Theorie vragenlijst
Classic Car Cranendonck
Naam Equipe: …………………………………
1. Wie worden bedoeld met “weggebruikers”?
A. Iedereen die gebruik maakt van de weg
B. Alleen fietsers en voetgangers
C. Alleen bestuurders van motorvoertuigen

6. De kilometerteller is defect, mag u gaan rijden?
A. Ja
B. Nee

2. Onder welke categorie valt een ruiter?
A. Voetgangers
B. Bestuurders
C. Voorrangsvoertuigen

7. Een auto is van 25-05-1990 en apk goedgekeurd. Hoe
lang is het keuringsbewijs geldig?
A. 1 jaar
B. 2 jaar
C. Deze auto heeft geen apk plicht

3. Wat wordt verstaan onder een motorfiets?
A. Een motorvoertuig op 2 wielen
B. Een motorfiets op meer dan 2 wielen
C. Motorfiets al dan niet met zijspan of aanhanger

8. U gaat met uw (klein)kind van 10 jaar een dagje toeren.
Mag hij/zij voorin zitten zonder autostoeltje?
A. Ja, mits hij/zij groter is dan 1,35 meter
B. Nee, kinderen onder de 12 jaar mogen niet voorin zitten

4. Mag u een uitvaartstoet doorsnijden?
A. Ja, het zijn geen voorrangsvoertuigen
B. Nee, dit is niet toegestaan
C. Ja, mits u het voorzichtig doet

9. U zet tijdens een hevige regenbui uw mistachterlicht
aan, mag dat?
A. Ja, dat mag want het zicht wordt door de regen ernstig
belemmerd
B. Nee, dit mag niet

5. U rijdt met een lege aanhangwagen die een
maximum massa heeft van 2000 kg. U hebt alleen
rijbewijs B. Mag u hiermee rijden?
A. Nee, wanneer de maximum massa van de
aanhangwagen zwaarder is dan 750 kg moet u een
BE-rijbewijs hebben.
B. Ja, mits de maximum massa van de auto niet
zwaarder is dan 1500 kg

10. Hoe geeft u correct richting aan als u een rotonde
nadert en linksaf (driekwart rond) wil?
A. Voor de rotonde richting naar links, op de rotonde
na de 2e afslag richting aan naar rechts
B. Alleen op de rotonde na de 2e afslag richting naar
rechts
C. Voor de rotonde richting naar links, op de rotonde
uit en na de 2e afslag richting aan zetten naar rechts

Omcirkel het antwoord dat volgens u juist is.
Onder de deelnemers die de vragenlijst hebben in geleverd (bij de organisatie of onze stand) verloten wij
een avondcursus Navigeren, verzorgd door LB Racing te Weert.

