
Geheime opdracht Nisseroise Kwis 2021
DE BESTE CHAUFFEUR VAN NISSEROI - THEORIE EXAMEN AUTO



Deel 1: gevaarherkenning
► Gaat over het herkennen van gevaar en wat je moet doen in een 

situatie

► Bij de komende 25 vragen is de vraag steeds 

►Wat kun je het beste doen?

►Hierbij zijn steeds 3 antwoordmogelijkheden:

►Remmen

►Gas loslaten

►Niets doen

►De afbeelding is het zicht vanuit de auto (je zit dus achter het 
stuur)

►Denk aan de tijd! Per vraag heb je 8 seconden

► Je bent geslaagd voor dit onderdeel als je 13 of meer vragen 
goed beantwoordt



Vraag 1

Remmen



Vraag 2

Gas loslaten



Vraag 3
LET OP! het heeft 

gesneeuwd en het is erg

glad op de weg

Niets doen



Vraag 4

Remmen



Vraag 5

Gas loslaten



Vraag 6

Remmen



Vraag 7
LET OP! De vrachtwagen 

links van je wil invoegen

Remmen



vraag 8

Niets doen



vraag 9

Niets doen



vraag 10

Remmen



vraag 11

Remmen



vraag 12

Remmen



vraag 13

Gas loslaten



vraag 14

Gas loslaten



vraag 15

Niets doen



vraag 16

Gas loslaten



vraag 17

Remmen



vraag 18

Niets doen



vraag 19

Remmen



vraag 20

Niets doen



vraag 21
LET OP! De rode auto 

rechts van jou, wil 

invoegen en heeft zijn 

linker knipperlicht aan.

Gas loslaten



vraag 22
LET OP! De auto haalt

hier de fietsers in

en rijdt jou tegemoet

op jouw weghelft.

Remmen



vraag 23
LET OP! Er ligt sneeuw op

de weg en het is 

daardoor mogelijk glad.

Niets doen



vraag 24

Remmen



vraag 25

Niets doen



Deel 2: kennis en inzicht

► Kennis: hier laat je zien dat je feiten en regels kunt 

herkennen en benoemen.

► Inzicht: hier laat je zien dat je regels kunt toepassen en 

juiste beslissingen kunt nemen.

► De 40 vragen zijn meerkeuzevragen. 

► Je bent geslaagd voor het onderdeel kennis en inzicht 

als je 35 of meer vragen goed beantwoordt.



vraag 1

Je bent aan het rijden en je telefoon gaat af. Wat kun je het beste 

doen?

A. Niet opnemen, maar naar een parkeerplaats rijden en daar 

terugbellen. 

B. Opnemen en zeggen dat je zo terug belt. 

C. Een headset gebruiken. 



vraag 2

Waar staat aangegeven hoe veel een dakkoffer maximaal mag 

wegen?

A. Op de dakkoffer zelf. 

B. Dit is wettelijk vastgelegd op een maximum gewicht van 50 kg.

C. In de gebruiksaanwijzing van de auto. 



vraag 3

Mag je hier inhalen?

A. Ja

B. Nee



vraag 4

Geven deze matrixborden op 

de snelweg een 

maximumsnelheid van 70 km 

per uur aan? 

A. Ja

B. Nee



vraag 5

Welke van deze drie borden 

heeft betrekking op 

éénrichtingsverkeer?

A. Bord 1

B. Bord 2

C. Bord 3 



vraag 6

Geeft dit matrixbord op een 

snelweg de adviessnelheid 
aan?

A. Ja

B. Nee



vraag 7

Mag je hier een ander 
motorvoertuig inhalen?

A. Ja

B. Nee



vraag 8

Hoe breed mag een aanhangwagen zonder lading zijn, die 
gekoppeld is aan een personenauto?

A. 2,45 meter breed

B. 2,50 meter breed

C. 2,55 meter breed



vraag 9

Is het gevaarlijk om losse spullen op de bodem van je auto te laten 
liggen?

A. Ja

B. Nee



Mag je een passagier binnen 5 meter van een kruispunt laten 
uitstappen?

A. Ja

B. Nee

vraag 10



vraag 11

Geven de matrixborden op de 

snelweg een adviessnelheid of 
een maximumsnelheid aan?

A. Adviessnelheid

B. Maximumsnelheid



vraag 12

Je rijdt tussen twee vrachtwagens in op een weg waar je geen 
motorvoertuigen mag inhalen. Wat doe je?

A. Kijken of ik ergens kan stoppen, zodat de vrachtwagen die achter 
me rijdt mij kan inhalen.

B. Voldoende tussenafstand houden met de voorligger en daar mijn 
snelheid op aanpassen.

C. De afstand met mijn voorligger vergroten door snelheid te 
minderen.



Hoeveel meter mag de lading, gemeten vanaf het hart van de 
achterste as van een aanhangwagen, uitsteken? 

A. 1 meter

B. 2,5 meter

C. 5 meter

vraag 13



Bij welke gele streep mag je niet parkeren?

A. Een doorgetrokken gele streep

B. Een onderbroken gele streep

C. Beide

vraag 14



vraag 15

Je ziet een groene streep op 

de weg. Wat is dan de 
maximumsnelheid?

A. 80 km per uur

B. 100 km per uur

C. 120 km per uur



Mag je in één keer op de snelweg twee rijstroken naar links 
opschuiven om een vrachtwagen in te halen?

A. Ja

B. Nee

vraag 16



Als je een fietsendrager hebt op de auto en deze bedekt ook geheel 
of gedeeltelijk de verlichting van je auto. Wat doe je dan?

A. Je doet niets, want in de wet staat dat je zo mag rijden.

B. Je brengt een verlichtingsbalk met een witte kentekenplaat, 
verlichting en reflectoren aan op de drager.

C. Je plaatst een markeringsbord op de fiets.

vraag 17



vraag 18

Hoe ver mag de fiets aan 

beide kanten van de auto 
maximaal uitsteken?

A. 10 cm

B. 20 cm

C. 30 cm



Wat kan er gebeuren als je tijdens het rijden spullen op het 
dashboard laat liggen?

A. De spullen blokkeren de ontwaseming van de voorruit, waardoor 

deze kan beslaan en de spullen kunnen een hinderlijke reflectie 
geven.

B. De spullen blokkeren de ontwaseming van de voorruit, waardoor 
deze kan beslaan.

C. De spullen blokkeren de ontwaseming van de voorruit, waardoor 

deze kan beslaan en de spullen kunnen een hinderlijke reflectie 
geven en ze verminderen het uitzicht.

vraag 19



Een lading die meer dan één meter achter het voertuig uitsteekt 
moet aan de achterzijde voorzien zijn van een …?

A. Rode vlag

B. Markeringsbord

C. Zowel antwoord A als B

vraag 20



vraag 21

Je rijdt met een snelheid van 

20 km per uur een straat in 

waar dit bord hangt. Mag 
dat?

A. Ja

B. Nee



Is een EHBO-doos verplicht om bij je te hebben in de auto in 

Nederland?

A. Ja

B. Nee

vraag 22



vraag 23

Mag je op deze weg een 
andere bestuurder inhalen?

A. Ja

B. Nee



vraag 24

Welk bord betekent: ‘slecht 
wegdek’?

A. Bord 1

B. Bord 2

C. Bord 3



Je komt met je rechterwiel in de berm terecht. Wat moet je als eerste 
doen?

A. Scherp naar links insturen

B. Gas loslaten

C. Remmen

vraag 25



Is het milieubewust om voordat je wegrijdt de motor stationair te 
laten draaien?

A. Ja

B. Nee

vraag 26



vraag 27

Wat betekent de verlichte 

witte pijl op het linker 
matrixbord?

A. Voorwaarschuwing rood 
kruis.

B. Deze rijstrook is gesloten.

C. Dit is de te volgen rijstrook.



Je vervoert een lading palen op het dak van je auto. Je hebt de 

lading stevig vastgemaakt, maar de lading steekt aan de voorkant 

50 cm over de motorkap uit en aan de achterkant steekt de lading 
1,50 meter uit. Mag je wel met deze lading op het dak rijden?

A. Ja

B. Nee

vraag 28



vraag 29

Bij welke van de drie borden 

kun je verwachten dat er 

bromfietsers de rijbaan op 
komen rijden?

A. Bord 1

B. Bord 2

C. Bord 3



Wat is een spookfile?

A. Een file die ontstaat door onregelmatig rijgedrag. Er wordt met 
wisselende snelheden gereden.

B. Een file die tijdens dichte mist ontstaat.

C. Een file die ontstaat als er veel verkeer is en de wegencapaciteit 
dit niet aan kan.

vraag 30



Waar moet de hoofdsteun komen?

A. Bovenkant van je hoofd.

B. Midden van je hoofd.

C. Onderkant van je hoofd.

vraag 31



Welke gegevens kun je vinden op het kentekenbewijs?

A. De gegevens van de eigenaar van het voertuig.

B. De gegevens van de eigenaar van het voertuig en de gegevens 
van het voertuig zelf.

C. De gegevens van de verzekeringsmaatschappij.

vraag 32



vraag 33

Hoe gebruik je de veiligheidshamer in een noodgeval?

A. Met de scherpe punt sla je op het midden van de ruit.

B. Je slaat met de scherpe punt zo dicht mogelijk bij de inkeping 
aan de onderzijde van de ruit.

C. Je slaat met de stompe zijde zo dicht mogelijk bij de inkeping aan 
de onderzijde van de ruit.

D. Je kunt de veiligheidshamer op alle drie de bovenstaande 
manieren gebruiken.



Als tractoren en andere landbouwvoertuigen gebruik maken van de 
weg waarop je rijdt, waar moet je dan extra alert op zijn?

A. De lage snelheid die deze voertuigen rijden.

B. Op de breedte en de scherpe en uitstekende delen van deze 
voertuigen.

C. Op eventueel modder en/of mest op de rijbaan.

D. Op zowel antwoord A, B als C.

vraag 34



vraag 35

Wat kun je verwachten als je 

aan de zijkant van de weg 

een gevarendriehoek ziet 
staan?

A. Wegwerkzaamheden

B. Stilstaand voertuig

C. File



Mag je met de koplampen een knippersignaal geven als je wil 
inhalen?

A. Ja

B. Nee

vraag 36



vraag 37

Wat betekent dit bord?

A. Gevaarlijk kruispunt

B. Slipgevaar

C. Verboden in te rijden



vraag 38

A. B.

Op welke weg met een groene streep mag je inhalen?



Welk lampje geeft aan dat de brandstof bijna op is? 

A. A              Dit is het goede antwoord.

B. B

C. C

vraag 39



Mag je rijden met een defecte handrem?

A. Ja

B. Nee

vraag 40


