te sluiten. 

15. De dynamo dient om electrische 
stroom op te wekken en de voorraad 

electriciteit in de accu op peil te houden . 

16. Het doel van de accu is een voor
raad electriciteit te bewaren en af 

te staan. 

17. Het doel van de ampèremeter is aan 
te geven of de dynamo de acc u bij

laadt , ofwel de accu ontladen wordt door 
de koplampen , claxon en dergelijke en 
eventuele storingen te kunnen aflezen. 

18. Door de ontstekingsschakelaar is het 
mogelijk de stroom in of uit te 

schakelen in het ontstekingscircuit. 

19. De onderbreker dient om de stroom 
(lage spanning) welke van de accu 

of de dynamo komt telkens even te on
derbreken. 

20. De bobine heeft als taak om in 
samenwerking met de onderbreker 

uit stroom van lage spanning (6 of 
12 Volt) een stroom van hoge spanning 
te maken (15 000 tot 20 000 Volt). 
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Vraag 

21. Bougie. 

22. Startmotor. 

23. Startschakelaar. 

24. Waterpomp. 

25. Ventilator - riemen . 

26. Temperatuurmeter. 

27. Oliepeilstok. 

28. Oliedrukmeter. 

29. Benzinetank. 

30. Carburateur. 

31. Waarom mag men 
nooit met de voet 

op het koppelingspedaal 
rijden? 

Antwoord 

21. De bougie dient om een vonk te 
laten overspringen welke nodig is 

om het benzine-luchtmengsel in de mo
tor te doen ontbranden . ' 

22. Het doel van de startmotor is de 
automotor te starten. 

23. Door middel van de startschakelaar 
kan de stroom van de accu met de 

startmotor verbonden worden en wordt 
deze in bedrijf gesteld . 

24. De waterpomp dient om het koel
water te laten circuleren door mo

torblok en radiateur. 

25. De ventilator dient om lucht door 
de radiator te zuigen waardoor een 

betere koeling van het koelwater wordt 
verkregen, hetgeen vooral nodig is bij 
een stilstaand voertuig met draaiende 
motor. De ventilator wordt aangedreven 
door de ven-riemen. 

26. De temperatuurmeter dient om het 
de bestuurder mogelijk te maken 

geregeld de temperatuur van het koel
water te controleren . 

27. 1. Met de oliepeilstok kan gecon
troleerd worden of voldoende olie 
in het motorcarter aanwezig is. 
2. Bovendien kan op de peilstok 
worden waargenomen de vervuiling 
van de olie, of er zich water op de 
olie bevindt en andere onrechtmatig
heden als roest of benzine. 

28. Op de oliedrukmeter kan de oliedruk 
van de motor worden afgelezen en 

gecontroleerd (druk meestal 40 tot 60 
Ibs) en niet of er een voldoende hoeveel
heid olie in de motor is . 

29. De benzinetank dient als benzine 
reservoir. 

30. Een carburateur heeft als doel de 
benzine en lucht in de juiste ver

houding te mengen, waardoor een brand
baar mengsel wordt verkregen. 

31. Men mag nimmer met de voet op 
het koppelingspedaal rijden, aange

zien dit slijtage aan het koppelingsme
chanisme kan veroorzaken . 
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Vraag 

32. Tussen welke onderde-
len vormt de aandrijf

as (ook wel cardanas ge
noemd) een verbinding? 

33. Hoe wordt het veer-
pakket bij elkaar ge

houden en hoe wordt het 
zijdelings verschuiven tegen
gegaan? 

34. Hoe wordt de veer op 
het ashuis bevestigd? 

35. Hoe zijn de veren aan 
het chassisraam beves

tigd? 

36. Hoe kan de bestuurder 
in de cabine de tempe

ratuur van het water in de 
motor controleren? 

37. Hoe hoog behoort de 
motortemperatuur te 

zijn, wil de motor goed 
werken en hoe kan deze 
geregèld worden? 

38. In welke versnelling 
wordt de grootste 

kracht verkregen? 

39. Wanneer wordt de 
handrem gebruikt? 

40. Waarvoor dient de 
smeerolie? 

41. Waarvoor dient de olie 
in het luchtfilter? 

42. Vulopening van het 
carter. 
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Antwoord 

32. De aandrijfas vormt een verbinding 
tussen de versnellingsbak en het dif

ferentieel in de achterbrug. 

33. Het veerpakket wordt bijeen gehou-
den door de veerstroppen en veer

beugels, welke laatste het zijdelings ver
schuiven der veerbladen t.o.v. elkaar 
voorkomen. 

34. Het veerpakket (de veer) is door 
middel van de veerstroppen op het 

ashuis bevestigd, waarbij de torenbout 
welke op het ashuis zit en door het veer
pakket loopt, het in de lengterichting ver
schuiven van de veerbladen voorkomt. 

35. De veer wordt over het algemeen 
d.m.v. een veerschommel en veer

bouten aan de achterzijde en een veer
bout zonder veerschommel aan de voor
zijde aan het chassisraam bevestigd. 

36. In de cabine, op de temperatuur
meter. 

37. De motortemperatuur behoort onge-
veer 80° C of 180° F te zijn, wil de 

motor goed werken. Zij kan geregeld 
worden door het meer of minder af
schermen van de radiateur. 

38. In de laagste versnelling, soms de 
achteruit. 

39. De handrem wordt gebruikt tijdens 
het parkeren of wachten en bij het 

wegrijden op een helling. 

40. De smeerolie dient om: 
a. de wrijving tussen langs elkaar 
wrijvende voorwerpen te vermin
deren; 
b. de lagers te koelen; 
c. de motor inwendig te reinigen. 

41. De olie in het luchtfilter heeft als 
taak de lucht die over deze olie 

strijkt te zuiveren van vuil en stofdeeltjes. 

42. Wijs aan. 
Doel: Bijvullen van motorolie. 
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Vraag 

43. Aftapplug van het car
ter. 

44. Laat de leerling de ver-
schillende onderdelen 

die oliesmering behoeven 
aanwijzen. 

45. Door welk onderdeel 
wordt de olie door de 

leiding naar de te smeren 
plaatsen geperst? 

46. Binnen hoeveel secon-
den moet de oliedruk

meter de juiste stand aan
geven? Wanneer is de druk 
hoog, laag of normaal? 

47. Als de oliedrukmeter 
geen druk aangeeft, wat 

moet de chauffeur dan doen? 

48. Geeft de oliedrukmeter 
aan hoeveel olie in het 

carter aanwezig is? 

49. Waarvoor dient de zeef 
in de vulopening van 

de benzinetank? 

50. Mag men bij het tanken 
de zeef verwijderen? 

51. Wat is er gedaan om 
de buitenlucht gelegen

heid te geven in de tank 
te komen? 

52. Laat de leerling de 
loop van het benzine

circuit aanwijzen . 

53. Mag de chauffeur zelf 
aan de carburateur 

komen? 

Antwoord 

43. Wijs aan. 
Doel : Aftap opening voor motorolie. 

44. Motor, versnellingsbak, hulpversnel
lingsbak, lierbak, differentieel, stuur

huis. 

45. Door de oliepomp. 

46. Binnen 30 seconden moet deze druk 
aangeven. 
a. Bij koude dikke olie zal de druk 
hoog zijn. 
b. Bij warme dunne olie zal de druk 
laag zijn. 
c. Bij de werktemperatuur en de 
juiste oliesoort zal de druk normaal 
(40 tot 60 Ibs) zijn. 

47. Indien dit niet gebeurt moet de mo
tor onmiddellijk stop gezet worden 

en de storing worden gemeld. 

48. Neen, de oliedrukmeter geeft slechts 
de druk aan en niet de hoeveelheid 

olie die in het carter zit. 

49. Deze is bestemd om onreinheden 
tijdens het vullen uit de tank te 

houden (en het voorkomen van brand). 

50. Neen, deze zeef mag bij het tanken 
niet verwijderd worden . 

51. In de hals van de vulopening of in 
de benzinedop is een luchtgaatje 

gemaakt, hetgeen te allen tijde open be
hoort te zijn. 

52. Benzinetank-driewegkraan, benzine-
pomp-carburateur en het benzine

filter welke zich voor of achter de benzine
pomp kan bevinden . Deze onderdelen 
zijn met elkaar verbonden door leidingen 
van metaal of flexibele leidingen. 

53. Hij mag beslist niet aan de carbura
teur komen. 
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Vraag 

54. Waarvoor dienen de 
remmen? 

55. Waarmede is het hy
draulisch remsysteem 

gevuld? 

56. Mogen de moeren 
(bouten) waarmede de 

kop op het blok is beves
tigd door de chauffeur 
worden aangehaald? 

57. Waaruit bestaat de 
stuurinrichting? 

58. Welke onderdelen 
regelen de stand van de 

voorwielen t.o.v. elkaar? 

59. Wat weet ge van de 
bouten en moeren van 

de stuurinrichting? 

60. Wat weet ge omtrent 
de kogelgewrichten van 

de stuurinrichting? 
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Antwoord 

54. Deze hebben tot doel het voertuig 
snelheid te doen verminderen, snel tot 

stilstand te brengen of in stilstand te 
houden. 

55. Dit is gevuld met zgn. remvloeistof 
en niet met gewone motorolie. 

56. Neen, kopbouten (moeren) mogen 
niet door de chauffeur worden aan

gehaald. 

57. Stuurwiel, stuurkolom, stuurhuis, pit-
manarm, stuurstok, stuurarm, fusee 

met fuseepen. 

58. De spoorstang, de fuseearmen, de 
fusees. 

59. Deze zijn in de regel door middel 
van splitpennnen geborgd en mogen 

geen speling vertonen of los zitten. 

60. Zij dienen goed gesmeerd te zijn, 
soepel te werken, doch zij mogen 

geen speling hebben. 
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AFDELING Il 

VRAGEN BETREFFENDE DE ADMINISTRATIE 

Vraag 

1. Welke documenten en papie
ren behoren bij het voertuig, 

alvorens men zich met dit voertuig 
op de weg begeeft? 

2. Welke papieren behoort de 
chauffeur bij zich te hebben? 

3. Door wie wordt het rijop
drachtformulier getekend? 

4. Wat vult de chauffeur in op 
het rijopdrachtformulier, al

vorens te vertrekken? 

S. Hoe worden de appèls aange
tekend op de achterzijde van 

het formulier? 

6. Wanneer de functionarissen, 
bevoegd tot het tekenen van 

de rijopdracht, niet bereikbaar zijn 
om de rijopdracht te tekenen en U 
moet vertrekken, hoe handelt U 
dan? 

7. Hoe handelt U, als Uw op
drachtgever is vergeten de 

terugrit te tekenen en U moet 
naar Uw onderdeel? 

8. Is voor elke rit een handteke
ning van Uw opdrachtgever 

noodzakelijk? 

Antwoord 

1. 

1. Kentekenbewijs 
2. VOR-formulieren 
3. Bestuurders-mutatiekaart 
4. Rij-opdracht 
5. BOS-kaart 
6. Ladingspapieren 

2. 
1. Militair paspoort 
2. Militair rijbewijs 
3. Handboek chauffeur 

3. 
De rijopdracht wordt getekend 
door één der functionarissen wiens 
handtekening voorkomt op de be
stuurders-mutatiekaart, LP. 15191. 

4. Alvorens te vertrekken vult de 
chauffeur de tijd van vertrek 

in, indien dit niet door de opdracht
gever is geschied. 

S. Wanneer er geen bijzonder-
heden zijn, wordt voor de uit

gevoerde punten een V gezet. ls er 
iets niet in orde, dan maakt men 
een streepteken (-) voor het niet in 
orde bevonden punt. Na het uit
voeren van het appèl komt de 
paraaf van de bestuurder er onder. 

6. Wanneer de functionarissen, 
bevoegd tot het tekenen van 

de rijopdracht, niet bereikbaar zijn, 
kan de officier van piket de rijop
dracht tekenen. 

7. Wanneer de terugrit niet is af-
getekend, wordt dit verzocht 

aan de officier van piket van het 
onderdeel, waar de rit naar toe 
was. 

8. Voor elke rit is een handteke
ning vereist. 
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Vraag 

9. Wat doet U daarna met het 
formulier? 

10. Mag een voertuig zonder ken
teken bewijs en bestuurdersmu

tatiekaart op de weg komen? 

11. Mag men administratieve pa
pieren in een onbewaakte en 

geparkeerde auto laten liggen? 

12. Wat moet de chauffeur tekenen 
bij overname van het voertuig? 

13. Worden bij de overdracht van 
het voertuig de daarbij beho

rende bescheiden overgedragen aan 
het nieuwe Onderdeel? 

14. Waarvoor dient de BOS-kaart 
en wat doet de chauffeur na het 

tanken bij een BOS-pomp met deze 
kaart? 

15. Wanneer wordt de BOS-kaart 
vernieuwd? 

16. Waar wordt het Onderhouds
boekje van het voertuig opge

slagen? 
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Antwoord 

9. Het formulier wordt ingeleverd 
bij de onmiddellijke comman

dant of de MTO. 

10. Neen dit mag niet! 

11. Neen, bij het onbewaakt ach-
terlaten van het voertuig moet 

de bestuurder het kentekenbewijs, 
de rijopdracht met de eventuele 
ladingspapieren bij zich houden. 

12. Bij overname van het voertuig 
moet de bestuurder tekenen op 

de bestuurders-mutatiekaart. 

13. Ja. 

14. De BOS-maandkaart dient om 
iedere maand het gemiddelde 

gebruik van olie en brandstof per 
km of mijl te kunnen nagaan. 
De chauffeur tekent voor het tan
ken de km- of mijlstand aan en vult 
in kolom "Totaal" het aantal ge
tankte liters brandstof in. 

15. De BOS-kaart wordt de eerste 
van iedere maand door een nieuwe 
vervangen. 

16. Bij de MTO c.q. MTOO. Y-cie
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AFDELING III 

VRAGEN BETREFFENDE WEGENVERKEERSWET 
EN -REGLEMENT 

w.g . 

1. Welke voorschriften J. 1. 1 °. Wegenverkeerswet ; en 
2°. Wegenverkeersreglement. regelen momenteel het 

verkeer? 

2. Wat verstaat de wet 
onder wegen? 

3. Wat verstaat de wet 
onder motorrijtuigen? 

4. Wat wordt onder voer
tuigen verstaan? 

5. Wat voor soorten 
wegen kent men? 

6. Wat zijn A-wegen? 

7. Wat zijn B-wegen? 

8. Wat wordt onder snel
verkeer verstaan? 

9. Wat is het grondbegin
sel van het verkeer op 

de weg? 

10. Wordt er in de ver
keerswetten nog over 

alcoholgebruik gesproken? 
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1. 2. Alle voor het openbaar verkeer open-
staande wegen of paden en de hierin 

voorkomende bruggen en duikers; de tot 
de wegen behorende paden en bermen 
of zijkanten maken deel uit van de weg. 

1. 3. Alle rij- of voertuigen , bestemd om 
anders dan langs spoorstaven te 

worden voortbewogen, uitsluitend of mede 
door een mechanische kracht, op of aan 
het rij- of voertuig zelf aanwezig, dan wel 

~ door elektrische tractie met stroomtoevoer 
elders. 

1. 4. Alle motorrijtuigen, rijwielen en 
andere rij- of voertuigen, met uit

zondering van trams en treinen. Ook 
kruiwagens en kinderwagens en derge
lijke kleine voertuigen worden niet als 
voertuigen beschouwd. 

1. 5. 1°. A-wegen. 
2°. B-wegen. 

1. 6. Alle verharde wegen welke niet als 
B-wegen zijn aangegeven. 

1. 7. Alle onverharde wegen, alsmede alle 
verharde wegen welke als B-weg 

zijn aangegeven. 

1. 8. Het verkeer met motorrijtuigen . 

1. 9. Het is verboden zich op een weg zo-
danig te gedragen, dat de vrijheid van 

het verkeer zonder noodzaak wordt be
lemmerd of de veiligheid op de weg in ge
vaar wordt gebracht of redelijkerwijs is 
aan te nemen dat de veiligheid óp de weg 
in gevaar kan worden gebracht. 

1. 10. Ja, het rijden onder invloed van al
coholhoudende drank (of enige an
dere stof welke de rijvaardigheid 
kan verminderen) is verboden. 
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ll. Wat is de bestu urder 
van elk voertuig ver

boden nadat een ongeval 
heeft plaats gehad? 

12. Wanneer enige opspo-
ringsambtenaar U be

vel geeft om te stoppen, 
w.at.-noet_ U dan doen? 

13. Bij het naderen van een 
., verkeerslicht gaat het 
gele licht branden. Wat 
moet U dan doen? 

14. Welke uitzonderings
positie neemt een mili

taire colonne in bij het pas
seren van verkeerslichten? 

15. Wat weet U van het 
gele knipperlicht? 

16. Welke lichtsignalen kan 
men aantreffen bij tun

nelwegen en wat is hun be
tekenis? 

17. Welke lichtsignalen 
kan men aantreffen 

bij een spoorwegovergang? 

18. Indien men weet dat 
het voertuig hetzij rij

technisch hetzij voor wat 
betreft het uitzicht, hetzij 
voor verlichting niet aan 
de wettelijke eisen voldoet, 
en men gaat er toch mee 
rijden, wie is dan verant
woordelijk? 

19. Mag een autobestuur
der b.v. een grote kist 

op de hulpbestuurdersplaats 
vervoeren? 

w.g. 

1. 11. Om door te rijden of weg te rijden 
zonder zij n identiteit te laten vast

stellen. 
(Ee n militair mag alleen dan zijn weg 
vervolgen als de Militaire c.q. Burger 
Politie hem dit toestaat.) 

1. 12. Stoppen en eventuele verdere orders 
opvo lgen . 

1. 13. Wanneer het mogelijk is op rede
lijke wijze te stoppen, dan stoppen, 
anders doorrijden. 

1. 14. Een militaire colonne welke op 
groen licht is hegonnen de stop

streep te passeren, mag doorrijden ook 
nadat het gele of rode licht is gaan 
branden . 
Ditzelfde geldt voor een uitvaartstoet. 

1. 15. Dit kan geplaatst worden bij ge
vaarspunten en hetekent "Voorzich

tigheid geboden". 

1. 16. Groen: Doorrijden. 
Oranje knipperlicht: Voorzichtig 
rijden . 
Rood. Stoppen, motor afzetten. 

J. 17, Groen of wit knipperlicht: geen trein 
in aantocht. 
Rood knipperlicht: Stop, er is een 
trein in aantocht. 
Oranje licht: Seininrichting is buiten 
werking (m.a.w. zelf uitkijken). 

1. 18. Bestuurder altijd. Bestuurder en 
militaire opdrachtgever, wanneer op

drachtgever kennis draagt van de ge
breken. 

1. 19. Neen, want hij moet voldoende uit
zicht hebben, dus ook opzij. 
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20. Wat is er bepaald om
trent de lading van 

voertuigen? 

21. Wat is bepaald om
trent de hoogte, breed

te en lengte van motorrij
tuigen? 

22. Wanneer één brede 
weg in het midden ge

scheiden is door een berm 
of bomenrij , hoe moet het 
verkeer zich op die weg 
dan voortbewegen? 

23. Hoe is dit gesteld op 
een weg met 3 of meer 

van elkaar gescheiden rij
banen? 
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w.g. 

1. 20. De bestuurder is verantwoordelijk 
voor: 

a. Geen overbelasting. 
b. Steeds voldoende uitzicht. 
c. Geen gevaar voor verliezen der la

ding. 
d. Normale lading mag niet aan de voor

zijde uitsteken. 
e. Aan de uiterste voorzijde van voor

uitstekende en aan de uiterste achter
zijde van achteruit:; tekende lading 
moet bij dag een rode vlag van 
40 x 40 cm aan de uiteinden (uit
een gespannen zijnde) zijn bevestigd 
en bij nacht één naar alle zijden licht 
uitstralende lantaarn, welk licht wit 
moet zijn indien de lantaarn aan de 
voorzijde en rood indien de lantaarn 
aan de achterzijde is bevestigd (lange 
lading). 

f . De z.g. lange lading mag bij motor
rijtuigen niet meer dan 3,50 m voor 
de achterzijde van het stuurwiel uit
steken en aan de achterzijde niet meer 
dan 5 m, gerekend vanaf de achteras. 

g. Bij motorrijtuigen ingericht voor per
sonenvervoer mag de lading niet 
meer dan 0,20 m buiten de zijkanten 
reiken . 

1. 21. Hoogte 3,80 meter. 
Breedte 2,50 meter op B-wegen 
2,20 m). 
Lengte 10 c.q. 11 meter autobus 

12 meter (ongeleed); 
15 meter (oplegger) ; 
18 meter (aanhanger). 

1. 22. Dan moet het verkeer de voor hen 
rechts gelegen rijbaan volgen. Wan

neer de linkerrijbaan voorzien is van een 
blauw bord: ,,Inrijden toegestaan" mo
gen zij ook de linksgelegen rijbaan vol
gen. 

1. 23. De middenba(a)n(en) uitsluitend voor 
snelverkeer. Bij meerdere midden

banen daarop de meest rechtse houden. 
De zijbanen voor alle soorten verkeer, 
echter ook weer op de voor hen rechts 
gelegen rijbaan, behalve: 
Wanneer de linkerbaan is voorzien van 
een blauw bord : ,,Inrijden toegestaan". 
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24. Wat is er bepaald om
trent rechts houden? 

25. Hoe moet men ver
keersheuvels zonder 
verkeerszuil passeren? 

26. Er zijn twee soorten 
verkeerszuilen. Welke 

zijn dat? 

27. Wat moet men doen 
als men wordt inge

haald? 

28. Wat is bepaald om
trent inhalen? 

29. Hoe moet men trams 
voorbijgaan? 

30. Mag men (behalve bij 
het inhalen van trams) 

wel eens rechts passeren? 

w.g. 

1. 24. Het verkeer is verplicht rechts te 
houden en mag zich daarbij niet 

verder van de rechterkant bevinden dan 
door de omstandigheden wordt bepaald. 

1. 25. Langzaam verkeer moet altijd aan 
de rechterzijde voorbijrijden. Mo

torrijtuigen mogen ook aan de linker
zijde voorbijrijden, mits zij niet op het 
weggedeelte komen bestemd voor het 
tegemoetkomende verkeer. 

1. 26. a. Verkeerszuil met vierkant groen 
vlak. 

b. Verkeerszuil met rond blauw 
vlak, waarin sèhuin omlaag ge
richte pijl, welke de verplichte 
zijde van de rijbaan aangeeft. 

1. 27. Naar rechts uitwijken; geen snel
heid opvoeren . 

2. 28. Het is verboden bij het inhalen op 
het voor het tegemoetkoml!lide ver

keer bestemde deel van de rijbaan te 
komen: 
a. vóór of op kruisingen of splitsingen 

van wegen; 
b. indien het tegemoetkomende verkeer 

daardoor in gevaar kan worden ge
bracht of belemmerd wordt. 
Na het inhalen is het verboden te 
,,snijden". 

3. 29. Men moet trams aan de rechterzijde 
inhalen . 

Indien de rijbaan tussen tram en trot
toir aan die zijde te gering is, mogen 
motorrijtuigen links voorbijrijden. 

3. 30. Ja: 
Ie. wanneer men een andere weggebrui

ker inhaalt die tijdig en duidelijk 
heeft kenbaar gemaakt dat hij links
af gaat en zich dan op het linker ge
deelte van de rechter weghelft heeft 
begeven. De weg moet dan echter 
breed genoeg zijn. Is deze niet 
breed genoeg dan niet links passe
ren, maar wachten . 
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31. Wat is snijden? 

32. Mag men een stilstaan
de tram aan de zijde 

waar de passagiers in- en / 
of uitstappen voorbijrijden? 

33. Welke groepen van 
weggebruikers hebben 

voorrang boven het andere 
verkeer? 

34. Wat moeten de weg-
gebruikers doen bij na

dering van politie- en/of 
brandweerauto's (die sirene, 
tweetonige hoorn of bel ge
bruiken)? 

35. Aan wie dienen wij ook 
steeds vrije doorgang te 

verlenen? 

36. Wie volgen in voorrang 
op politie, brandweer, 

ziekenauto, uitvaartstoeten, 
militaire colonnes en trams? 
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2e. indien een voertuig, o p grond van 
andere wetsbepalingen, links rijdt 
(b.v. jagen va n schepen). 

Je. op verkeerspleinen. 

4e. op tunnelwegen, wanneer de rechter
file snell er rijdt dan de linker file. 

2. 31. Dat is na het inhalen te vroeg naar 
recht s gaan, waardoor gevaar ont

slaa t of kan ontstaan voo r degene. die 
wordt ingehaa ld, omdat men deze de 
weg afsnijdt. 

3. 32. Stilstaande trams mogen met ge-
ringe snelheid worden voorbij ge

reden, indien daarbij geen gevaar ont
staat voor de in- en uitstappende pas
sagiers. 

2 . 33. Motorrijtuigen ten dienste van politie 
en brandweer, indien zij gebruikma

ken van bijzondere signalen, motorrijtui
gen ten dienste van het vervoer van 
zieken indien zij gebruik maken van een 
drietonige hoorn. 
Uitvaartstoeten. 

Militaire colonnes. 

Trams. 

(In deze volgorde hebben ze ook voor
rang boven elkaar). 

1. 34. Vrij doorgang verlenen. 

1. 35. Aan motorrijtuigen ten dienste van 
het vervoer van zieken indien zij 

gebruik maken van een drietonige hoorn. 

2. 36. De weggebruikers van voorrangs
wegen of voorrangskruispunten en 

voorrangssplitsingen . 
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37. Welke zijn de wegen, 
waarop men voorrang 

heeft? 

38. Welke borden geven 
een voorrangsweg aan? 

39. Welke borden geven 
een voorrangskruispunt 

aan? 

40. Hoe is in de voorrangs-
regeling de kwestie van 

afbuigend verkeer geregeld 
bij kruisingen of splitsingen 
van wegen? 

w.g. 

3. 37. a. De wegen welke door middel 
van een bord als voorrangsweg 
zijn aangegeven. De km- en hm
palen hebben een oranje kop, 
andere palen oranje banden. 

b. Kruispunten en splitsi ngen , welke 
t.o.v. zijwegen door de geplaatste 
borden als voorrangsk ruis punt 
zijn aangegeven. 

c. Een verharde weg t.o.v. een on
verharde weg. 

d. Een verharde weg t.o.v. een al
leen lopend rijwielpad of ruiter
pad. 

1. 38. Op de voorrangsweg: Op de punt 
staande vierkante oranje borden 

omgeven door een witte (met zwart af
gezette) rand. 
Op de zijwegen: Een op de punt staand 
driehoekig wit bord met rode rand of 
een rond wit bord met rode rand, waar
op in het witte vlak een op de punt ge
plaatste, met rode lijnen aangegeven drie
hoek en in die driehoek het woord "stop". 

1. 39. Komende van die zijde van waar 
het verkeer ter plaatse voorrang 

heeft, moet een waarschuwingsbord zijn 
geplaatst, waarop in het witte vlak een 
verticale dikke pijl gekruist door een 
horizontale smallere streep (,, vliegende 
bom" ) is afgebeeld. 
Komende van die zijde van waar het 
verkeer ter plaatse voorrang moet ver
lenen , bevindt zich óf een op de punt 
staand driehoekig wit bord met rode 
rand, óf een rond wit bord met rode 
rand, waarop in het witte vlak een op 
de punt geplaatste met rode lijnen aan
gegeven driehoek en in die driehoek het 
woord "stop" . 

4. 40. Verkeer dat zich op dezelfde weg 
bevindt en zijn weg daarlangs ver

volgt heeft voorrang ten aanzien van 
afbuigend verkeer. 
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41. Hoe is de voorrang ge
regeld bij een kruising 

of splitsing van gelijkwaar
dige wegen? 

42. Hoe is het verkeer van 
uitritten geregeld? 

43. Aan welke verplich
tingen moet men vol

doen bij het van richting 
veranderen? 

44. Hoe moet men een 
bocht naar links 

maken? 

45. Aan welke verplich
tingen moet men vol

doen bij : 

w.g . 

3. 41. Dan zijn 3 gevallen mogelijk, nl.: 

1 °. Kruising van snelverkeer met 
snelverkeer. Hier gaat snelverkeer 
van rechts voor. 

2°. Kruising van langzaam verkeer 
met langzaam verkeer. Hier gaat 
langzaam verkeer van rechts voor. 

3°. Kruising van snelverkeer met 
la ngzaam verkeer. Hier gaat snel
verkeer voor. 

1. 42. Het is verboden van een uitrit uit 
de weg op te rijden, indien daar

door het verkeer op die weg wordt ge
hinderd. 

4. 43. Wanneer een bestuurder van richting 
wil veranderen, is hij verplicht dit 

voornemen tijdig en duidelijk kenbaar te 
maken . Hij mag niet van richting ver
anderen, indien hij daarbij het tegemoet
komende verkeer of het verkeer, dat zich 
naast of achter hem bevindt hindert of in 
gevaar brengt (alle tegemoetkomend ver
keer heeft voorrang boven afslaand ver
keer). 

1. 44. Twee gevallen mogelijk : 

1 °. Motorrijtuigen moeten zich tij
dig tevoren naar de linkerzijde van 
de rechterweghelft begeven alvorens 
af te buigen en maken daarna de 
bocht volgens een vloeiende lijn 
naar de rechterzijde van de krui
sende weg. 

2°. Langzaam verkeer mag dit doen, 
alvorens af te buigen. 

1. 45. a. Tijdig en duidelijk zichtbaar teken 
geven (oranje tot rood stoplicht 
voor stoppen). 

a. stoppen , plotseling snel
heid verminderen? 

b. Het overige verkeer niet hinderen. 

b. wegrijden? 
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46. Waar is het verboden 
stil te staan? 

47. Wat wordt er onder 
.. wachten" verstaan? 

w.g. 

3. 46. a. Op plaatsen waar het overige 
verkeer wordt belemmerd of in 
gevaar gebracht. 

b. Anders dan op het afzonderlijk 
weggedeelte bestemd voor stil
staande voertuigen , indien dit 
rechts van de weg is gelegen en 
bij gebreke daarvan, anders dan 
aan de uiterste rechterzijde van 
rijbaan of pad . 

c. Op plaatsen waar dit door ver
keersborden verboden wordt. 

d. Op rijwielpaden (wielrijders hier 
uitgezonderd) en op voetpaden. 

e. Op een brug, viaduct of in een 
onderdoorgang. 

f. In of nabij een bocht; op of na
bij het hoogste punt van een hel
ling waar het uitzicht van het 
overige verkeer wordt belemmerd. 

g . Naast of op een afstand van 
minder dan 5 m van een vlucht
heuvel (tenzij de rijweg er naast 
breder is dan 6 m). 

h. Op een afstand van minder dan 
12 m van het bord ,,bushalte" . 
(bij geblokte markering langs deze 
markering) . 

i. Op de middenbanen wanneer een 
weg in meer dan 2 rijbanen is 
verdeeld. 

j . Op, of binnen een afstand van 5 m 
voor een v.o.p. Indien ter plaatse 
rechts een wacht- of stopverbod 
geldt tevens niet binnen 5 m nà 
een v.o.p. 

k. Bij kruisingen of splitsingen van 
wegen binnen een afstand van 
l O m van het snijpunt der rijbaan
kanten of verlengden daarvan, ge
meten langs deze kanten, alsmede 
binnen een straal van 5 m van 
vorenbedoelde snijpunten. 

/. 47. Het stilstaan van voertuigen anders 
dan voor onmiddellijk in- of uit

stappen van personen of het onmi~~ellijk • 
laden of lossen van goederen . ( v•• ·o~k,,i" tY 
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48. Waar is "wachten" 
verboden? 

49. Wanneer mag men wel 
aan de linkerzijde van 

een rijbaan stilstaan? 

50. a. Mag men op een 
weg keren? 

b. Mag men op een 
weg oversteken om 
een links gelegen uit
rit in te rijden of om 
links te stoppen? 

SI. Wat is bepaald om
trent achteruitrijden? 

52. Wat is bepaald om
trent het openen van 

portieren? 

53. Wat is bepaald om
trent kinderspelen? 
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2. 48. a. Op plaatsen waar dit door ver
keersborden is verboden (borden 
wachtverbod). 

b. Voor een uitrit. 

c . op invoeg- en uitrijstroken bij 
aansluiting van wegen. 

2. 49. a. Op wegen van eenrichtingsver
keer voor het betrokken voertuig. 

b. Op wegen waarin aan de rechter
zijde tramrails of spoorrails lig
gen. 

c. Op wegen waarvoor aan de rech
terzijde een stop- of wachtverbod 
bestaat. 

!. 50. a. en b. Ja, doch het overige verkeer 
mag daardoor niet worden ge
hinderd. 

1. 51. Dit mag slechts stapvoets en aan die 
zijde van de rijbaan gebeuren, waar 

het voertuig zich voor 't achteruitrijden 
bevond. Bovendien mag dit achteruit
rijden geen gevaar of hinder opleveren 
voor de andere weggebruikers en mag 
daardoor geen schade worden aange
bracht. Een achteru itrijdend voertuig 
dient op kruisingen of splitsingen van 
wegen altijd voorrang te verlenen aan 
alle verkeer dat zich in voorwaartse 
richting beweegt. ook al komt dat van 
links. (Uitgezonderd de bijz. wegge
bruikers). 

2. 52. Het is verboden deze te openen of 
geopend te laten, indien daardoor 

andere weggebruikers worden geh inderd 
of in gevaar gebracht. 

1. 53. Kinderspe len zijn op verharde voor 
het verkeer met motorvoertuigen 

openstaande wegen verboden. 
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54. Wat is er bepaald om
trent de maximum 

snelheden? 

55. Mag men buiten de be
bouwde kom vlak ach

ter een ander voertuig blij
ven rijden? 

56. Mag een autobestuur
der op een autoweg 

zonder noodzaak stilstaan? 

57. Wat is door de wet be-
paald omtrent het on

beheerd laten staan van 
motorrijtuigen? 

58. Wanneer moet men 
signalen geven? 

59. Moet men bij het in
halen signaal geven? 

w.g. 

1. 54. In h!!t algemeen is de maximum snel-
heid vrij, doch deze moet zodanig 

zijn, dat men te allen tijde moet kunnen 
stilstaan binnen de afstand dat men de 
weg kan overzien en waarover deze vrij 
is . Ze is verder beperkt: 

a. Door borden (max. 15 km /uur in de 
bebouwde kom op zeer drukke ver
keerswegen of 6 km/uur op bruggen of 
viaducten). 

b. 80 km/ uur voor motorrijtuigen boven 
2400 kg wieldruk en ingericht voor 
het vervoer van meer dan 8 personen . 

c. 60 km /uur voor vrachtwagens boven 
2400 kg wieldruk. 

d. 60 km/uur voor aanhangwagens waar
van de druk van enig wiel groter is dan 
375 kg. 

e. overigens binnen de bebouwde kom 
voor alle voertuigen 50 of 70 km/uur; 

f Voor bromfietsen zijn de maximum 
snelheden vastgesteld: binnen de be
bouwde kom op 30 km/uur; buiten de 
bouwde kom op 40 km/uur. 

1. 55. Neen, men moet op zodanige afstand 
rijden, dat een inhalend voertuig 

zich er kan tussenvoegen. 

1. 56. Neen, echter wel op de parkeer
plaats. 

1. 57. Men mag een motorrijtuig al leen on
beheerd op de weg laten staan, indien 

de motor is afgezet. 

2. 58. Als een andere weggebruiker gevaar 
loopt en het signaal ter afwending van 

het gevaar nodig is (dus wanneer het 
gevaar niet op andere wijze kan worden 
afgewend, b.v. door remmen). 

2. 59. Neen, het mag, maar alleen buiten 
de bebouwde kom. 
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60. Wat is er nog meer be
paald omtrent signaal 

geven? 

61. Op welke wijze mogen 
signalen gegeven wor

den? 

62. Welke voertuigen mo
gen een bijzonder sig

naal voeren? 

63. Wanneer men bij duis-
ternis een blauw knip

perlicht tegemoet rijdt, 
waar moet men dan reke
ning mee houden? 

64. Hoe is zulk een voer
tuig bij dag kenbaar? 

65. Waarvan moet een 
motorvoertuig o.a. 

voorzien zijn? 

66. Hoeveel passagiers mo
gen er op een twee

wielig motorrijtuig worden 
vervoerd? 
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2. 60. Dat in andere gevallen dan voor 
het afwenden van een dreigend ge

vaar of inhalen buiten de bebouwde 
kom het verboden is signaal te geven. 
Het geven van signalen mag niet langer 
duren dan absoluut nodig is. 

1. 61. Bij dag: Geluidsignaal. 
Bij nacht: Licht- of geluidsignaal. 

1. 62. a. Motorrijtuigen ten dienste van 
politie of brandweer: 

1 e. Tweetonige hoorn of bel. 

2e. Aan de bovenzijde een blauw 
zwaailicht. 

b. Ziekenauto's: 
Een drietonige hoorn. 

1. 63. Dat men of een motorrijtuig nadert, 
hetwelk links houdt en gebruikt 

wordt voor het slepen van een schip, of 
een motorrijtuig nadert, dat aan de lin
kerkant van de weg gebruikt wordt voor 
werkzaamheden aan de weg. Dat knipper
licht is zowel van voren als van achteren 
zichtbaar. 

1. 64. Door een rode vlag aan de rechter-

1. 65. 

zijde. 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f 

Een deugdelijke stuurinrichting. 

Goed werkende voet- en hand
rem. 

Een ééntonige hoorn. ~ . , , l 

G 1 "dd riMcv:tl!vit. \,\,\t /;:IA!: f'{:,, 
e u1 emper. J r,1 ,,.. c\f, ~ -1:'..i.lc..l~ d 

Spiegel(s) (behalve voor motor
rijwielen met of zonder zijspan). 

Verlichte richtingaanwijzers (uit
gezonderd motorrijwielen). 

g. Verlichting bij duisternis. 

h. Eén stoplicht (uitgezonderd mo
torrijwielen). 

i. 2 reflectoren (ook bij dag) . 

1. 66. Aantal niet bepaald. 
De veiligheid van het verkeer mag 

door het vervoeren van passagiers niet in 
gevaar worden gebracht. 
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67. Binnen welke afstand 
moet een auto kunnen 

stilstaan als deze met de 
volgende snelheden rijdt? 

68. Wat is bepaald omtrent 
de remafstand van een 

tweewielig motorrijtuig? 

69. Wanneer moet een 
voertuig met licht op 

rijden? 

70. Welke verlichting moet 
een auto bij nacht heb

ben? 

71. Welke verlichting moet 
een motorrijwiel heb

ben? 

72. Welke verlichting moet 
een aanhangwagen of 

een oplegger hebben? 

w.g. 

1. 61. 20 km/uur = 4 meter. 
30 km /uur = 9 meter. 
40 km/uur = 16 meter. 
50 km/uur = 25 meter. 

1. 68. Dat dit binnen dezelfde maximum 
afstand moet kunnen stoppen als een 

auto, doch bij gebruik van hand- en 
voetrem samen. 

2. 69. a. Vanaf een kwartier na zonsonder
gang tot een kwartier vóór zons
opkomst. 

b. Tijdens dichte mist (verplicht is 
overdag bij dichte mist groot licht 
te voeren). 

c. Bij slechte weergesteldheden 
(s lecht zicht); ingevolge Art. 25 

J) WVR. ri 
r:'.),.J . ..t.•• z.1<,\{.t,. .,,, o'\CJ<l.s'\. w c.:>!\.d t; d~ 

?-oo """"'·'" 
] . 70. a. Twee koplampen (wit of geel 

licht). 

b. Twee stadslichten (wit licht). 

c. Twee rode achterlichten, boven
dien twee rode reflectoren, tenzij 
beide achterlichten als reflector 
dienst doen . 

cl. Eén of twee parkeerlichten (niet 
verplicht) . 

1. 71. a. Een koplamp. 

b. Een achterlicht, bovendien een 
rode reflector. 

1. 72. Voorzijde: Alleen bij aanhangwa-
gens, die breder zijn dan de trekker: 

twee zijlichten. 

Achterzijde: 
a. Twee achterlichten en twee goed wer

kende reflectoren, c.q . twee achter
lichten welke tevens als reflector dienst 
doen. 

b. Twee reflecterende lengte-driehoeken . 
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73. Hoe kan men aan de 
achterzijde zien, of men 

met een trekker met opleg
ger, of een aanhangwagen, 
dan wel met een enkelvou
dig motorrijtuig te doen 
heeft? 

74. Is een achteruitrijlamp 
toegestaan? 

75. Wanneer behoeft bij 
duisternis een stilstaand 

motorrijtuig op meer dan 2 
wielen geen verlichting te 
voeren? 

76. Wanneer mag men geen 
groot licht voeren? 

77. Mag een voetganger op 
de rijweg lopen? 

78. Hoe moet een voet
ganger een weg over

steken? 

79. Welke lichten moet een 
marcherende milita ire 

colonne bij duisternis of 
dichte mist voeren? 

80. Waar moeten passa
giers op een tram of bus 

wachten? 

81. Wat is er bepaald om
trent het springen van 

en op een rijdende tram of 
bus? 
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w.g. 

/ . 73. Voertuigcombinaties moeten twee 
lengtedriehoeken voeren. 

1. 74. Ja, doch deze moet zo geschakeld 
zijn, dat ze alleen kan branden als de 

achteruitversnelling ingeschakeld is. 

J. 75. 1 °. Op een aangeduide parkeer-
plaats. 

2 °. geheel buiten de rijbaan. 
3 °. Binnen de bebouwde kom, 
- biî'ii'l~n-· 3tr iliëîër_. ____ · 

van een ontstoken lichtpunt 
- van de openbare straatverlichting 
- welke het motorrijtuig direct ver-

licht. 
2. 76., Binnen de bebouwde kom wanneer 

- de weg door kunstlicht is verlicht (met 
stadslicht kan volstaan worden). 

2 Op wegen waarop het bord "stadslichten" 
- is geplaatst. 
·1 Als het motorvoertuig stilstaat. 
ii Wanneer een tegemoetkomend voertuig, 
- rij- of trekdier in de stra lenbundel komt, 

tot op het ogenblik dat men elkander ge
passeerd is. 

1. 77. Neen , tenzij er geen voetpad of rij
wielpad is. Een marcherende colonne 

mag wel op de rijbaan lopen. 

J. 78. Haaks op de weg en bovendien voor
zichtig zonder nodeloze onderbreking. 

1. 79. Vóór : twee witte lichten. 
Achter: twee rode lichten . 

1. 80. In de eerste plaats op een verkeers
heuvel , voetpad of berm . Zijn deze 

er niet, dan aan de uiterste rand van de 
rijbaan. 

1. 81. Dat is verboden. Passagiers mogen 
a lleen in- of uitstappen indien het 

voertuig daarvoor stilstaat. 
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82. Mag een wielrijder zich 
door een andere wiel

rijder laten voorttrekken? 

83. Moet een wielrijder 
beide handen aan het 

stuur houden en beide voe
ten op de pedalen houden? 

84. Mag een wielrijder een 
kinderwagen voort

trekken? 

85. Mag een wielrijder 
dieren geleiden? 

86. Wat is er bepaald om
trent geluidssignalen 

voor fietsen ? 

87. Mag een bakfiets, of 
een rijwiel met zijspan 

op een rijwielpad rijden? 

88. Waarvan moet een rij
wiel voorzien zijn? 

89. Hoe moet een rijwiel 
verlicht zijn? 

90. Mag een rijwiellamp 
recht vooruitgericht 

zijn? 

91. Mag een wielrijder van 
- een rijweg gebruik ma

ken wanneer er een aange
geven rijwielpad naast 
loopt? 

w.g. 

1. 82. Ja, want het is bestuurders van rij
wielen verboden zich door een ander 

voertuig dan een rijwiel te laten voort
bewegen. 

1. 83. Neen, tenminste één hand aan het 
stuur en beide voeten op de pedalen 

is voldoende. 

1. 84. Neen, hij mag geen wagen, krui
wagen of kinderwagen of een der

gelijk klein voertuig voorttrekken tenzij 
dit vast aan het rijwiel verbonden is. 

J. 85. Wel één dier, meerdere niet. 

1. 86. a. Zij zijn verplicht signalen te geven 
indien dit voor afwending van gevaar 

nodig is. 
b. Alleen buiten bebouwde kommen 

mogen zij signaal geven bij het in
halen. 

c. Het is verboden geluidssignalen te 
geven in andere gevallen dan hier
boven genoemd. 

1. 87. Neen , indien zij breder zijn dan 
75 cm. Zij worden dan als onbe

spannen wagens beschouwd. 

1. 88. a. Goede stuurinrichting. 
b. Bel (op 25 m afstand te horen). 
c. Reminrichting. 
d. Wit achterspatbord over een 

lengte van 30 cm. 
e. Voldoen aan de eisen omtrent 

verlichting bij nacht. 

1. 89. Voorzijde: één lantaarn (wit of geel 
Jicht) . 
Achterzijde : één rood achterlicht. 

1. 90. Neen , dit wordt als verblindende 
verlichting beschouwd. Elke andere 

verlichting dan voorwaarts omlaag is 
verhoden. 

1. 91. Neen, tenzij hij een ander dier dan 
een hond geleidt. 
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92. Mogen twee motor
rijders naast elkaar 

blijven rijden? 

93. Mogen 2 wielrijders te 
allen tijde naast elkaar 

rijden? 

94. Is er iets bepaald om-
trent de afstand van 

een waarschuwingsbord tot 
aan de plaats waarvoor dit 
bord geldt? 

95. Wat weet ge van de 
bakens bij spoorweg

overgangen? 

96. Waar kan men deze 
bakens nog meer aan

treffen? 

97. a. Mag een autobe
stuurder op een weg 
waar een inhaalver
bod geldt, een mo
torrijwiel inhalen? 

b. Een motor met zij
span? 

98. Over welke afstanden 
gelden de verbodsbor

den, b.v. een wachtverbod? 

99. Wat is het voor een 
persoon, die met een 

witte wandelstok met rode 
banden loopt? 
Wat betekent het bordje 
SH achterop een rijwiel? 
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w.g. 

1. 92. Neen. 

/. 93. Neen, als het verkeer belemmerd 
wordt of in gevaar gebracht, moeten 

zij achter elkaar gaan rijden. 

1. 94. Ja, de afstand moet binnen de be-
bouwde kom tussen Oen 250 m liggen 

en buiten de bebouwde kom tussen 150 en 
250 meter liggen . Indien deze afstand be
langrijk kleiner is, is deze afstand op een 
bordje onder het waarschuwingsbord aan
gegeven . 
Uitzondering hierop zijn o .m. de borden : 
model 10- 11 - 93- 94 en 97. 

1. 95. Deze bakens staan op gelijke af-
standen van elkaar aan beide zijden 

van de weg voor de spoorkruising; de 
bakens met 3 rode strepen op 240 meter, 
die met 2 rode strepen op 160 meter en 
die met één rode streep op 80 meter. 
Wijken deze afstanden belangrijk af dan 
wordt dit op het baken boven de schuine 
strepen aangegeven . 

1. 96. Bij beweegbare bruggen . 

/ . 97. a. Ja, het inhaalverbod geldt alleen 
voor motorrijtuigen op mr.er dan 
twee wielen onderling. 

b. Neen. 

I . 98. Tot aan de eerstvolgende verharde 
zijweg of tot een bord dat het ver

bod opheft. 

1. 99. Een blinde. 

Slechthorende. 
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100. Welke betekenis heeft 
het bord "autoweg" en 

wat houdt het in? 

101. Mag een autobestuur
der op een weg, waar 

een stopverbod geldt, zijn 
auto in de berm plaatsen? 

102. Als een verkeerslan-
taarn voor U op groen 

(doorrijden) zou staan en 
een agent zou U een teken 
geven om te stoppen, wat 
moet U dan doen? 

103. Indien zich onderweg 
een storing voordoet, 

waar zoudt U dan stoppen? 

104. Wanneer een militaire 
instructeur les geeft 

aan een leerling welke niet 
in het bezit is van een geldig 
rijbewijs, hoe moet men dit 
ken baar maken aan het 
overige verkeer? 

105. Wat zijn de herken
ningstekens van een 

gemotoriseerde militaire 
colonne? 

w.g. 

1. 100. 1 °. Dat alleen motorrijtuigen, 
welke sneller mogen of kunnen 
rijden dan 20 km/ uur hiervan ge
bruik mogen maken. 
2 °. Dat :,;onder noodzaak niet mag 
worden stilgestaan, gekeerd of ach
teruitgereden worden. Op parkeer
plaatsen het stilstaan zonder enige 
beperking is toegestaan. 

1. 101. Neen, want de berm behoort tot de 
weg. 

1. 102. Stoppen, de door de politie gegeven 
bevelen gelden boven algemene 

verkeerstekens. 

1. 103. Van de rijbaan af (als dit tenminste 
mogelijk is). Ga vooral bij duisternis 

na of de achterlichten branden en of de 
reflectors schoon zijn. 
Indien de achterverlichting defect is, 
zijn bestuurders van voertuigen (met 
uitzondering van rijwielen en motorrij
wielen) en bestuurders van opleggers, 
die bij nacht op de weg moeten stilstaan, 
verplicht om op een afstand van ca 
30 meter, in de richting van het achterop
komende verkeer, van hun voertuig een 
rode lantaarn of een rood reflecterend 
voorwerp te plaatsen. 

1. 104. Door middel van duidelijk zichtbare 
oranje driehoeken, waarop een 

letter L. Deze driehoeken moeten aan de 
voor- en achterzijde van het motorrijtuig 
zijn bevestigd (L.O. 1950 Nr 311 L-LM). 

J. 105. Voorste voertuig 2 blauwe vlag-
gen; de volgende voertuigen 1 

blauwe vlag rechts achterste voertuig 
1 groene vlag rechts. 
Tevens van alle voertuigen de rechter 
koplamp blauw, m.u .v. het laatste voer. 
tuig dat de rechter koplamp groen heeft. 
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106. Wat betekent op tun
nelwegen een dubbele 

doorgaande streep op het 
wegdek? 

107. Welke stoffen mogen 
de bestuurders van 

motorrijtuigen niet op tun
nelwegen vervoeren? 

w.g. 

/ . 106. a. Deze niet overschrijden; 
b. In dezelfde strook niet inhalen; 
c. Indien wordt gereden met een 

snelheid, welke groter is dan 
30 km/uur, tot het voertuig vóór 
het eigen voertuig een afstand be
waren van tenminste 20 m; 

d. Motorrijtuigen, waarvoor, voor 
het besturen ervan, een (burger) 
rijbewijs C-E of D-E vereist is, 
moeten de meest rechts gelegen 
strook van de rijbaan volgen. 

I. 107. Het is bestuurders van motorrij
tuigen verboden met hun motor
rijtuig of een daardoor voortbewo
gen aanhangwagen, anders dan in 
geringe hoeveelheden over een tun-
nelweg te vervoeren: 
a. ontplofbare stoffen; 
b. voor zelfontbranding vatbare of 

licht ontvlambare stoffen; 
c. brandbare samengeperste, tot 

vloeistof verdichte of onder druk 
opgeloste gassen; 

d. bijtende of corrosieve stoffen. 
Deze verbodsbepaling geldt niet 
voor de brandstof in de daarvoor 
bestemde reservoirs ofwel voor de 
reserve brandstof, welke tot een 
totale hoeveelheid van ten hoogste 
40 1 in behoorlijk gesloten vaten, 
bussen e.d. worden vervoerd. 

108 v-L,_ ~e.bb""' ..t/1.- (b. i. l, . 106 

vo~bb "'"b t--.,) v L"\)1\/u.- ,Ó c--p oÁ.(..... 

J.o .p . 

7~ 

Y-cie
.n

l



VERKEERSPROBLEMEN 

Verklaring der lel/ers en tekens 

PA Personen auto. 

PA (b) Autobus.-

BA Brandweer auto. 

ZKA Zieken auto. 

VA Vracht auto. 

TR Tractor. 

M Motor. 

PW Paard en wagen. 

HK Handkar. 

T Tram. 

F Fiets. 

MC Militaire Colonne. 

1 
0 Verkeersagent. 
1 

1\ (\,w:.41,\... 
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SITUATIE 35 

SITUATIE 36 
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SITUATIE 37 

SITUATIE 38 
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P.A.-C 

1 
1 

t 

VOERTUIG 

SITUATIE 39 

P.A.-A 

1 
MODEL 17 

SITUATIE 40 
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SITUATIE 41 
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OPLOSSINGEN VERKEERSPROBLEMEN 

1. Auto voorrang (snelverkeer t.o.v. paard en wagen). 

2. Auto voorran g (zie pt. 3, bi. 107). 
Vraag: Is de weg die de motor aflegt juist? 
Antw. : Ja . 

3. Motor voorrang (snelverkeer van rechts t.o.v. auto). 

4. Auto voorrang (zie pt. 3, bi. 107, t.o. v. fiets; fiets mag ook gestippelde 
lijn volgen). 

5. Paard en wagen voorrang (teken verkeersagent). 

6. Auto voorrang (snelverkeer t .o.v. fiets) . 

7. Motor voorrang (snelverkeer van rechts t.o. v. auto). 

8. Paard en wagen voorrang (zie pt. 3, bi. 107, t.o.v. vrachtauto). 

9. Fiets voorrang (gebruiker voorrangsweg). 

10. Personenauto voorrang (zodra de motorrijder de bocht heeft genomen, 
nadert de personenauto hem van rechts). 

11. Fiets voorrang (zie pt. 3, bi. l 07). 

12. Tractor voorrang (verkeer van rechts t.o .v. auto; tractor is motor-
voertuig volgens definitie motorvoertuigen). 

13. Tram voorrang. 

14. Vrachtauto voorrang (snelverkeer t.o . v. paard en wagen). 

15. Auto voorrang (gebruiker voorrangsweg). 

16. Paard en wagen voorrang (bevindt zich reeds op het kruisingsvlak, 
voor dat dit hel geval is met de personenauto; het kruisingsvlak is 
aangegeven door - - - - - - - lijn). 

17. 1. Auto (snelverkeer t.o.v. fiets; verkeer van rechts t.o.v. ·vrachtwagen). 
2. Vrachtauto (zie pt. 3, bi. l 07, t.o. v. fiets). 
3. Fiets; mag ook gestippe lde lijn volgen. 

18. 1. Auto (snelverkeer t.o.v. paard en wagen en fiets). 
2. Fiets (verkeer van rechts t.o. v. handkar). 
3. Handkar (verkeer van rechts t.o. v. paard en wagen). 
4. Paard en wagen . 

19. 1. Tram (altijd voorrang). 
2. Vrachtauto (sne lverkeer t.o.v. paard en wagen) . 
3. Paard en wagen. 

20. 1. Tram (altijd voorrang). 
2. Vrachtauto (snelverkeer t.o. v. paard en wagen). 
3. Paard en wagen. 
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21. l. Personenauto (verkeer van rechts t.o.v. autobus) 

22. 

23. 

24. 

25. 

2. Autobus (snelverkeer t.o.v. tiet.;). 
3. Fiets; mag ook gestippe lde lij n volgen. 

l. 

2. 
3. 

l. 

2. 

3. 
4. 

1. 

2. 
3. 

l. 

2. 
3. 

Handkar (verkeer van rechts t.o.v. fiets; zie pt. 3, bi. 107, t.o.v 
personenauto). 
Auto (snelverkeer t.o.v. fiets). 
Fiets. 

Ruiter (gebruiker voorrangsweg t.o.v. vrachtauto en personenauto; 
zie pt. 3, bi. l 07, t.o. v. paard en wagen). 
Paard en wagen (gebruiker voorrangsweg t.o.v. vrachtauto en 
personenauto). 
Personenauto (zie pt , 3, bi. 107, t.o. v. vrachtauto). 
Vrachtauto. 

Tractor (verkeer van rechts t.o.v. personenauto; snelverkeer t.o.v. 
paard en wagen) . 
Paard en wagen (zie pt. 3, bi. 107, t.o.v. personenauto). 
Personenauto. 

Motor (snelverkeer t.o.v. fiets; verkeer van rechts t.o.v. personen
auto). 
Fiets (zie pt . 3, bi. 107, t.o.v. personenauto). 
Personenauto . 

26. 1. Fiets (gebruiker van voorrangs-kruispunt). 

27. 

28. 

29. 

2. Personenauto (zie pt. 3, bi. 107, t.o.v. vrachtauto). 
3. Vrachtauto. 

l. 

2. 
3. 

l. 

2. 
3. 

l. 

2. 
3. 
4. 

Motor (verkeer van rechts t.o.v. personenauto; snelverkeer t.o.v. 
paard en wagen). 
Paard en wagen (zie pt. 3, bi. l 07, t.o. v. personenauto). 
Personenauto. 

Tram-2 (verkeer van rechts t.o.v. Tram-1; motorrijder mag bij 
kruispunt niet inhalen en moet Tram-2 voorrang geven). 
Tram-1. 
Motor (moet dus achter Tram-2 blijven). 

Personenauto (snelverkeer t.o.v. fiets en ruiter; zie pt. 3, bi. 85 
t.o. v. motor). 
Motor (snelverkeer t.o.v. fiets en ruiter). 
Fiets (zie pt. 3, bi. 107, t.o .v. ruiter). 
Ruiter. 

30. l. Fiets (zie pt. 3, bi. 107, t.o .v. personenauto; gebruiker voorrangs
kruispunt t .o.v. motor). 

2. Personenauto gebruiker voorrangs-kruispunt t.o . v. motor). 
3. Motor. 
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31. 1. Personenauto (gebruiker voorrangs-kruispunt t.o.v. motor; zie pt. 3 
bi. 107, t.o.v. fiets). 

2. Fiets (gebruiker voorrangs-kruispunt t .o.v. motor). 
3. Motor. 

32. 1. Fiets (zie pt. 3, bi. 107, t.o.v. personenauto; teken van verkeersagent 
t.o. v. tram). 

2. Personenauto (teken van verkeersagent t.o.v. tram). 
3. Tram (na daartoe een teken van de verkeersagent gekregen te 

hebben). 

Vraag: Mag de personenauto, als de verkeersagent het teken "Door
rijden" geeft, zonder meer naar links afslaan? Moet hij niet 
wachten totdat de verkeersagent het dwarsverkeer weer laat 
doorrijden? 

Antw.: De personenauto mag afslaan, indien het verkeer uit tegen
gestelde richting niet wordt belemmerd. 

33. l. Uitrukkende brandweer. 
2. Paard en wagen . (gebruiker van voorrangs-kruispunt t.o.v. per

sonenauto; zie pt. 3, bi. 107, t.o.v. fiets). 
3. Fiets (gebruiker voorrangs-kruispunt t.o.v. personenauto). 
4. Autv. 

34. l. Motor oprijden zodat vrachtauto achter hem langs kan afslaan . 
(Motor voorrang t.o.v. vrachtauto ingevolge pt. 3, bi. 107, t.o.v. 
fiets is de vrachtauto snelverkeer). 

2. Vrachtauto (verkeer van rechts t.o .v. personenauto; snelverkeer 
t.o.v. fiets). 

3. Personenauto voor motor langs (verkeer van rechts), doch dan 
wachten op fiets (zie pt. 3, bi. 107). 

4. Motor. 

5. Fiets (na motor en vrachtauto, doch voor personenauto). 

6. Personenauto. 

35. l. Personenauto (verkeer van rechts t.o.v. motor). 

2. Motor (snelverkeer t.o.v. paard en wagen). 

3. Paard en wagen. 

36. 1. Vrachtauto (zodra de personenauto de bocht heeft genomen, nadert 
de vrachtauto hem van rechts). 

2. Personenauto (verkeer van rechts t.o.v. motor). 

3. Motor. 

37. 1. Personenauto (verkeer van rechts t.o.v. motor). 

2. Motor. 
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38. 1. 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

Paard en wagen (gebruiker voorrangsweg t.o. v. vrachtauto, motor 
en personenauto; zie pt. 3, bi. 107, t.o.v. fiets). 
Fiets (gebruiker voorrangsweg t.o.v. vrachtauto, motor en per
sonenauto). 
Motor oprijden (verkeer van rechts) totdat: 
Personenauto achter hem langs kan doorrijden (personenauto voor
rang t.o .v. vrachtauto i.v.m. verkeer van rechts) . 
Vrachtauto (zie pt. 3, bi. 107, t.o.v. motor). 
Motor. 

39. 1. Indien P.A. en het Ie voertuig van M.C. gelijktijdig naderen , dient 
het Je voertuig van de M.C. te stoppen. 

40. l. P.A.-C, komt van rechts voor P.A.-B en is recht doorgaand ver
keer voor P.A.-A . 

2. P .A.-8 komt van rechts voor P.A .-A . 

41. 1. V.A ., komt van rechts voor P.A. 

2. F, is rechtdoorgaande verkeer voor P.A. 
P.A. verlaat het verkeersplein naar rechts, F blijft het verkeersplein 
volgen. 

42. P.A.-8 heeft voorrang t.o.v. P .A.-A, mag echter niet de linker rijbaan 
volgen op de rotonde. 

43. 1. ZKA., (indien hij gebruik maakt van de drietonige hoorn , heeft 
hij ook voorrang op de voetgangers die gebruik maken va n de 
Y.O.P.). 

2. F, rechtdoorgaand verkeer. 
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VOORRANGSSCHEMA 

1. Voorrang boven alles hebben de volgende weggebruikers: 

a. Motorrijtuigen i.d .v. politie en brandweer, mits gebruik makend van 
bijzondere signalen. 

b. Motorrijtuigen t.d.v. het vervoer van zieken , mits gebruik makend 
van een drietonige hoorn. 

c. Uitvaartstoeten. 

d. Militaire colonnes. 

e. Trams. 

Zij hehben onder clhaar weer voorrang in de volgorde a. h. c. d. e. 

2. Als 2e groep komt hel verkeer, dat ?ebruik maakt van een special<! 
weg t.o.v. de daarop uitkomende dwars"egen. 

a. Het verkeer op voorrangswegen. 

b. Het verkeer op wegen welke t.o.v. de kruisende of splitsende weg 
z.g. voorrangskruispunten of -splitsingen zijn, door de op die wegen 
geplaatste borden. 

c. Het verkeer op verharde wegen t.o. v. het verkeer op onverharde 
wegen. 

d. Het verkeer op verharde wegen t.o.v. alleenlopende rijwiel- en ruiter
paden, welke op die verharde wegen uitkomen, c.q. deze kruisen. 

3. Bij kruisingen en splitsingen van wegen moet door afbuigend verkeer 
voorrang worden verleend aan alle verkeer, dat zich op dezelfde weg 
bevindt en deze weg blijft vol'gen. 

__J 

A 
B--· 

A ----+---'------> 
:x:~-a 

--r; 1 1 ~ 1 
In beide gevallen heeft A voorrang, ongeacht wat voor verkeer dit 

ook is . 

4. a. Voorrang van soorten verkeer t.o.v. elkaar: 
Snelverkeer t.o. v. Snelverkeer: Rechts gaat voor. 
Langzaam verkeer t.o. v. Langzaamverkeer : Rechts gaat voor. 
Snelverkeer t .o.v. Langzaamverkeer: Snelverkeer gaat voor. 

b. Achteruitrijdend verkeer heeft nooit voorrang ( uitgezonderd de 
categorieën onder I genoemd). 
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AFDELING IV 

VRAGEN BETREFFENDE HET VERKEERSONGEVALLEN
RAPPORT 

Vraag 

1. Waarvoor dient het V.O.R.? 

2. Wordt bij een ongeval het 
V.O.R. ter plaatse ingevuld 

of b.v. bij thuiskomst? 

3. Als er getuigen zijn bij het on
geval, neemt U dan de namen 

en adressen op in het Y.O.R.? 

4. Hoe handelt U bij eventuele 
gewonden, wanneer U be

trokken bent bij het ongeval? 

5. Wanneer U een si tuatieschets 
maakt, welke maten vermeldt 

U dan zoal? 

6. Hoe beschrijft U eventuele 
verwondingen in het V.O.R.? 

7. Als ' U een omschrijving geeft 
van een ongeval en een an

dere militair, die na.ast U zat in 
. het voertuig het .met Uw verkla

ring e·ens is, kan deze dan vol
staan met Uw verklaring mede te 
ondertekenen? 

8. Wanneer echter een der mede
. passagiers het er niet mee 

eens is, huc _handelt deze dan? 
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Antwoord 

1. Alle gegevens en feiten te ver-
za melen die nodig zijn om 

de schuldvraag te kunnen beoor
delen, a lsmede z.m. de aange
richte schade. 

2. Het Y.O.R. wordt ter plaatse 
van het ongeval ingevuld. 

3. Namen en adressen van ge
tuigen worden opgenomen in 

het V.O.R. 

4. Eventueel geneeskundige 
dienst waarschuwen en indien 

mogelijk naam, adres van de ver
. wonde persoon en aard van de 
verwondingen in het V.O.R. ver
melden. 

5. In de situatieschets alle maten 
aangeven, zoals breedte van 

de weg, lengte en breedte voer
tuigen , lengte der remsporen e.d. 
(z.m. de schaal van de schets ver
melden). 

6. Indien mogelijk het letsel aan-
geven dat de gewonde heeft 

opgelopen. Is dat niet mogelijk, 
dan kan men volstaan met een 
algemene aanduiding zoals licht
gewond, zwaargewond of nood
lottige verwonding. 

7. Wanneer een der medepassa
giers het met de verklaring 

eens is kan deze mede onderte
kenen . 

8. Wanneer een der n:iedepassa-
giers het met de verklaring 

niet eens is , dan dient ook hij 
een omschrijving van het gebeurde 
bij te voegen. 
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Vraag 

9. Aan wie wordt het strookje 
overhandigd? 

10. Kan het strookje als schuld
bekentenis worden opgevat? 

11. Wat doet men met het Y.O.R. 
na terugkeer in het onderdeel? 

12. Wie kan adviseren om even
tuele schade te verhalen? 

Antwoord 

9. Het strookje dient te worden 
afgegeven aan de wederpartij 

of aan een ambtenaar van politie, 
indien deze op de plaats van het 
ongeval aanwezig is. 

10. Het strookje kan niet worden 
opgevat als een schuldbeken

tenis . 

11. Het Y.O.R . wordt na terug-
keer bij het onderdeel aan de 

rechtstreekse commandant c.q. de 
MTO ter hand gesteld. 

12. De korpscommandant kan ad
viseren schade o p de bezoldi

ging te verhalen. 
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Hoofdstuk IV 

AANHANGSEL 1 

Nato-gestandaardiseerde verkeerstekens, te gebruiken door de militaire 
chauffeurs: 

Volg
num
mer 

2 

3 

Illustratie van het 
te geven teken 

(achteraanzicht) 

In dit geval kan door 
de chauffeur zelf 
geen arm-teken wor
den gegeven. 

(achteraanzicht) 

( a) 

( b) 

Beschrijving van 
het te geven teken 

a. Gebruik de lin
ker richtingaan
w1Jzer; 

b. of strek de lin
kerarm horizon
taal. 

a. Gebru ik de rech
ter richtingaan
w1J zer ; 

b. of de hulpchauf
feur strekt zij n 
rech tera rm hori
zon taa I uit. 

a. Strek de linker
arm horizontaal 
uit en beweeg 
hem dan lang-
zaam enige malen 
gestrekt naar be-
neden en weer 
omhoog; 

Betekenis van het 
te geven teken 

" Ik wil LINKS 
afslaan". 

" Ik wil RECHTS 
afslaan.,. 

a . ,, Ik ga snelheid 
minderen ... " 

b. en houd de arm b. ,, ... en stoppen" 
daarna in zijn 
laagste stand stil. 

lil 
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Volg- Illustratie van het Beschrijving van 
1 

Betekenis van het num- te geven teken het te geven teken te geven teken mer 
i 

(zijaanzicht) Strek de linkerarm, "U kunt mij 

~ 
onder een hoek van inhalen" 
45° naar beneden, 

4 zijwaarts uit en be-
weeg hem daarna 
enige malen van 
achter naar voren. 

(zijaanzicht) Plaats de palm van "Ik wil RECHT 
de hand, met de vin- DOOR" 

~@2 
gers aaneengesloten (Dit teken wordt omhoog op de voor- vnl. gegeven aan het ruit; wanneer met personeel van de 5 neergeslagen voor- verkeerscontrole-ruit wordt gereden, ploegen.) wordt dit teken ge-
geven alsof de voor-
ruit niet was neerge-
slagen . 
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Km 
Uur 

32 

48 

Mijl 
Uur c::::>. -.. 
20 lb.7(;E 

15,2m ~ 

•• 3o110MPM 
29 m 

AANHANGSEL 2 

~--------------------~ ' ' •r--i ' 
: L__J Reactie tijd : 
1 1 

: - Remweg : ~------------------~ 

64 40 m 33,s 
47 m 

80 50 ~ 52,5 

69,3 m 

96 60 EiJII 75,5 
95,S m 

112 70 lllfD:IIII 103 
126,5 m 

De remwegen bij verschillende snelheden 

J 13 
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Parkeren 

heuvel of 

AANHANGSEL 3 

Parkeren 

heuvel of 

zonder rond 

Parkeren op hellingen 

Parkeren 

tegen heuve 1 
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Tekens voor colonne rijden: 

1. ,, Attentie " 

3. ,, Klaar voor 
de start" 

5. ,,Motoren 
stoppen" 

<-

3 

5 

AANHANGSEL 4 

2. ,, Motoren 
star1e11" 

4. ,, Voorwaarts 
111ars'" 

6. ,,Snelheid 
minderen" 

2 

4 

~----. 
:'. -~--

8
' • ', . ' 

er ~ 
6 

~::---. 0 

~ 
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7. ,,Snelheid 
opvoeren" 

9. ,, Instijgen" 

7 

9 

11. ,,Alle wagens tegelijk keren'' 

8. ,, Verzamelen'' 

10. ,, Uitstijgen" 

(dit teken wordt a ls regel gevolgd door "voorwaarts 
mars" in de nieuwe rijrichting) 

e 
'-' -~ 

10 

11 

"Rechts af'' (c.q. bocht naar rechts): Gebruik voor dit teken de rechter 
rich tingaanwijzer. Is deze niet aanwezig of defect, dan moet de chauffeur 
er zich van overtuigen of hij, zonder gevaar voor het overige verkeer, naar 
rechts kan afs laan. 

"Links af'' (c.q. bocht naar links): Gebruik voor dit teken de linker 
richtingaanwijzer. ls deze niet aanwezig of defect, steek dan de linkerarm 
horizontaal uit. 

116 

Y-cie
.n

l



"Slop": Steek bij voorkeur de linkerarm zijwaarts verticaal omhoog, de 
vingers aaneengesloten, de handpalm naar voren. 

Het teken "Haal in en ga voorbij" is verplicht voor de chauffeur wiens 
wagen uitvalt. 

Opsluiten 

.. , 
I • 

1 \ ' \ ' \ 1 
1 

I • 
' 1 
\ ' 1 1 
• I .. ___ , 

Hooi in 
en go voorbi i 

Afstond vergroten 

"Onmiddellijk gevaar" : Voor dit teken wordt veelal een fluit of de claxon 
van het voertuig gebruikt. Desnoods lost ( alleen de colonnecommandant) 
3 schoten in de lucht. Overdag wordt na dit teken tevens gewezen in de 
richting waarin het gevaar is waargenomen. 
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AANHANGSEL 5 

A. Terrein rijden 

1. Vermijd korte bochten . 

Goed Fout 

2. Kies tijdig een andere weg wanneer een voorgaand voertu ig vast loopt. 

::·_·_·_·c:5;z~::~:§~_-_-_-_-_· 
Fout 

3. Steek slootjes, greppels of diepe sporen schuin en wiel voor wiel over. 

Goed Fout Fout 

4. Rijd hellingen zoveel mogelijk recht op en af en vermijd onnodige 
richtingverandering in mul terrein. 

MUL TERREIN 

""wi•··-----
··· ------ ---- .... .. "•, 

'··-...... ::::.~ 
Goed 

B. Rijden door water 

MUL TERREIN 

. ·r==rr;· ··· ----. Il 
~ "•: 

.. --- -- ---- ---. -., ____ -'!... .. 
\ ..... ... .. _ 

' 

Fout 

.. 

Rijd door water langzaam, in terrein- en laagste versnelling ter vermijding 
van een hoge boeggolf. Handhaaf een behoorlijk toerental ter voorkoming 
van het afslaan van de motor, ook al wordt er een bougie nat. 

~ml1llfllffnnmmwm,mm1m1TTm11111uum11011m~ ~~ ~ 
Fout 
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AANHANGSEL 6 

Meer dan 60 meter 

Tussen 60 en 20 meter 

Il Il 
Minder dan 20 meter 

Verduisterde achterlampen 

Meer dan 20 meter 

Minder dan 20 meter 

Verduisterde voor lampen 
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AANHANGSEL 7 

- .. in- als bij uitstijgen dklep zowel b1J Open de laa 
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AANHANGSEL 8 

Goed Fout 

Goed en fout geladen 

Enkele regels voor speciale soorten lading 

a. Munitie 

Munitie is explosief. Behandel munitie daarom voorzicht ig. Roken is ver
boden. Kijk uit bij het overladen: munitie is zwaar. 

b. Baalgoederen 

Balen kunnen het best op de bodem worden geladen, de grootste en 
zwaarste onderin. 

c. Lege vaten 

Lege vaten !egge men met de ronding op de bodem van het voertuig en 
stape le men op in de vorm van ee n pyramide. 

d. Gevulde vaten 

Gevulde vaten zette men rechtop, met het grootste platte vlak naar beneden. 

e. Gasgranaten, fosforgranaten 

A ls voorzorgsmaatrege l tegen o nt snappend gas moet de chauffeur t ijdens 
het vervoer van gasgranaten een gasmasker bij zich hebben. Bedenk echter, 
dat een gasmasker alleen waarde heeft, wan neer men het vlakbij heeft en 
als men er mee kan omgaan . 
Fosforgranaten moeten a ltijd met de bodem omlaag en verticaal worden 
gehouden en neergezet. 

f. Benzinevaten 

Lekkende benzinevaten en jerrycans moeten worden gemeld, voor ze wor
den geladen. Ze mogen ni111111er worden vervoerd. De inhoud van een 
dergelijk vat moet onmiddellijk worden overgegoten. Wanneer benzine 
wordt vervoerd, moet een ketting aan één van de metalen delen van de 
wagen wo rden bevestigd zoda ni g, dat de ketting een e indje over de grond 
s leept. Dit vermindert het gevaar voor bra nd als gevolg van sta ti sche 
e lectriciteit. 
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g . Licht bra ndbare goederen 

W anneer een voertui g is be laden me t licht bra ndbare goederen, zoa ls 
pap ier of pa kmate ri aa l, moet men die zo moge lijk losse n a lvorens het 
voertu ig t e pa rk eren voor de nac ht . 

/1. Goederen in zakken 

G oederen ve rpa kt in zakk en moeten pyramidegew ijs worden o pgesta peld , 
waa rb ij e lk e laag za kken te rwill e va n de stevighe id va n het gehee l dwa rs 
o p de voorgaa nde moet wo rden ge legd (metse len). 

Vastmaken van de lad ing 

La di ng, we lke boven de to p va n het voertui g uit steekt, moet stev ig worden 
vas tgesjo rd. Twee to uwe n, e lk van ± 20 meter kunn en daa rvoor wo rden 
gebru ikt. Bi_j de mees te vrachtwage ns z ij n o p de laadba k haken e n rin gen 
aa nge brac ht o m de sjo rlijn door te ha len. Voor het sjo rren ge lden de 
vo lgen de rege ls (vg l. t eken ing): 

1. Beves ti g het e ind van één der to uwe n aa n een va n de voo rste ha ken 
bijv . A-1. 

2. Breng de sjo r lij n diagonaalsgewijze over de boven ka nt va n de lad ing 
vi a de haken o f rin gen A-2, A -3, A-4 en A-5 naa r achte ren. Trek de 
lijn t e lk ens na het doo rha len d oo r ee n haa k of ring stevig aa n en be
vesti g de lijn tens lo tt e stevig aa n de laa tste haa k of ri ng aa n de ac hter
z ijde. 

3. D e tweed e sfo rlijn word t op deze lfd e wijze aa ngebracht va n de haak 
B-J , via de ha ken B-2, B-3 en B-4 naa r B-5 en aa n deze laat ste vast
gemaa kt. 
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AANHANGSEL 9 

Voo rbee lden "Lichte berging" 

Sleepkabel 

bi jno 4 ton 
2 Ion 

Be vestiging va n bl o k aan anker 

Verdeel stang 

Boom 

Voertuig 

met lier 

Blok 

Het bevestigen van de ketting (touw) aan de trek haak van de bumper 
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AANHANGSEL 10 

Verkeersvoorschriften in het buitenland 

(BELGIË, FRANKRIJK EN WEST-DUITSLAND) 

A. BELGIÏ 

1. Algemeen: 
Rechts houden, links inhalen . 

2. Voorrang: 
Verkeer van rechts (ook langzaam verkeer) heeft altijd voorrang, uit
gezonderd wanneer men op een hoofdweg rijdt. 
Hoofdwegen zijn wegen welke bij een kruispunt worden aangeduid 
door een op de basis staande driehoek met een rode rand, waarin een 
dikke pijl, gekruist door een horizontaal streepje. 
Voetgangers hebben op de speciale oversteekplaatsen voorrang. Zij 
moeten zich echter ook houden aan de verkeerslichten . 

3. Maximum snelheid: 
In de bebouwde kommen van Brussel, Antwerpen, Charleroi, Gent en 
Luik : 60 km/uur. 
Op de autowegen Brussel-Ostende en Brussel- Melsbroek: geen be
perkingen . 
Voor voertuigen van een toegelaten gewicht van meer dan 5 ton gelden 
de volgende beperkingen : 
a. 60 km/uur voor voertuigen voorzien van luchtbanden, behalve 

wanneer gebruik gemaakt wordt van A-wegen (auto-snelwegen); 
b. 40 km/uur voor voertuigen voorzien van cushionbanden; 
c. 25 km /uur voor voertuigen voorzien van elastische of onbuigzame 

banden . 
Voor autobussen en autocardiensten geldt een maximum snelheid van 
75 km/uur behalve wanneer gebruik gemaakt wordt van A-wegen 
(auto-snelwegen). 
Voor voertuigen met een toegestaan laadvermogen van meer dan 
15 ton geldt een maximum snelheid van 30 km/uur, indien in de be
bouwde kom gereden wordt. 
Een aanhangwagen of oplegger wordt geacht deel uit te maken van 
het trekkende voertuig. Overigens geen beperkingen tenzij door borden 
anders is aangegeven . 

4. Inhalen: 
Verboden: 
a. op kruispunten, behalve wanneer het verkeer daar door een be

voegd persoon of d.m.v. verkeerslichten geregeld wordt of wanneer 
de gevolgde weg een hoofdweg is t.o.v. de andere op het kruispunt 
uitlopende wegen; 

b. bij het oversteken van een overweg, behalve wanneer het een over
weg met afsluitbomen of halve afsluitbomen is of de rijbaan aldaar 
tenminste 4 rijstroken heeft; 

c. wanneer op een rijbaan de in te halen bestuurder zelf aan het inhalen 
is (tripleren); 
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d. wanneer dit krachtens geplaatste borden verboden is . 
Trams moeten in principe rechts gepasseerd worden, tenzij er geen 
ruimte is. 
Bij stilstaande trams mag met geringe snelheid links en rechts worden 
ingehaald onverschillig of het spoor al dan niet in de rijbaan ligt. 

5. Richting veranderen: 
Bij richtingverandering mag een bestuurder die zich bevindt op een 
kruispunt, waar het verkeer door een bevoegd persoon of door middel 
van verkeerslichten geregeld wordt , het kruispunt afrijden zonder te 
wachten tot het verkeer is vrijgegeven in de richting welke hij gaat 
nemen. Tot zover is er dus geen verschil met de Nederlandse voor
schriften (zie blz. 28, punten 19 en 21) . 
In België moet de bestuurder, die links af wil slaan, echter niet alleen 
rekening houden met het verkeer dat hem tegemoet komt, maar ook 
nog letten op het verkeerslicht dat aan zijn rechterhand staat op de 
weg die hij wil gaan berijden. 
Staat dat licht op rood, dan moet hij op het midden van het kruispunt 
wachten. 
De bestuurder die rechts af wil slaan moet letten op het verkeerslicht 
aan zijn rechterhand op de weg, welke hij wil gaan berijden. 
Zolang het rood is, moet hij daarvoor stilstaan. 

6. Stilstaan: 
Dit is, behalve op plaatsen waar dit ook in Nederland niet is toegestaan, 
nog verboden, tegenover een ander reeds stilstaand of stationerend 
voertuig : 
1. wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk zouden 

kunnen passeren; 
2. op een weg met eenrichtingsverkeer, wanneer de vrije doorgangs

ruimte minder dan 3 m breed zou worden. 

7. Stationeren: ( = parkeren) 
Verboden op plaatsen, hierboven onder punt b. aangegeven en bovendien: 
a. gedurende de uren van openstelling, voor de in- en uitgangen van 

openbare parken, scholen en schouwburgen; 
b. op de plaatsen waar voetgangers op de rijbaan moeten komen 

om langs een hindernis te gaan; 
c. op minder dan 1 m zowel voor als achter een ander stilstaand of 

par kerend voertuig; 
d. op minder dan 12 m aan weerszijden van bus- of tramhalten; 
e. op minder dan 20 m vóór verkeerslichten, knipperlichten, knipper

bollen en verkeersborden; 
f in een bocht of bij het naderen van de top van een helling, wanneer 

het zicht in beide richtingen niet vrij is; 
g. langs een doorlopende gele streep aangebracht op trottoirs of 

wegbermen; 
h. op wegen waarop door middel van lijnen, rijstroken zijn aangegeven; 
i. voor de in- en uitgangen van openbare doorgangen ·; 
j. vóór de inrit van openbare of particuliere gebouwen; 
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k. wanneer hierdoor de doorgang van tram of spoor- zou worden 
gehinderd; 

/. wanneer hierdoor de vrije doorgang minder dan 3 m breed zou worden . 
Bij parkeren na zonsondergang moet men een parkeerlichtje voeren 
of een combinatie van stads- en achterlicht tenzij het door een straat
lantaarn mogelijk is, het voertuig op 100 m afstand duidelijk te zien. 

8. Verkeersstrepen: 
(lopen evenwijdig aan de as van de weg) 
Doorlopende strepen mogen noch overschreden, noch met de wielen 
aangeraakt worden, tenzij links afgeslagen wordt. 
Onderbroken strepen mogen alleen bij inhalen overschreden worden, 
en om links af te slaan. 
Wanneer een doorlopende en een onderbroken streep naast elkaar 
zijn getrokken, moet de bestuurder alleen rekening houden met de 
streep die zich aan zijn kant bevindt. 

9. Verkeersborden: 
Er bestaan in België enkele verkeersborden welke afwijken van de bij 
de Conventie van 1949 vastgestelde, internationaal geldende verkeers
borden. Deze borden welke dus in Nederland niet gebruikelijk zijn, 
zien er als volgt uit: 

m 
lOe druk 

afb. l. 
stilstaan en stationeren verboden 

afb. 2. 
verboden te stationeren aan de zijde van het cijfer I 
op oneven dagen, aan de andere zijde op even dagen 

afb. 3. 
stilstaan en stationeren verboden aan de zijde van het 
cijfer I op oneven dagen, aan de andere zijde op even 
dagen 

afb. 4. 
verbod rechtsomkeert te maken 

afb. 5. 
rijden in files van twee toegestaan 
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1 
Il 
BI 
1 

afb. 6. 
einde van het wegvak waarop het verkeer in 

evenwijdige files is toegestaan 

afb. 7. 
doodlopende weg 

afb. 8. 
eenrichtingsweg of einde van een wegvak 
waarop het verkeer in twee richtingen is toe
gestaan 

afb. 9. 
einde maximum snelheid 

Het stationeerverbod wordt ook in België aangegeven door het be
kende ronde bord met rode rand , blauw middenveld en schuine rode 
balk. De bij de borden "stati oneerverbod" en "verbod stilstaan en 
stationeren" (zie 7) behorende verbodszone wijkt echter af van het 
hieromtrent in Nederland bepaalde : 
a. de verbodszone st rekt zich uit over een afstand van 20 m aan deze 

zijde van het verbodsteken ; 
b. wanneer het verbodsteken aan beide zijden van het bord is aa nge

bracht, st rekt de verbodszone zich uit over een afstand van 20 m 
ter weerszijden van het bord; 

c. wanneer twee verbodsborden naar elkaar zijn toegekeerd en de 
afstand tussen deze twee borden is niet groter dan 100 m, dan strekt 
de verbodszone zich uit tussen deze twee borden . 

Het bord inhalen verboden geldt slechts voor een afstand van 100 m. 
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10. Verkeerslichten: 
Er zijn zowel twee- als driekleuri ge verkeerslichten in gebruik. Bij de 
tweekleurige lichten heeft het gelijktijdig branden van rood en groen, 
dezelfde betekenis als geel. 

11. Verlichting: 
Op wegen waar het zicht door de openbare verlichting 100 m of meer 
bedraagt, moeten stads lichten worden gevoerd . 

12. Motorrijwielen: 
Het medevoeren van personen is toegestaan naar gelang er zitplaatsen 
~n. . 
De zogenaamde "amazonezit" is verboden . 

13. Militaire colonnes: 
Militaire colonnes hebben géén voorrang boven het overige verkeer. 
Dit brengt mede dat iedere bestuurder uit de colonne op verkeers
lichten moet letten . Indien het licht van kleur verandert, moeten de 
bestuurders daarmede rekening houden, en in verband daarmede 
zonodig het colonne-verband verbreken. Ook verkeersagenten kunnen 
het colonne-verband verbreken. 

B. FRANKRIJK 
1. Algemeen: 

Rechts houden, links inhalen. 
2. Voorrang: 

1) Verkeer va n rechts heeft voorrang, uitgezonderd wanneer men op 
een hoofdweg rijdt. 
Hoofdwegen worden aangeduid door: 
een op de basis staa nde gele driehoek met rode rand, waarin een 
dikke zwa rte pijl, gekruist door een dunne zwarte st reep (afb. 1). 

2) Op zijwegen wordt men voor hoofdwegen gewaarschuwd door: 
a. een op de punt staande gele driehoek met rode rand (afb. 2); 
b. een, op de basis staande gele driehoek met rode rand, waarin 

een blauw kruis met het onderschrift : ,,Passage Protégé"; 
c. een rond bord waarin een rode driehoek met het woord "stop". 

Trams hebben te al len tijde voorrang. Voetgangers hebben op de 
speciale oversteekplaatsen voorrang op het verkeer met motorrijtuigen. 

3. Maximum snelheid: 
Buiten de bebouwde kom onbeperkt, daarbinnen eventueel door bo rden 
aangegeven . 
Het einde van de maximum snelheid wordt aangegeven door een rond 
geel bord met blauwe schuine balk (afb. 3). 

4. Inhalen: 
Verboden op onbewaak te spoorwegovergangen en op kruispunten, be
houdens wanneer men op een hoofdweg rijdt. 
Trams mogen, wanneer passagiers in- of uitstappen, niet worden voor
bijgereden . Rijdende trams rechts voorbijrijden. 

5. Stationeren: 
( = parkeren) 
Verboden op dezelfde plaatsen als in Nederland. 's Nachts moeten 
motorrijtuigen naar voren wit en achterwaarts rood licht uitstralen, 
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ook wanneer bij een brandende straatlantaarn wordt geparkeerd. Voor 
voertuigen, waarvan de breedte maximum 2 m en de lengte maximum 
6 m bedraagt (dus alle personenwagens) behoeft men in enkele plaatsen 
niet aan dit voorschrift te vo ldoen; dit is o.a. het geval in Parijs. 

6. Verkeersstrepen: 
(lopen evenwijdig aan de as van de weg) 
Doorlopende strepen mogen noch overschrede n noch met de wielen 
aangeraakt worden . Onderbroken strepen mogen alleen bij inhalen 
overschreden worde11. Wanneer ee n doorlopende en een onde rbroken 
streep naast elkaar zijn ge trokken , moet de bestuurder a lleen rekening 
houden met de s treep, die zich aan zij n kant bevindt. 

7. Verkeersborden: 
Id em pt. 9 België . 
Frankrijk gebruikt echt er e nk e le verkeersborden, welke afwijken van 
de vorengenoemde Conventie. Deze borden welke Nederland niet kent, 
Zijn: 

afb. 1. 

aanduiding hoofdweg 
(zie pt. 2. 1.) 

afb. 2. 
waarschuwing 
nadering hoo fdweg 
(zie pt. 2. 2. a.) 

afb. 3. 

einde maximum snelheid (zie pl. 3) 

8. Motorrijwielen: 
Er mag één persoon worden medegevoerd, mit s het motorrijwiel hiertoe 
is ingericht. Duo-passagiers dienen schrijlings op het voertuig plaats te 
nemen. 

9. Geluidssignalen: 
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Deze mogen a lleen worden gebruikt in geval van nood en moeten 
·s nac hts vervangen worden door het knipperen met de koplampen. 
Sinds 26 juli 1955, moeten alle in Frankrijk geregistreerde vrachtwagens 
en wagens met opleggers met een lengte van 14 meter en meer , voor
zien zijn van een ontvanger, welke de bestuurder in staat ste lt het 
claxoneren van een achterrijdende automobilist, die wenst in te halen , 
op te vangen. De letter A of 0, welke op de achterzijde is aangegeven, 
dient om aan te geven of de betreffende wagen met een acoustisch 
dan wel met een optisch ontvangapparaat is uitgerust. Bovendien moet 
de wagen voorzien zijn van een groen licht aan de linkerachterzijde. 
Indien een achterrijdende automobilist wenst te passeren, dient hij te 
c laxoneren. Indien vóór hem het groene licht aangloeit, betekent dit, 
dat zijn claxonstoten zijn opgevangen en dat hij (uiteraard op eigen 
verantwoording) kan doorrijden . 
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10. Militaire colonnes: 
Militaire colonnes hebben geen voorrang boven het overige verkeer. 
Dit brengt mede dat iedere bestuurder uit de colonne op verkeerslichten 
moet letten . Indien het licht van kleur verandert, moeten de bestuurders 
daarmede rekening houden en in verband daarmede zonodig het 
colonne-verband verbreken . Ook verkeersagenten kunnen het colonne
verband verbreken. 

C. WEST-DUITSLAND 
1. Algemeen: 

Rechts houden, links inhalen 
N.B. Voetgangers zijn verplicht om op wegen zonder voetpaden buiten 
de bebouwde kom link s te houden; ook overdag. 

2. Voorrang: 
Het verkeer van rechts heeft voorrang, uitgezonderd op de voorrangs
wegen, welke worden aangeduid door : 
a. een geel vierkant bord met zwarte rand en zwart wegnummer 

(afb . !); 
b. een wit vierkant bord met rode rand, dat op de punt geplaatst is 

(afb. 2). 
De nadering van een voorrangsweg wordt op de secundaire weg aan
gegeven door het bekende teken: een op de punt geplaatste witte drie
hoek met rode rand, of door een blauwe driehoek met rode rand, waar
in het woord "halt", bij welk teken stoppen verplicht is (afb. 3). 

N.B. Alle verkeerspleinen zijn voorrangswegen. 
De nadering van een verkeersplein wordt aangeduid door een bl auw 
bord waarop 3 in het rond wijzende witte pijlen. 
Snelverkeer heeft geen voorrang op langzaam verkeer. Trams moet men 
voor zover mogelijk voorrang verlenen. 
Op voetgangers oversteekp laatsen welke zijn voorzien van zwart /wit 
gestreepte pa len met gele knipperbollen, hebben voetgangers voorrang 
op alle overige verkeer. 

3. Maximum snelheid: 
In de bebouwde kom: 50 km/uur, tenzij door borden anders is aan
gegeven. Buiten de bebouwde kom: personenauto's met aanha ng
wagens 80 km/ uur, overige voertuigen geen beperkingen, tenzij door 
borden anders is aangegeven. Motorrijtuigen met een sne lheid be
neden 40 km/uur mogen geen gebruik maken van "Autobahnen". 

4. Inhalen: 
Trams en vluchtheu vels moeten in principe rechts gepasseerd worden. 
Bij eenrichtingsverkeer mogen vl uchtheuvels en trams zowel rechts a ls 
links gepasseerd worden. 
Bestuurders van motorrijtuigen mogen slechts inhalen indien hun snel
heid belangrijk groter is dan die van het in te halen voertuig. 

5. Parkeren: 
Vrijwel dezelfde voorschriften a ls in Nederland; echter is parkeren ver
boden op smalle wege n, binnen 15 m (Nederland: I 2) van bus- of 
tramhalte en binnen 10 m van voetgangers-oversteekplaatsen, krui
singen of zijstraten. Pa rkeren op de "A utobahnen " is uitsluitend toe
gestaan op de officieel aangeduide parkeerplaatsen. 
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Stoppen op de "Autobahnen" mag alleen op de officiële parkeer
plaatsen, of op de kantstroken, als deze laatste ten minste verhard en 
tenminste 2 m breed zijn . 

6. Verkeersstrepen: 
(lopen evenwijdig aan de as van de weg) 
Een witte doorlopende streep op de weg mag niet worden overschreden. 
Deze streep wordt aangebracht in bochten en op onoverzichtelijke 
plaatsen. Hiervoor kunnen ook "Katteogen" worden gebruikt. 

7. Verkeersborden: 
Idem pt. 9 (België). 
In Duitsland gelden echter enige verkeersborden, welke afwijken van 
vorengenoemde Conventie. Deze borden, welke Nederland dus niet 
kent, zijn: 

afb. 1. afb. 2. 
aanduiding hoofdweg 
(zie pt. 2. a.) • aanduiding hoofdweg 

(zie pl. 2. b.) 

afb. 3. 
halt! hoofdweg (zie pt. 2) 

afb. 4. 
stopverbod. N . B. In Nederland betekent het linker 
bord: wachtverbod, terwijl in Duitsland het andere af
gebeelde bord mede wordt gebruikt om het wacht
verbod aan te geven (zie pt. 5). 

®® afb. 5. 
op zon- en feestdagen verboden voor auto's resp. motor
rijwielen (zie pt. 8). 
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n afb.6. M voorzichtig 

e afb.8. 
verboden om 
te halen. 

© afb. 7. 
linksafslaan verboden 

motorrijtuigen op meer dan 2 wielen in 
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8. Verkeerstekens: 

Boven sommige kruispunten bevinden zich lichtbakken, met een ring in 
afwisse lend rode en groene vlakken verdeeld, waarin een pij l langzaam 
ronddraait. 
Wijst de pijl naar het groene vlak, dan kan men doorrijden. Wijst de 
pijl naar het rode vlak, dan moet men stoppen. 
Er bestaan ook enkele verkeersborden, welke wij in Nederland niet 
kennen , o.a. een rond bord met rode rand, waarop een met omtrek
lijnen aangeduide a uto of motorrijwiel voorkomt (afb. 5) betekent: 
,,Op zon- en feestdagen verboden, resp. voor auto's en motorrijwielen". 

9. Motorrijwielen: 

Het medevoeren van méér dan één persoon is verboden. Duopassagiers 
op motorrijwielen en scooters moeten schrijlings op htt voertuig plaats 
nemen. 

10. Militaire colonnes : 

Nederlandse militaire colonnes hebben géén voorrang boven het overige 
verkeer. Dit brengt mede dat iedere bestuurder uit de colonne op ver
keerslichten moet letten. Indien het licht van kleur verandert, moeten 
de bestuurders daarmede rekening houden, en in verband daarmede 
zonod ig het colonne-ve rband verbreken. 
Ook verkeersagenten kunnen het colonne-verband verbreken . 
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AANHANGSEL 11 

AANRIJDINGSPROCEDURE KONINKLIJKE LANDMACHT 

D E AAN RIJDING E N D E HA D E L! GE N D AA RBIJ 

1. De aanrijding. Onder een aa nr ijding wordt verstaa n: de beschadiging 
van eni g voorwerp, waa rbij ee n mi litai re vrac hta ut o of motorvoertuig is 
bet rokken . Wa nn eer d us een militai re wagen in botsin g komt met een 
burgervoertuig en hierbij beschadig in ge n worden veroorzaa kt, is dit een 
aanrijding. Wa nneer een motorordo nnans met ee n voe tsteun va n zij n motor 
een paa ltje raa kt en hierbij materië le schade wo rdt veroorzaakt, va n welk e 
aard ook, is di t ook een aa nrijding. Het overr ijden van vee, huisdi eren enz. 
is ook een aanrijdin g. 

2. De handelingen na een aanrijding. Wa nneer ee n aa nrijding a ls onder 1 
genoemd heeft pl aa ts gevo nden , voert U de volgende ha ndelingen uit: 

a. Onmiddellijk stoppen. Bij verschill ende bes tu urde rs va n motorvoer
tui ge n is na een aa nrijdin g de eerste im pu ls o m door te r ijden. In de 
burgerwetgevi ng is hiermede rekenin g gehouden en wo rdt de bestuurder 
va n ee n motorvoertuig, di e na een aa nrijding is doorgereden, de ka ns 
gegeve n zich binnen 24 uur na de aanrijding te melden bij de politie. 
De milita ire bes tuurder mag nooit doorrij den. 

b. Eerste hulp verlenen. Wanneer er bij een aa nrij din g gewonden of doden 
zijn , zo mogelijk eerste hulp verl enen o f a nders trachten hulp te krijgen . 
Verlaa t echt er nooi t de pl aa ts va n de aa nrijding, doch verzoek om
sta nders genees kundi ge hul p te hal en. Wa nneer er ernstige gewo nden 
zijn , laat dezen met rust . Meesta l bederft U meer dan U goed maak t. 

c. Verkeer regelen. Eenvo udi ge aa nrijdin gen wo rden vaa k zeer gecompli
ceerde aa nrijdin ge n, doorda t de bet rokken bes tuurders vergaten het 
ve rkee r te rege len. Dit speciaa l bij mist , d uisternis of gl adde wegen, 
waa rbij a ndere voertui gen tegen de stil staa nde voertu igen o preden. Bij 
duisternis ka n het nodig zij n, eerst het ve rkeer te regel en en da n pas 
eerste hu lp te verl enen, O verdag is het rege len van het verkeer vrij 
eenvoudig, maa r bij duistern is wordt het moeilijk. Overdag ka n men 
volstaan met het uitzetten va n ten minste twee verkeers regelaars o p 
tenminste 100 meter va n het voertui g, d ie het naderend verkee r o pmerk
zaa m maken o p de versperrin g va n de weg. Bij duisternis moet het 
regelen va n het ve rkeer gesc hi eden door middel va n het zwaa ien met 
een rode la ntaarn. Wa nneer de verl ichting va n de wagen nog in tac t is, 
moet deze aa nge la ten worden (s tadslicht en). D e eenvo ud igs te manier 
is natuurlij k he t vrijma ken va n de r ij baan, door de voertuigen te ver
pl aa tsen, zoda nig, dat de r ijweg gehee l vrij is. Dit mag echter alleen , 
wanneer het geen ernstige aanrijding betreft. Het verplaatsen va n 
voertuigen na een aa nrijd ing mag ni et geschieden, wa nneer: 
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1. er ernstige schade is toegebracht ; 

2. er letse l is toegebracht ; 

3. de tegenpartij bezwaar h ie rtege n maakt, daa r deze het b.v. nodig 
oordeelt , dat de po lit ie proces-verbaal opm aak t. 
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4. Het V.O.R. (verkeersongevalfenrapport ) invullen. Dit geschiedt ter 
plaatse door de bestuurder en voorzover het formulier dit aJngeeft. 
Indien de bestuurder buiten staat is het Y.O .R. op te maken, rust de 
verplichting op de hulpchauffeur, dan wel indien in colonne-verband 
gereden wordt op de commandant van de colonne, c.q. op een door 
hem aan te wijzen ondergeschikte. Bij afwezigheid van de hulp
chauffeur c.q . colonnecommandant maakt de M.T.O. of M.T.O.O. 
het V.O.R. op (L.O. 10-1953). Ook de situatieschets wordt ter plaatse 
ingevuld op het formulier. ,,Het is de militair verboden 0111 over de 
schuldvraag te praten". Ook het aanbieden van geld (vergoedingen) is 
verboden. Wanneer de tegenpartij geld aanbiedt, moet dit worden 
vermeld. Aan de tegenpartij wordt de strook welke aan het formulier 
zit, na te zijn ingevuld , overhandigd. De militair mag aan de tegen
partij geen verklaringen omtrent het gebeurde verstrekken. Wanneer 
burger- of militaire politie aanwezig is en vragen stelt over het ge
beurde, moet de militaire bestuurder deze beantwoorden. Wanneer 
bij de aanrijding geen tegenpartij aanwezig is , b.v. het beschadigen 
van een landhek, moet de bestuurder van het voertuig de strook van 
het Y.O.R. bij de eigenaar brengen . Wanneer deze onbekend is, moet 
de strook aan het dichtstbijzijnde politiebureau bezorgd worden. 
Het is de militaire bestuurder dus verboden de strook mee naar het 
onderdeel terug te brengen . 
In het V.O.R. moeten zoveel mogelijk gegevens worden verzameld 
omtrent de aanrijding, waarbij speciaal gelet moet worden op de 
maten, afstanden , remsporen, toestand van het wegdek, enz. enz. 

5. Verdere handeling na de aanrijding. Wanneer de strook aan de tegen
partij is overhandigd, kan de militaire bestuurder zijn weg vervolgen, 
wanneer: 
( a) De toestand van het voertuig dit toelaat. Bedenk hierbij , dat bij 

een defect aan de st uurinrichting of aan de remmen , het verboden 
is om het voertuig te laten slepen. Hiervoor moet een takelwagen 
bij de R.I.M.1.-werkplaatsen worden aangevraagd. 
Een lijst van de werkplaatsen, die een takelwagen bezitten , is op de 
laatste blz. van het boekje 412 aangebracht (L.O. 400-1948). 

(b) De eventuele militaire- of burgerpolitie daar geen bezwaar tegen 
maakt. 

( c) De tegenpartij er geen bezwaar tegen maakt , b.v. wanneer het 
• wenselijk wordt geacht, dat van het gebeurde ter plaatse door de 
politie proces-verbaal wordt opgemaakt en dit nog niet heeft 
plaatsgevonden. De bestuurder meldt het gebeurde onmiddellijk 
na terugkeer en levert het Y.O.R. in bij de M.T.O. Wanneer het 
voertuig zodanig beschadigd is, dat voortzetting van de reis niet 
mogelijk is, stelt hij zo spoedig mogelijk zijn onderdeel op de 
hoogte door middel van telefoon of passerend militair- of burger
voertuig, onder vermelding van zijn naam, het nummer van zijn 
voertuig, de juiste plaats van het ongeval, de toestand van zijn 
voertuig en de lading. 

3. Enige toelichting op het invullen van het V.O.R. De vakken A t/m M, 
benevens de situatieschets, worden op de plaats van de aanrijding ingevuld. 
Bij het maken van de situatieschets is het van belang alle maten , zowel van 
voertuigen als van de weg te vermelden, terwijl tevens de standen van de 
voertuigen nauwkeurig moeten worden weergegeven. 
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Vak A. De plaats van het ongeval nauwkeurig omschrijven. 

Vak B. Alleen invullen wanneer bij de aanrijding een burgervoertuig is 
betrokken. Naam en adres van de verzekering. (Eigen aansprakelijkheid 
nooit toegeven .) 

Vak C. Eveneens alleen invullen indien er bij de aanrijding een burger
vo(;rtuig is betrokken. 

Vak D. Het is mogelijk, dat de bestuurder van het onder C. genoemde 
voertuig niet de eigenaar is , b.v. een taxi die aan een Mij. behoort of even
tueel een gehuurde auto. 

Vak E. Vul hier de namen in van de eventuele gewonden , zowel burgers 
als militairen. 

Vak F. Vul in de adressen , eventueel telefoonnummers van getuigen . 

Vak G 1. Dit geeft aan de schade der tegenpartij . Neem vooral zeer nauw
keurig op en let vooral op oude beschadigingen. Zijn deze aanwezig, dan 
moet dit vermeld worden om te voorkomen , dat later deze beschadigingen 
worden opgegeven. 

Vak G 2. Ook de schade aan het eigen voertuig nauwkeurig beschrijven . 
Vak H. Wanneer het een aanrijding betreft , waarbij dieren zijn betrokken, 
geef dan de verwondingen aan of de toestand van de dieren na de aan
rijding. Vermeld tevens of zij onder geleide waren . 

Vak /. Ook hier is het van belan ).' dat de schade zeer nauwkeurig wordt 
beschreven , om te voorkomen dat , •ude beschadigingen later worden op
gegeven. 

Vakken J, K. en L . Deze vakken zijn zonder moeilijkheden in te vullen . 

Vak M. In te vullen aan wie de strook werd overhandigd. Let wel, dat 
deze strook alleen ter oriëntatie voor de tegenpartij dient en nimmer als 
schuldbekentenis mag worden gezien. Let wel, dat bij het invullen van de 
strook de plaats van het onderdeel niet vermeld behoeft te worden. Dit 
houdt verband met de eventuele geheimhouding ingeval van mobilisatie 
of oorlogstoestand. 

Vakken N. t /m T. Spreken voor zich zelf. 
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L Form. 13853 

VE RKE ERS-ONGEVALLEN-RAPPORT 
Ooor'holen wol niet van toepassing is. 

DEZE BLADZIJDE VOLLEDIG EN DUIDELIJK IN TE VULLEN OP DE PLAATS VAN HET ONGEVAL 

A. 
Dojq. • 6! P~ots: 1

) \'\,. \l.U~i. ,~ Noem mil. t>elluurderi 1 Reg . "' .. militoi, 
ONGEVAL 1 - ~ ~ ... --~-. ... ~ - ~hl,._,>l v. -.,J.0-v,oL.....'a,.....::> ltSu,g: 

Tiid -\l "/-j 'Î) Gemeente: é.d..t... 
Registratienummer: \..\\,n r{~{y,ó' 2~-4 Provincie: C, <Á.t-\.WA"q 

B. ~ 0-vv., 0.,-..c, ~:t J. i;'b 1 
Naam en;/r; s_ veÏ.k~g~otschoppij 

ANDER 
VOERTUIG 

P,o, t'"lz -- . 1'.I 
&0- 11 

C. 

~ 10.V-½w-> Adm, '::,P(il<, , ~ Beroep, leeftijd: (en evt. verdere bijzonderheden) 

BESTUURDER ' ANDER r-\,Xv,)\l'\,,.., \ l)ljjt" ....... ~ u,1-,g,-- t,.,..<, _ VOERTUIG niól j 
D. Noom: 

~~L-. 
A;t,._._,l Beroep: {e"n evt. verdere biizonderheden) 

EIGENAAR 

"" 
l "tW--l- _ u o ~ ,\ ANDER 

VOERTUIG 

E. Naam, Adres: Vètwoçg,") Ziekènhuis: 

GEWONDEN --- ~·~~ bGeef oen: 
urgers of ----·· __ ,. - -- ·-·----·--·- ·::-~&·--militairen) 

·········-· ··-•-·"" ---

F. Naam: Adres : Beroep 1 (•~ evl verdere biizonderheden) 

GETUIGEN -·----·····- ...... 

G 1. 

f\ l C ,,~ lW\,v\,yP~ ho, oL 
1 Op welko ploot, koo do ,chodo 

WAAR TE 
worden opgenomen 

NEMEN p--.. ''lt;:' 
SCHADE AAN 

o->W-.~ ·-HET ANDERE 
VOERTUIG ~ . 

G 2. Op welke plaats kon de schade 

SCHADE AAN 
worden opgenomen 

MILITAIR 
VOERTUIG 

"· 
H. •) Verwonding: Naam en adres van de 

VERWONDING 
, eigenaa r of bewoner: 

AAN 
DIEREN 

1. Picots en soort Schade: 

SCHADE AAN 
van eigendom: 

EIGEN-
DOMMEN 

J. Naam en rang Politiebureau, Brigade of Groep Hij wos ;:.'n getuige 
RAPPORT Of P.V. van verbolisant 
VAN POUTIE Of van het ongeval 
MAUCHAUSSEE 

K. Oog l Mil. voertuig Ander voertuig ~:~ straatverl ichting 
klinkers beton 

VERLICHTING Nacht =~ verlicht ,S verlicht 
Weg: keien grind 

hout 011:>halt 

L. Mil. ,oortuig f "d" ,oortuig Aaneengesloten 
1 R0<hto wog 1 ~1l'~ 

Wegdek: 

SN~~HU,'h~G- lint- be- Goed Droog KM KM Verspreide bouwing Bocht · Mi11io 
Matig Not 

GESTELDHEID 
...... MitÎ p. uur •·······MiÎÏ p. uur 

Geen Kruispunt :=::w Slecht 
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NOOT 1) 
De plools zo nauwkeurig mogeliik aan te geYen, b.v. ,.weg van A naar B, ... m v66r (of voorbq) HM pool nr . , ,, ..... strooi, 
v66r (of tegenover) perceel nr, , ,"; ,,op het kruispunt van de .• , , strooi en de straat', enz 

NOOT 2) 

~u~~t~~ntr~~!o~,8~;~~~:j::c~;~n~~~~~li\~ii:i. ri~~i~:i\l~~iïo~~l~~fle~~ 1gp~~!•o~~~~o~rr':t~~o~~g~~~c;;~~~:!~~fi~•d~~:~~~hi~~: 
sloomwol1, handwagen. 

NOOT 3) 
Geef zo mogelijk aan het hl'tse1, dot de gewonde heeft opgelopen. Is d it niet mogeliik, don kon men volstaan met een olgemone con• 
duiding als: l ichtgewond, Zwaargewond of Noodlottige verwonding. 

NOOT<) 
Geef aan het soort en aantal dieren, waarmede het mili ta ire motorriituig in oonriid ing is geweest. 

INSTRUCTIES VOOR DE BESTUURDER: 
o) Mook een situotieschels hieronder nog tiidens het verbliif op de plaots von het ongevol. 
b) Ge moogt eigen oansprakelijkheid niet toegeven. 

c) tv~i~~e:~nhij~!~eû
0d! ;~:~0

:i~~s
0
!o~eJ!!

0
:~d:::re:i~fd?ee:s~

1
v~~l~~;~~:e~'Si~ ~:~ !t~d

1
~!~~d~~:9e~:i~l:nrd~s p

1
1~:1!':~~gu: 

onderdeel geheim is, dient Ü de ambten oor von Politie bij het bekend maken hiervan erop te wijzen, dot hiervan geen mededeling 
mag worden gedaan. 

d) Breng no terugkeer onmiddellijk rapport uil over het ongeval. Indien U niet in stoot bent geweest onderstaande ongevolntrook oon 

~!t ~nndge::afbi~~~~ 2::!ea~~~l:nP~liti:o;f ~o~~!~ktlijkev:~~::~~~~; e~ek~nU :!iele~~ Uw Commandant in kenn is te stellen, opdat deze 

Gebruik deze ruimte voor een duideliike siluotiescheb, zoveel mogelijk op school Ie tekenen, onder vermelding van alle moten, zoals 
breedte van de weg, lengte en breedte der voertuigen, lengte der remsporen en eventuele andere bijzonderheden. 
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Gebruik deze ruimte voor een korte, moor nauwkeurige omschrijving van hel ongevol. Indien andere milita iren, die tijd:rn s het ongevol 
in het door U bestuurde motorrijtuig waren gezeten, mei Uw verklaring kunnen instemmen, dienen zij deze mede te ondertekenen. 
Kunnen zij zich met Uw verklaring niet verenigen, don dienen ook z ij een omschriiving ven het gebeurde hier bij te voegen. 

j 

1 

M. 
1 ~-~ ove~~~-~~ig onderstaande strook -~~.: .: .... 

(noem) (odres) 

Deze ongcvohslrcok dient aan wederporlii ot aan ombtenoorvon Polilie, indien op de ploobvon hel ongeval aanwezig, verstrekt Ie worden. 

MILITAIRE Naam: Rang: Registrotienummer: 
BESTUURDER 

ONGEVAL Datum: Tiid: Prov.: 

Plools1 

Reg. nr mil. 
motorrijtuig: 

Onderdeel, 

Deze slroo~k wordt U ter oriAntering overhandigd 
en kon dus niet o dbekenlenis worden be-
schouwd. J 

• 
z.o.z. 
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N. Naam en voornamen: 

MILITAIRE 
BESTUURDER 

1 Ondo,d,ol, 
dalum: .... ioor .... mndols~ 

I

Opkomst-1 Rij-ervaring 

1 Mililoir rijbewijs geldig tol: 

o. 
MILITAIR 

VOERTUIG 

Reg.nr.mil. 
voertuig 

1 

Mo,k, 

Jaar: 

mogen ~suur Loodver•1 Rechts 1 1 Type COHOuc,;o, 1 Voe,t,;g be,;ndt ûch thon" 

P. 

REIS 

Riiopdrochl was 
getekend door: 

Reis: 

1 

Transport werkbrief: 1 Aard van de dienst: 1 Beladen 
Serio nr: Onbeladen 

Datum: 

Ondergetekende verklaart, dat de vorengemelde bijzonderheden e:, zijn in dit rapport opgenomen verklaring overeenkomstig de 
waarheid ziin en dot daarbij geen feiten of omstandigheden ziin verzwegen, welke voor de regeling van de schade en de beoordeling 
van het ongeval van belang zouden kunnen zijn. 

To _ ______ ·-• de _______ _ __ 195 __ 

(Handtekening) _ 

TOELICHTING EN ADVIES VAN DE COMMANDANT 
(Handtekening van de bestuurder 
eveneens op de afschriften te stellen) 

Q. 1 Noom, 
ONDERDEEL 

1 Ad"" 1 Telefoon, 

R. 

REIS EN ROUTE 

s. 
ONDERZOEK 

T. 

ADVIES 
COMMANDANT 
EN INZENDING 

RAPPORTEN 

Ik verklaar, dat het militair 
voertuig zich bevond, 

Ik verklaar, dat I D,un.ijd1 
het onderzoek: :il wordt 

YGOrlguel 

1n1ohd1aon1prohlijltll1id i1miin 
m1nir111. dal de militoirt ba1h111rdtt, 

1 ~:: op d;,"'1,e;, 1 ~:: op de voo,g,,ch,eveo ,o,te 

onderzoek Nagezonden ····· ··· toegutoon ~ 

l 

ls opgedragen aan: 1 Rapport van I Bijgevoegd I Aonlol iniin,nd,n 

wordt: Niet opgemaakt :::::::: :~:;"'
111

'"
1
" 

Een uemploar vtn.or,den aan MvO Afd. Civie1rtchl en 
Vorder1r,g1r,,bur.BdoorMT0 
o,, Qr,du r,r, 

Stukken lo.guonden oonAud,1,11,Militair ,., 
GHn ! Op , Qr,d• r nr, 

Ik od\'Î1Hr de,ho1vt tatAlgthHI.. ""haal van d, •chab~:oiN;,~~.• l----"-----------'--------
G•dHlltli1k Hond!1k1ning van Cdt of Hfd von legtranderdHI al Oi1n1I 

Ik htbd• mil. b11!. wtol/nitl di1ciplinoirg11traft m• t, d.d., 

Alle correspondentie betreffende dit ongeval dient uitsluitend Ie worden gericht con de Afd. Civielrecht en Vorderingen, bur. B ven het 

Ministerie van Oorlog te 's-Grovenhoge, 
Bij letsel steeds te vermelden: Verblijfploots, soort verwonding en toestond ven de getroffene(n) en adres ven de behandelende geneesheer. 
Indien U van mening zijt, dot door schuld van militaire zijde schade aan Uw eigendommen of voertuigen is loegebrocht, dienen voorts 

Ie worden opgegeven: 
a) Of en in hoeverre men is verzekerd, 
b) Naam en adres van de Verzekeringsmaatschappij. 
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AANHANGSEL 12 

ONDERHOUD 
1. Dagelijks onderhoud 

Een voertuig moet dagelijks door het hierop ingedeelde personeel worden on
derhouden. Het dagelijks onderhoud is een voortdurende controle op de ge
bruiksgereedheid van het materieel en geeft de gelegenheid gebreken tijdig te 
onderkennen en te (doen) verhelpen. 

Dit onderhoud is gesplitst in vier gedeelten, t.w.: 

( 1) Onderhoud bij eerste appèl. 
Een kort onderzoek op de gebruiksvaardigheid en op de toestand van het 
voertuig. 

(2) Onderhoud tijdens de rit. 
Bijzondere aandacht van de bestuurder, (berijder) of bemanning voor het 
optreden van abnormale geluiden, reuk, abnormale aanwijzingen van de 
instrumenten, onregelmatigheden bij de besturing en iedere andere aan
wijzing van onjuist functioneren van enig deel van het voertuig. 

(3) Onderhoud bij halt appèl. 
Onderzoeken en zo mogelijk repareren van de onvolkomenheden die tijdens 
de rit worden opgemerkt en herhalen van een gedeelte van het onderhoud 
bij eerste appèl. 

(4) Onderhoud bij laatste appèl. 
Dit onderhoud vormt de basis van het dagelijks onderhoud aan voertuigen. 
Het bestaat uit het in orde brengen van onvolkomen~1e·den, die binnen de 
bevoegdheid van de bestuurder vallen, en het gereed maken van het voertuig 
voor onmiddellijk gebruik. Onvolkomenheden welke de gebruiker niet in 
orde kon brengen dient hij onmiddellijk te rapporteren aan de mto(o). 

2. Geleld onderhoud 

a. Algemeen. 

Deze onderhoudswerkzaamheden vormen een aanvulling op het dagelijks 
onderhoud en omvatten hoofdzakelijk die eerste onderhoudswerkzaam
heden welke geen dagelijks onderhoud behoeven. 
Hierbij dient echter extra aandacht te worden besteed aan speciaal hier
voor in aanmerking komende onderhoudspunten welke niet in de lijst 
van werkzaamheden, genoemd in de tabel, voorkomen, doch die des
alniettemin speciale aandacht vragen bijv. : 

( 1) Het uitvoeren van ontvangen wijzigingen of speciale instructies; 

(2) Kort geleden geconstateerde gebreken bij enkele voertuigen, waarbij 
het aanbeveling verdient alle soortgelijke voertuigen op dit punt te 
controleren; 

(3) Kwetsbare punten i.v.m. vervuiling door gebruik onder zware om-
standigheden (bijv. zwaar terrein, stoffig) . 

De uitvoering geschiedt door de bestuurders met evt. hulpbestuurders 
(c.q. bemanning) op commando c.q. onder leiding van pelotons- of 
overeenkomstige commandant, bijgestaan door de groepscommandanten. 

3. Incidentele- en seizoenwerkzaamheden 

Deze werkzaamheden omvatten die handelingen welke niet in tabel Il zijn 
omschreven en toch door het Ie echelon moeten worden uitgevoerd (b.v. het 
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impregneren van dekzeilen ; het vullen van het koelsysteem met antivries ; het 
bijschilderen van kale en/of beschadigde plekken etc.). 
Voor deze werkzaamheden wordt verwezen naar TH 9-XXX van het voertuig 
en desbetreffende instructies. 

4. Smeerkaart 

Een van de belangrijkste elementen in het onderdeelsonderhoud is het onder
houd uit te voeren aan de hand van de bij elk voertuig behorende smeerkaart 
SK 9-XXX. Zowel de gebruikers als het onderhoudspersoneel kunnen dit 
onderhoud uitvoeren. 

5. Voor het doorsmeren en olieverversen dienen de smeeruitrusting en gereed
schappen uit de 2e echelonsgereedschapsuitrusting. 
Het verdient aanbeveling in of nabij de onderhoudsgroep een smeerstation in 
te richten en - gezien de belangrijkheid van dit onderhoud - voor deze werk
zaamheden een aparte monteur aan te wijzen of iemand hiervoor op te leiden. 
Hij voert dit onderhoud uit of houdt hierop toezicht indien het door de bestuur
ders geschiedt. 
Ook voor dit onderhoud geldt dat de vermelde intervallen zijn afgestemd op 
normale omstandigheden en dat verkorten van deze intervallen, bij gebruik van 
het voertuig onder normale omstandigheden, noodzakelijk is (zie hoofdstuk V). 
Van een voertuig dat niet in opleg is en weinig wordt gebruikt, moet de motor
olie na maximaal 6 maanden en de tandwielolie na maximaal 12 maanden 
worden afgetapt en ververst. Staat het voertuig bijna voortdurend stil, gebruik 
dan PX-16 in de motor (zie VS 2-1324). 
Van voertuigen, waarvan de motor behalve voor de voortbeweging ook nog 
gebruikt wordt voor andere doeleinden (takelwagens, radiodragende voertuigen 
etc.) dienen motorolie en luchtfilterolie ververst te worden na verbruik van een 
hoeveelheid brandstof, welke overeenkomt met de hoeveelh<:id die gebruikt 
zou zijn tussen 2 olie-verversingen in, wanneer de motor niet voor nevendoel
einden werd gebruikt. 

Voorbeeld : jeep: Brandstofverbruik 1 1 op 5,3 km 
verversen elke 4000 km 

radiojeep: verversen na elke 750 1 brandstofverbruik. 

Waarschuwing: gebruik bij schuifmoffen met stofhoezen een lagedruksmeer-
apparaat. 

6. Gereedmaken voor K-onderhoud en M-onderhoud. De dag vóór het uit
voeren van het K- of M-onderhoud dient de bestuurder (bemanning) in de 
gelegenheid te worden gesteld het voertuig hiervoor gereed te maken. 

Het 2e echelonsonderhoud 

a. Het 2e echelonsonderhoud omvat: 
(I) de inspectie en het onderhoud van het voertuig om een grote waarborg 

te verkrijgen dat het voertuig bedrijfszeker is tot de eerstvolgende onder
houdsbeurt ; 

(2) kleine reparaties en bijstellingen welke de gebruiker of de bemanning 
niet mag verrichten. 

Het onderhoudsp~rsoneel moet de maximale levensduur van reservedelen 
en componenten trachten te bereiken en niet tot vervanging overgaan zolang 
deze delen nog bruikbaar zijn en verder gebruik de veiligheid en de inzet
baarheid van het voertuig niet schaadt. 
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Schematisch overzicht van het onderdeelsonderhoud onder normale omstandigheden. , 

Eche- Soort INTERVALLEN Te verrichten Toegelicht 
Ion onderhoud 

Wiel voertuigen Motorrijwielen Rupsvoertuigen 
door in 

Ie dagelijks dagelijks bij dagelijks bij dagelijks bij bestuurder, berijder, pi I 
gebruik gebruik gebruik bemanning 

geleid 2-wekelijks 2-wekelijks wekelijks bestuurder, berijder, pi 2 
bemanning, o.l.v. 
p.c.; bijgestaan door 
2e ech. monteur 

incidenteel indien nodig indien nodig indien nodig bestuurder, berijder, pi 3 
bemanning 

smeerkaart elke ~000 km elke 2000 km volgens SK9-XXX doorsmeerder en/of pi 4 
bestuurder, berijder, 
bemanning 

2e maandel. (M) elke kalendermnd onderdeelsmonteurs, pt 5 
bijgestaan door be-
stuurder, berijder of 

kwartaal (K) elke 3 maanden elke 3 maanden elke 3 maa nden bemanning 

reparaties indien nodig indien nodig indien nodig onderhoudsmonteur 

Het verkorten van de intervallen tussen de in bovenstaande tabel vermelde nnderhoudsbeurten (bij intensief gebruik of gebruik onder 
• _ abnormale omstandigheden «dienen de compagnies-, overeenkomstige en hogere commandanten op eigen initiatief vast te stellen en te 

t doen geschieden. 

Y-cie
.n

l



HET EERSTE ECHELONSONDERHOUD 

Te verrichten werkzaamheden door het Ie echelon 

1 n de onderstaande tabel zijn de werkzaamheden vermeld welke de bestuurders. 
berijders en bemanningen moeten verrichten bij het dagelijks- en het twee
wekelijks onderhoud. 

4 
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Dagelijks 
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2 

2 

2 

4 

Tabel 

Werkzaamheden 

Brandstof. olie en koelvloeistof 
Controleer de hoeveelheid brandstof, het motoroliepeil 
en of de radiateur voldoende koelvloeistof bevat. Controleer 
of de reserve brandstofblikken zijn gevuld . Controleer op 
lekkage in de motorruimte. 
Controleer het peil van de koelvloeistof. 
Controleer het oliepeil van tandwielbakken , wormkasten, 
differentieel , stuurhuis enz. 
Controleer de concentratie van het anti-vriesmengsel in de 
periode dat anti-vries wordt gebruikt (onderhoudsmonteur). 
Controleer het remvloeistof peil. 

Banden en/of rupsbanden 
Controleer de bandenspanning en controleer de rupsbanden 
visueel. 
Verwijder in de banden gedrongen voorwerpen (o.a. steen
tjes uit geprofileerde loopvlakken) alsmede zich tussen dub
bele wielen bevindende stenen e.d. Let op elke luchtlekkage, 
op abnormale bandenslijtage en op het ontbreken van ven
tieldoppen. 
Wissel zonodig de wielen of banden. 
Controleer de rupsbanden op de juiste spanning. 

Lekkage 
Kijk in en onder het voertuig naar aanwijzingen van brand
stof-, motorolie-, tandwielolie-, koel- of remvloeistotlekkage 
en controleer het peil in het lekkende deel. 

Voertuiguitrusting 

Controleer visueel de brandblusapparaten; ga na of de bij 
het voertuig behorende voorschriften aanwezig zijn. 

Controleer of de brandblusapparaten gevuld en bruikbaar 
zijn. 
Controleer evenzo de gasontsmettingsbus. 
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Dagelijks 

4 

6 6 

7 

7 

8 

4 

9 

9 

10 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

9 

10 

Werkzaamheden 

Controleer visueel de achteruitkijkspiegels, veiligheids
reflectoren, carrosserie of romp, bepantsering, trekverbin
dingen, vergrendelingen, luiken , deuren, dekzeilen , gereed
schappen en andere toebehoren. 
Let tevens op roestvorming en beschadiging. 

Verlichting, richtingaanwijzers , claxon, ruitenwissers 

Controleer de verlichting en de richtingaanwijzers : probeer 
de claxon en de ruitenwissers. Kijk of de ruitenwisserbladen 
niet beschadigd, verdroogd of vet zijn. 

J nstrumenten 

Controleer of de instrumenten normaal aanwijzen. 

Algemene toestand en gedragingen van het voertuig 

Luister nauwlettend naar eventuele abnormale geluiden en 
let op een eventueel onjuist functioneren van de stuurin
richting, koppeling, remmen en versnellingsbak enz. 
Controleer de temperatuur van naven en remtrommels 
(speciale aandacht hieraan schenken, nadat de wiellagers 
gedemonteerd zijn geweest). 

Controleer bij motorrijwielen de afstelling van de balhoofd
lagers en de werking van de stuurdemper. 

Defecten 

Waarschuwing: wanneer een motorrijwiel op be
drijfstemperatuur is, mag het niet langer dan één 
minuut met op nullast draaiende motor blijven 
staan, aangezien bij stilstaan de koeling van de 
motor onvoldoende is. 

Onderzoek, herstel zo mogelijk of rapporteer alle defecten, 
welke tijdens de rit zijn opgemerkt. 

Veren en ophanging, kruiskoppelingen 
Controleer de veren, ophanging, schokbrekers en reactie
stangen op beschadiging of andere defecten. 
Draai de bouten van de kruiskoppelingflenzen van de aan 
drijfassen zonodig vast. 

Luchtketels 
Tap de luchtketels af door losdraaien van de aftapplug aan 
de ketels. 
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Dagelijks 

15 

Il 

12 

13 

14 

15 

15 

Werkzaamheden 

Accu's 
Reinig de accu(s), controleer het peil van het electrolyt, 
kijk of de polen van de voorgeschreven viltringen onder 
de aansluitklemmen zijn voorzien. Breng deze zonodig 
aan. 
Controleer of de accu lekt. 

H u/porganen, V-riemen, kettingen 
Controleer de hulporganen, zoals de carburateur, dynamo, 
kachel , ventilator, compressor, radiateur, startmotor, water
pomp, warmte-uitwisselaar, luchtketels enz. op losse be
vestigingen of verbindingen. 
Controleer of de spanning van de V-riemen (of de ket
tingen) in overeenstemming is met de voorgeschreven span
ning volgens de TH9-XXX van het betrokken voertuig. 
Laat door een onderhoudsmonteur de spanning van de aan
drijfketting van motorrijwielen controleren. 

Electrische installatie 
Controleer visueel de bedrading, doorvoerrubbers, tules, 
afscherming en zekeringen. 

Ontluchtingsnippels van tandwielbakken enz. 
Controleer of deze niet verstopt zijn. 

Opmerking: voor de onderhoudswerkzaamheden 
na het doorwaden zie Hoofdstuk V. 

R eini!fen van het voertuig 

Reinig de ruiten , de achteruitkijkspiegels en de lampgla
zen. 
Veeg het uitwendige van het voertuig af. 

Opmerking: nimmer mag het voertuig gereinigd 
worden met een vette lap en/of petroleum en soort
gelijke vloeistoffen. 
Deze behandeling schaadt het verfwerk, beïnvloedt 
de infra-rood reflectiecoëfficient nadelig en geeft 
het voertuig een niet te tolereren glimmend uiterlijk . 
Evenmin mag stoom worden gebruikt. 

Was het voertuig met gebruikmaking van water; gebruik 
zonodig zeep. Bij het afspuiten van de voertuigen mag de 
druk waarmede wordt gespoten niet te hoog zijn om binnen
dringen van water en daardoor roestvorming te voorkomen. 
Reinig de motor en de motorruimte alsmede de cabine en 
laadruimte. 
Spuit in geen geval in de motorruimte en gebruik geen licht
ontvlambare middelen . 
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Dagelijks 

;;; Werkzaamheden 
;;; .... Q, 

~ Q, 

" ;;; Q, 
Q, -0 Q, "' ~ ~ 

"' ~ Q, 

j 
.; 

~ 
C "' -" 
" " -0 .; :t " ==' u.l 1- J: ,.:, 

Doorsmeren waar nodig 

- - - - 16 Verzorg de oliekansmeerpunten en vul zonodig het water-
pompsmeerpotje bij. 

- - - 16 - Smeer verder uitsluitend die punten waarvan smering 
nodig geacht wordt. 
Laat hiermede zo mogelijk de periodieke smeerbeurten sa-
men vallen. 

- - - 16 - Reinig de lierkabel na elk gebruik en olie deze in. 

145 

Y-cie
.n

l



-~ Regnr. 

°' 
Eenheid: 

Bcstuurdcr(s): 

Vocrtuigmerk en -type: .. 

Regnr aanhw./opl.: Hu,,. 

Datum !Tijd vertrek ')I Van 

1 

Naar 

RIJ OPDRACHT 

Via 

J .. 

·· ··············· 1 

Nr BOS 
maandstaat: 

.. . .... ······ 1 

1·· 

Opmerkingen: -----------------------

1) mlCVU!len indien 2e motor op voertuig aanwezig is. 
1) in te vullen door de bestuurder. 

Einde laatste 
opdracht 

Begin eerste 
opdr. 

L Datum tijdgr. 1 

Totaal gereden km/ mijlen/ uren 

Teller
stand 

L Form. 13957 

Uren
teller 1) 

Lading of 
doel 

1 
Eindstand 1 ~-, 

_ teller 2
) aankomst 2

) 

Handteken1,1g, naam 
en ~ang opdrachtgever 

I ·· 

··················· 1·· 

Jk heb dit formulier &ccontrolccrd co de noodzakelijke maatrcaclcn acnomcn. 

Naam en bandtekening mtoo/cootr.oo. 
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DAGELIJKS ONDERHOUD 

Controleer de onderstaande punten als omschreven in 
tabel Il van VS 9-58, de betreffende TH 9-XXX of het 
handboek chauffeur. 

EERSTE APPEL 

J. Brandstof, motorolie, koelvloeistof. 
2. Banden of rupsbanden. 
3. Lekkage. 
4. Voertuiguitrusting. 
5. Verlichting, richtingaanwijzers, claxon, ruitenwis

sers. 
6. Werking instrumenten. 

TIJDENS DE RIT 

6. Werking instrumenten. 
7. Alg. toestand en gedragingen van het voertuig: wer

king remmen, stuurinrichting, koppeling, versnel
lingsbak. 

HALT APPEL 

1. Koelvloeistof. 
2. Banden of rupsbanden. 
3. Lekkage. 
7. Temperaturen naven en remtrommels. 
8. Defecten. 

LAATSTE APPEL 

l. Brandstof, motorolie , koelvloeistof. 
2. Banden of rupsbanden. 
3. Lekkage. 
4. Voertuiguitrusting. 
S. Verlichting, richtingaanwijzers, claxon, ruitenwis-

sers. 
8. Defecten. 
9. Veren; ophanging; kruiskoppelingen. 

10. Luchtketels: condenswater. 
15. Reinigen van het voertuig. 
16. Doorsmeren waar nodig. 

E 
:, 
;;; 
"' 

TWEE-WEKELIJKS ONDERHOUD 

1. Brandstof; olieniveaux; koelvloeistof. 
2. Banden of rupsbanden. 
3. Lekkage. 
4. Voertuiguitrusting en toebehoren. 
5. Verlichting; richtingaanwijzers; claxon; ruitenwis-

sers. 
6. Werking instrumenten. 
7. Afstelling balhoofd lagers; werking stuurdemper. 
8. Defecten. 
9. Veren; ophanging; kruiskoppelingen. 

JO. Luchtketels: condenswater. 
ll. Accu·s. 
12. Hulporganen; V-riemen; kettingen. 
13. Electrische installatie. 
14. Ontluchtingsnippels van tandwielbakken enz. 
15. Reiniging van het voertuig. 
16. Doorsmeren waar nodig. 

Het onderhoud is uitgevoerd als voorgeschreven. 
Voorts zijn door mij alle defecten, ongevallen en 
overige bijzonderheden hieronder opgegeven. 

Defecten, o ngevallen en overige bijzonderheden: 
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DIENSTGEHEIM 

AANHANGSEL 13 

INTER GEALLIEERDE BORDEN VOOR BRUGGEN 
EN KLASSEAANDUIDINGEN OP VOERTUIGEN 

Overeenkomstig Stanag 2010, 2de uitgave en TB 9 - Alg 13 van !TD. 

77. Borden op bruggen 

a. Klasse-aanduidiQg 

AFDELINGA 

ALGEMEEN 

Elke brug en elk vlot dienen te zijn voorzien van een standaardbord, dat de militaire 
belastingklasse aangeeft. 

b. Beperkingen 
Indien de rijwegbreedte (resp. doorrijhoogte) van een brug of vlot kleiner is dan over
eenkomt met de klasse van die brug of dat vlot, wordt dit aangegeven door een bord. 

78. Klasse-aanduidingen op voertuigen 
Op elk militair voertuig behoort de belastingklasse te zijn aangegeven. 

79. Controle bij het passeren van brug ofvlot 
De verantwoordelijkheid voor de juiste wijze van passeren berust in de allereerste 
plaats bij de chauffeur, c.q. de colonne-commandant. De controle berust bij de genie
brugwacht. 

a. Normale overtocht 
Veilig passeren kunnen voertuigen van een belastingklasse, die gelijk is of lager dan 
de klasse van brug of vlot. 

b. Gecontroleerde overtocht 
Indien de klasse van het voertuig hoger is dan die van brug of vlot, kan in bepaalde 
gevallen het voertuig de brug of het vlot·toch passeren, doch slechts na verkregen 
toestemming van de geniebrugwacht of, indien deze niet aanwezig is, van de com
mandant van het desbetreffende operatiegebied. 

80. Rijwegbreedten van bruggen 
De volgende rijwegbreedten zijn minimaal vereist voor onderscheidene voertuig
klassen: 
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vereiste rijwegbreedte 
voertuigklasse 

enkel verkeer dubbel verkeer 

4t/m 12 2.75 m 5.50m 
l3 t/m 30 3.35 m 5.50m 
31 t/m 60 4.00m 7.30m 
61 t/m 100 4.50m 8.20m 

101 t/m 120 4.50m 9.00m 
121 t/m 150 5.00m 10.00m 

81. Doorrijhoogte 
De volgende doorrijhoogten zijn minimaal vereist voor één- en tweerichtingsverkeer: 
- voor klasse 70 en lager 4.25 m 
- voor klasse 7 1 en hoger 4. 70 m 

82. Opmerking 
- Indien breedte- of hoogtebeperkingen bij de brug of het vlot zijn aangegeven, dient 
men bij elk voertuig te controleren of de breedte en hoogte van het voertuig niet te 
groot zijn. 
- Voor voertuigen met een breedte of hoogte, die groter is dan de onder punten 80 
en 81 genoemde minima voor bruggen en vlotten, dient deze controle te worden 
gehouden bij elke te passeren brug. 

Iedere chauffeur behoort dus de breedte en hoogte van zijn voertuig te kennen. 
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AFDELINGB 

BORDEN VOOR BRUGGEN EN VLOTTEN 

83. Enkele voorbeelden van classificatieborden (ronde borden) 
Voor aanduiding van brug- of vlotklasse. 

Fig. 5. @ Brug of vlot voor éénrichtingsverkeer, klasse 30, voor wiel- en 
rupsvoertuigen. 

~ 
'& 

Fig. 6. 
Brug of vlot voor éénrichtingsverkeer: 
wielvoertuigen klasse 90. 
rupsvoertuigen klasse 70. 

Fig. 7. 
Tweerichtingsverkeer klasse 50 
Eénrichtingsverkeer klasse 70 
voor wiel- en rupsvoertuigen. 

Fig. 8. 
Tweerichtingsverkeer 
wielvoertuigen klasse 80 
rupsvoertuigen klasse 60. 

Eénrichtingsverkeer 
wiel voertuigen klasse 100 
rupsvoertuigen klasse 70. 

84. Enkele voorbeelden van rechthoekige borden 
Deze worden gebruikt voor het aangeven van beperkingen (zie pt 77b) en voor 
bijzondere aanwijzingen. 

Fig. 9. Breedtebeperking. 

II 2,50m 1 1 30km 1 

Fig. 10. Hoogtebeperking. Fig. 11. Snelheids
beperking. 
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1 PARKEERPLAATS\ 

Fig. 12. Parkeerplaatsaanduiding. 

85. Plaatsing der borden 

IBRUG 300ml 
Fig. 13. Waarschuwingsbord. Brug op 
300 m afstand. 

Fig. 14 geeft een voorbeeld van mogelijke plaatsing der borden bij een brug met vlot. 
Afhankelijk van de omstandigheden zijn er uiteraard ook diverse andere mogelijk
heden van plaatsing. 
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Fig. 14. Voorbeeld van de borden bij een brug en van borden voor een naastgelegen 
veerdienst met vlotten van hogere klasse. Y-cie
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KLASSE-AANDUIDINGEN OP VOERTUIGEN 

86. Soorten aanduidingen 
Hieronder worden slechts enkele algemene regels gegeven. 
Voor verdere gegevens zie TB 9 - Alg 13 ITD. 

a. Frontaanduidingen 

DIENSTGEHEIM 

Op alle voertuigen, behalve aanhangers en opleggers, wordt aan de voorzijde een 
teken aangebracht om de klasse van het voertuig of de voertuigcombinatie aan te 
geven. 

b. Zijaanduidingen 
Worden aangebracht op aanhangers, opleggers en trekkers van opleggers (zie ook 
punt 89). Zij geven de klasse van het voertuig afzonderlijk aan. 

Opmerking: 
Bij het bepalen van de klasse van een oplegger wordt ervan uitgegaan, dat de beladen 
oplegger rijdt met een schamelste! en derhalve voor de klassebepaling in feite als 
aanhanger wordt beschouwd. 
Bij gebruik als oplegger vervalt de klasse-aanduiding en geldt uitsluitend de klasse 
van de combinatie (trekker + oplegger) en wel voor de waarde zoals aangegeven 
in het betreffende TB. 

87. Vorm en afmeting 
Beide aanduidingen zijn cirkelvormig. 

a. Frontaanduidingen 
(!)zie Fig. 15; 

@ 
@ 
@ 

Fig. 15. Frontaan
duiding 

(2) diameter 23 cm 

b. Zijaanduidingen 
(1) zie Fig. 16; 
(2) diameter 15 cm. 

c. Combinatie-front 
aanduiding 
(1) zie Fig. 17; 
(2) diameter 23 cm. 

88. Plaats van de aanduidingen 
a. Algemeen 

Fig. 16. Zijaan
duiding 

Fig. 17. 

De tekens dienen zodanig geplaatst te worden, dat zij goed zichtbaar zijn. 

b. Wie/voertuigen 
- frontaanduidingen: 
in ongeveer verticale stand aan de rechtervoorzijde van het voertuig (zie Fig. 18). 
- zijaanduidingen : 
in ongeveer verticale stand op de rechterzijkant van het voertuig (zie Fig. 19 en 21 ). 

153 

Y-cie
.n

l



DIENSTGEHEIM 

Fig. 18 
Plaats van de frontaanduiding. 

Fig. 19 
Zijaanduiding op aanhanger. 

c. Getrokken geschut 
De bovengenoemde plaatsing der aanduidingen geldt niet voor geschut. Hiervoor 
gelden andere regels, waarbij de plaats verschilt voor de diverse soorten geschut 
(Fig. 23). 

d. Tanks 
Over het algemeen dient de aanduiding middenvoor geplaatst te worden (Fig. 20). 

Fig. 20. Frontaanduiding op tank. 

89. Betekenis van de aanduidingen en bepaling van de klasse van een voertuig
combinatie 

a. Frontaanduiding: 
geeft aan de eigen klasse van het geladen motorvoertuig. 

b. Combinatiefrontaanduiding: 
geeft aan de totale klasse van de geladen voertuigcombinatie. 

c. Zijaanduiding: 
(1) op een getrokken hoofduitrustingsstuk (aanhanger-oplegger-vuurmo~ geeft 
aan de eigen klasse van het beladen uitrustingsstuk (ten aanzien van de oplegger zie 
pt 86b. Opmerking). (Fig. 18) ' 
(2) op het trekkende deel van een combinatie geeft aan de eigen klasse van het trek
kende voertuig. 
Opmerking: Trekkers van aanhangers voeren geen zijaanduiding. 

d. De totale klasse van een voertuigcombinatie (hieronder ook te verstaan een sleep) 
met uitzondering van combinaties met opleggers, wordt gevonden door de klasse
cijfers van het trekkende en het getrokken deel bij elkaar op te tellen. Deze optelsom 
dient met 10% te worden verminderd indien deze minder dan 60 bedraagt. De klas
sen van combinaties met opleggers zijn vermeld in TB 9 - Alg 13. 

e. Bij tanktransporteurs en zwaar transportmaterieel moet een tweede (losse) com
binatiefrontaanduiding worden medegevoerd, welke de klasse van de onbeladen 
combinatie aangeeft. Deze wordt over de vaste aanduiding bevestigd als de aanhan
ger niet is beladen. 

154 

Y-cie
.n

l



DIENSTGEHEIM 

De zware opleggers dienen ook een losse plaat mede te voeren om over de vaste 
zijaanduiding te kunnen worden bevestigd ingeval de oplegger onbeladen in com
binatie met een schamelste! als aanhanger wordt gebruikt (zie pt 86b Opmerking). 

90. Welke voertuigen dienl'n een klasseaanduiding te voeren? 

Alle voertuigen hebben, zij het op verschillende wijze, een klasseaanduiding met 
uitzondering van: 
- voertuigen met een totaal gewicht van 3 ton of minder. 
- aanhangers met een laadvermogen van¾ ton of minder. 

91. Aanduidingen op verschillende voertuigen 

a. Het enkelvoudige voertuig (evt met aanhanger) met een laadvermogen van¾ ton 
of minder en met een eigen totaal (beladen) gewicht van meer dan 3 ton heeft een 
frontaanduiding (Fig. 18). 

b Trekker + oplegger (Fig. 21) 
(1) de trekker heeft: 
- combinatie frontaanduiding van de klasse van de beladen combinatie 
- zijaanduiding van de klasse van de beladen trekker afzonderlijk 
(2) de oplegger heeft: 
-· zijaanduiding van de klasse in beladen toestand. 
Opmerking: Door de extra belasting van de achteras van de trekker komt de combi
natie van trekker + oplegger in een hogere klasse dan een trekker + aanhanger van 
dezelfde klassen. 

c. Trekker+ aanhanger (Fig. 22) en trekker+ geschut (Fig. 23). 
( 1) de trekker heeft: 
frontaanduiding van de klasse van de trekker 
(2) de aanhanger (geschut) heeft: 
zijaanduiding van de klasse in beladen toestand 
(3) de totale klasse volgt uit de som, verminderd met 10% omdat deze som kleiner 
is dan 60 (afronden naar boven). 

Totale klasse: 22 

Fig. 21. Trekker + oplegger. 
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Fig. 22. Trekker+ aanhanger. 

Fig. 23 . Trekker + geschut. 
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Totale klasse: 
9 + 2 = 11 - 10% = 10 
(naar boven afronden) 

Totale klasse: 
14+ 15=29-10%= 27 
(naar boven afronden) 
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AANHANGSEL 14 

STANDAARDISATIE VOOR VERKEERS-EN ROUTE AANDUIDING 
ST ANAG 2012 . 

Voorshands gelden de bepalingen van deze Stanag alleen in oorlogstijd 

Algemene bepalingen 

1. Doel 

Het doel van deze overeenkomst is een militaire verkeers- en route aan
duiding te standaardiseren teneinde de NATO-strijdkrachten in staat te 
stellen zich zonder moeilijkheden te verplaatsen in elk gebied, ongeacht 
of dit in de gevechtszone of in het etappe gebied ligt. Dit systeem moet 
passen in elk bestaand civiel systeem om te voldoen aan die militaire 
eisen waarvoor geen burgerlijke tekens zijn vastgesteld. 

2. Verkeersborden 

Militaire verkeersborden bestaan uit de volgende 3 soorten: 

a. Gevaarsborden. 

Deze borden worden gebruikt tot aanduiding van gevaar op de weg. 
Zij zullen in een etappe gebied slechts na overleg met de nationale 
autoriteiten worden gebruikt en dan nog slechts in zeer bijzondere 
omstandigheden. In elk gebied dat onder militaire verantwoordelijk
heid valt, zal het militaire verkeersborden systeem worden gevolgd. 

b. Verbods- en gebodsborden. 

De borden die door het bevoegd gezag gebruikt worden om het 
verkeer te regelen. 

c. Routeborden. 

Deze borden worden gebruikt om locaties, afstanden, richtingen 
routes e.d. aàn te geven. 

3. Vorm en kleur van de standaardborden 

a. Gevaarsborden (zie aanhangsel A). 

De borden zijn vierkant en worden op een van de punten geplaatst. 
Een zuiver militair bord, dat niet in de Conventie van Genève is op
genomen, noch bestaat in het land waarin men zich bevindt, heeft een 
gele ondergrond waarop de aanduiding of het symbool in zwart wordt 
aangebracht. 

Betreft het een bord dat wel is opgenomen in de Conventie van 
Genève of bestaat in het land waarin men zich bevindt, dan wordt 
de aanduiding of symbool op dezelfde ondergrond aangebracht. 

b. Verbods- en Gebodsborden (zie aanhangsel B) . 

Deze borden zijn vierkant en worden rechtstandig geplaatst. 
Kleur zwart waarop aanwijzing of symbool in wit wordt aangebracht. 
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Hierop bestaan de volgende uitzonderingen: 

( 1) Brug classificatieborden. 

Deze zijn in STANAG 2010 vastgesteld. 

(2) Stopborden (alleen voor militaire doeleinden). 

Stopborden zijn achthoekig. Zij zijn geel met het woord "STOP" 
in zwart aangebracht. 

(3) Bord van gesloten verklaring voor verkeer. 

Het bord volgens de Conventie van Genève wordt hierop aan
gebracht. 

( 4) Aanwijzingen voor burgers. 

Indien burgers zich aan de militaire verkeersregeling dienen te 
houden, moeten de conventionele tekens voor zover zij bestaan 
worden gebruikt. 

c. Routeborden Je soort (zie aanhangsel C Ie deel). 

Routeborden zijn rechthoekig van vorm met de lange zijde verticaal 
zoals aangegeven in de figuren IA t/m 5A en zijn zwart van kleur. 
Op de onderste helft van dit zwarte bord wordt een wit cirkelvormig 
veld aangebracht, waarop met een zwarte pijl de richting wordt aan
gegeven, terwijl het route nr. in wit op het zwarte gedeelte wordt 
aangegeven. 

4. Uitzonderingen op standaardborden 
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De hierna volgende borden zijn uitzonderingen op de hiervoor genoemde 
standaardborden: 

( 1) Richtingborden 

Beschrijving van deze borden wordt gegeven in de punten 7 t/m 10. 

(2) Routeborde11 2e soort (zie aanhangsel C Ie deel). 

Routeborden (2e soort), zoals aangegeven in fig . IB t/m 5B van 
aanhangsel C, Ie deel, wijken van de Ie soort af voor wat betreft 
de vorm. Zij hebben evenwel dezelfde betekenis, d.w.z. dat ook hier 
voor een bepaalde route een bepaalde richting wordt aangewezen. 

(3) Wegomleggingsborden 

Deze borden zoals aangegeven in fig. 6A t/m 7B van aanhangsel C, 
Ie deel, zijn vierkant en worden op één van hun punten geplaatst, 
de kleur is blauw. Een witte pijl , al dan niet voorzien van een 
dwarsbalk, geeft de te volgen weg aan, terwijl het nummer van de 
omgelegde route als volgt wordt aangegeven: 

a. of geschilderd op een klein vierkant boven de pijl, 

b. of geschilderd op een klein rechthoekig bordje bevestigd onder 
het vierkant. 
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( 4) Aanduiding van Staf kwartieren en Commandoposten 

Zie ST ANAG 2030. 

5. Afmetingen 

De borden, uitgezonderd die voor de brugclassificatie (waarvan de 
afmetingen zijn vermeld in STANAG 2010) hebben geen voorgeschreven 
afmetingen; zij moeten voldoende groot zijn om bij slecht zicht gemak
kelijk leesbaar te zijn. Borden voor internationaal gebruik mogen niet 
kleiner zijn dan 0,40 X 0,40 m, met- uitzondering van de richting-borden 
genoemd in punt 8 hieronder. 

6. Sneeuwval 

Bij langdurige sneeuwval en in sneeuwgebieden, is het toegestaan een 
gele kleur in plaats van wit te gebruiken op alle borden voor militair 
gebruik. 

Richting-borden 

7. Gebruik van richting-borden 

Richting-borden worden . gebruikt als aanvulling op route-borden (zie 
aanhangsel C, 2e deel). 

8. Beschrijving van het bord 

a. Het bord bestaat uit een ronde witte schijf, waarop een zwarte pijl 
-,met of zonder dwarsbalk. Deze schijf kan worden gebruikt op een 
zwarte achtergrond. 

b. De schijf is voorzien van acht gaten op gelijke afstanden ·aangebracht 
in de rand, teneinde de schijf zodanig te kunnen bevestigen dat de pijl 
in alle gewenste richtingen kan wijzen. 

c. De afmetingen van de schijf mogen niet groter zijn dan 0,40 m in 
diameter. 

9. Beperkingen ten aanzien van het gebruik 

a. Het gebruik van het bord is beperkt tot axiale en laterale routes. 
Bataljons en lagere eenheden zijn niet bevoegd richting-borden aan 
te brengen. Een en ander om te voorkomen dat verwarring zou kun
nen ontstaan als lagere eenheden richting-borden plaatsen. 

b. Eenheden die deze borden niet mogen plaatsen, kunnen elk pijlteken 
gebruiken, mits dit van andere kleur en vorm is dan het in pt 7 
gedefinieerde richting-bord. 

10. Toepassing 

Zie aanhangsel C, 2e deel. 
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Routeborden 

11. Route-nummers 

a. Axiale en laterale wegen krijgen één nummer dat voor de gehele 
route van kracht blijft. 

b. Axiale routes · worden oneven en laterale routes even genummerd. 

c. Nummergroepen worden aan Legergroepen toebedeeld, teneinde aan 
het gestelde in ad a en b te voldoen. 

d. Wegen aan een gevechtsgroep - daarmee gelijkstaande - of aan een 
hogere eenheid toegewezen kunnen als volgt worden aangegeven: 

( l) als de weg deel uitmaakt van het militaire wegennet, door aan 
het route-nummer tevens hèt embleem of nummer van het 
onderdeel toe te voegen. Deze mogen voor de duur van de 
toewijzing worden aangebracht. Zij moeten op eenvoudige 
wijze kunnen worden verwijderd. 

(2) in alle andere gevallen door een afneembaar onderdeels-em
bleem of -nummer aan het route-nummer te bevestigen. 

12. Routeborden 

a. Een route-bord omvat: 

( 1) het route-nummer; 

(2) de gewenste richting. 

b. De routeborden geven de te volgen route aan. 
Voor axiale wegen wordt het verschil tussen het verkeer naar en van 
het front voorzien door voor het verkeer naar het achterland de pijl 
te voorzien van een dwarsbalk. 
Op routeborden van laterale wegen worden de standaardletters 
N - E - S - W - NE - SE - NW - of SW gebruikt ter aanduiding van 
de algemene richting. 

c. Voorbeelden van routeborden worden gegeven in aanhangsel C, Ie 
deel. De borden worden gewoonlijk gebruikt als aangegeven in de 
linker kolom van aanhangsel C, le deel , d.w.z. op een zwarte 
rechtstandige, rechthoekige ondergrond. 
Indien noodzakelijk kan het soort bord van de rechter kolom ge
bruikt worden. 

13. Overige aanduidingen 
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De rechthoekige routeborden worden ook gebruikt voor het aangeven 
van locaties, afstanden, richtingen enz. 
De opschriften en symbolen worden in wit op de zwarte ondergrond 
aangebracht. Zie aanhangsel C, 3e deel. 
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14. Aanwijzingsbord!!Îl voor gewonden-afvoerwegen 

a. Op een rechthoekig wit veld worden de volgende tekens in rood 
aangebracht: 

( 1) richting-pijl; 

(2) rood kruis; 

(3) aanduiding van eenheid of onderdeel in letters of militaire 
symbolen (indien de weg uitsluitend voor gewonden-afvoer 
bestemd is) . Aanvullende gegevens zoals anderdeels- of natio
nale tekens kunnen, indien gewenst, eveneens worden aange
bracht (zie aanhangsel C, 3e deel). 

b. In plaats van het gebruik van een rechthoekig wit veld zoals aan
gegeven in punt 14a, hiervoor, is het ook toegestaan als ondergrond 
een normaal richting-bord te gebruiken. (Zie punt 8 hierboven) . 
Vier segmenten worden hieruit weggesneden zodat een kruisvorm 
ontstaat. 

Op gelijke wijze wordt met rood op wit het symbool aangegeven. 

c. Tekens voor gewonden-afvoerwegen van de Turkse strijdkrachten 
hebben een rode halve maan op een witte rechthoekige ondergrond. 
De volgende gegevens worden in rood aangebracht: 

( 1) richting-pijl; 

(2) rode halve maan ; 

(3) aanduiding van eenheid of onderdeel in letters of militaire 
symbolen, indien de weg uitsluitènd voor gewonden-afvoer is 
bestemd. 

15. Nachtverlichting van borden 

Bepalingen ten aanzien van de verlichting van borden bij duisternis of 
slecht zicht zijn vastgelegd in STAN AG 2024. 
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Aanhangsel A 

GEVAARSBORDEN 

Voorbeeld van gevaars 

1. Borden in gebruik bij de strijdkrachten en reeds vastgesteld in de Con
ventie van Genève 

Gevaarlijke bocht Gevu.rlijke kruisin& 

2. Militaire borden niet vastgesteld in de Conventie van Genève 

Zwart teken of aanwijzing op geel veld 

Sp litsing van weien Spl its ing van wegen 

BRUG 
VERNIELD 

In deze gevallen wordt (en) de 
taal of talen die wordt (en) ce

bruikt, vasta:esteld door de 
autoriteit die het teken aan

brenst. 

3. Noot: Door oorlogshandelingen besmet gebied: 
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De tekens voor deze besmette gebieden zijn voorgeschreven in 
STANAG 2002 en zijn niet begrepen in het kader van boven
staande tekens. 
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Aanhangsel B 

VERBODS-ENGEBODSBORDEN 

Voorbeelden van deze borden: 

• Fi1. 1 
Snelheidsbeperkin1 

Fi1. 3 
Gesloten verklarin& 

voor alle verkeer 

= Fic. 2 
Eenrichtina:sweg 

STOP 

Fic.-4 
Stop teken 

(Alleen voor militaire doeleinden) 

Noot: Het gebruik van woorden "Eénrichtings weg" in Fig. 2 is niet ver
plicht. 
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Aanhanosel C 1 " , e deel 

ROUTE-BORDEN 

Voorbeelden van d eze borden: 
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OF 

Fig. 1 A 

Axiale route 205 
Verkeer naar h et front : rechtdoor 

Fig. 2A 
Axiale route 205 
Verkeer naar het front : rechtsaf 

OF 

OF 

Fig. 3A 
Axiale route 205 
Verkeer naar het achterland · rechtd · oor 

OF 

Fig. '4A 
Axiale rou te 205 
Ver keer naar h et achterland: rechtsaf 

Fig. 1 B 

8 
1 205 1 

Fig. 2B 

Cl) 
1 

Fig. 3 B 

Fig . '4 B 
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Laterale route 216 

Verkeer in N richting : rechtsaf 

DIENSTGEHEIM 

OF 

Fig. 5 B 

ROUTE-OMLEGGINGSBORDEN 

• OF • 
Fig. 6A WJ•~W 

Omlegg ing van axiale route 205 Fig. 6 B 
Verkeer naar het front : rechtsaf 

• OF • 
Fig. 7 A • MW Omlegging van axiale route 105 

Verkeer naar het achterland : rechtsaf Fig.7B 
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Aanhangsel C, 2e deel 

RICHTING-BORDEN 

l. Richting-borden met pijlen met of zonder dwarsbalkjes worden gebruikt 
om het volgende aan te geven op axiale en laterale wegen: 

®88 
Fig. <! 

Fig. 1 
rechtdoor 

Fig. 5 
Bij splitsing: rechts Bij splitsing : links 

Fig. 2 
rechtsaf 

Fig. 6 
Scherp rechtsaf 

Fig. 3 
linksaf 

Fig. 7 
Scherp linksaf 

2. Richting-borden die gebruikt worden op axiale wegen waarop de ver
keers-stroom zich van het front naar het achterland beweegt hebben een 
pijl met dwarsbalkje. Zij duiden hetzelfde aan als aangegeven in Fig. 1 
tl m 7 hierboven. 

3. Deze richting-borden moeten op alle wegen gebruikt worden, behalve 
op route-omleggingen, waarop de route-omleggingsborden (nl. die met 
een witte pijl op een blauw vierkant op één van zijn punten geplaatst) 
gebruikt moeten worden. 

4. De hierboven genoemde richting-borden mogen in geen geval ter ver
vanging dienen voor de verbods- en gebodsborden, welke bovendien 
moeten worden gebruikt. De richting-borden geven slechts de route aan 
die gevolgd moet worden. Als de tijd het toelaat mogen speciale borden 
worden gebmikt ter vervanging van de tijdelijke richting-borden. 
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DIENSTGEHEIM 

Aanhangsel C, 3e deel 

OVERIGE AANDUIDINGEN 

Voorbeelden van de _overige aanduidingen 

Fis. 1 Fis, 2 Fis. 3 

Einde we1omlee1inc 

Plaats voor aanduidin& van eenheid of onderdeel. 

Fis. -4 

Voor alle landen behalve 
Turkije : 

Verkeer rechtdoor 

Noot: 

Fis. 5 

Gewonden afvoerwec 
Dit teken kan worden 

cebruikt ipv. Fi1 . .f 

Fis. 6 

Voor Turkse ceneeskundise 
eenheden : 

Verkeer rechtdoor 

1. Fig. 1 moet gebruikt worden in combinatie met de route-omleggings
borden zoals gegeven in Fig. 6A, 6B, 7 A en 7B. 

2. Fig. 2 wordt alleen gebruikt in combinatie met de witte en zwarte 
richting-borden. De gebezigde taal (talen) zal (zullen) worden vast
gesteld door de autoriteit die het bord aanbrengt. 

3. Op Fig. 3 kan de afstand in mijlen of kilometers worden aangegeven. 

4. Borden voor verkeersposten en verkeersstaven voeren de overeen
gekomen conventionele symbolen, waarop de richting en de afstand 
naar de verkeerspost of de verkeersstaf staat aangegeven. 
(zie STANAG 2019) 
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