Parelkwis 2021

Olifantenpad:
Ook wel afstekertje genoemd, is een niet-officieel fiets-of wandelpad dat bedoeld en onbedoeld door
gebruikers van de reguliere fiets-of wandelpaden in de loop van de tijd wordt gecreëerd.

Vraag 1.
Dit olifantenpad bevindt zich:
A. Langs de A58 bij Moerenburg
B. Langs de A58 bij Heukelom

C. Langs de A65 bij Moerenburg
D. Langs de A65 bij Heukelom

Vraag 2.
Dit olifantenpad bevindt zich:

A. Langs de afrit A65 te Berkel-Enschot

B. Aan de éénrichtingsweg te Berkel-Enschot
C. Aan de afrit N65 te Berkel-Enschot
D. Aan de Corellisingel te Berkel-Enschot

Vraag 3.
Dit olifantenpad bevindt zich:
A. Moergestelseweg thv nr 22

B. Pannenschuurlaan thv nr 8
C. Moergestelseweg t.o. de Shell
D. Pannenschuurlaan thv nr 160

Vraag 4.
Dit olifantenpad bevindt zich:
A. Groenstraat in Oisterwijk
B. Burg. Vogelslaan in Oisterwijk
C. Oirschotseweg in Moergestel
D. Bundersstraat in Oisterwijk

Vraag 5.
Dit olifantenpad bevindt zich:
A. Bij de geluidswal van de A65 in Heukelom.
B. In Oisterwijkse bossen bij Groot Speijk.
C. Bij de “Pierenberg” in de bossen.

D. Bij de geluidswal aan het spoor in de wijk
Pannenschuur te Oisterwijk.

Vraag 6.
Dit olifantenpad bevindt zich:
A. Langs de Spoordonkseweg in Moergestel
B. Langs de Oirschotseweg in Moergestel
C. Langs de Tilburgseweg in Moergestel

D. Langs de Heukelomseweg in Heukelom

Vraag 7.
Waar bevindt zich dit olifantenpad
in Oisterwijk:
A. In de Groenstraat.

B. Aan de Terburghtweg.
C. Aan de Burg. Vogelslaan.
D. Aan de Bedrijfsweg.

Vraag 8.
Waar bevindt zich dit olifantenpad:
A. Aan de Beukendreef.

B. Aan de Moergestelseweg.
C. Aan Pannenschuurlaan.
D. Aan de Gemullenhoekenweg.

Vraag 9.
Dit olifantenpad bevindt zich:

A. Aan de Moergestelseweg in Oisterwijk
B. Aan de Pannenschuurlaan thv huisnr 160
C. Aan de Pannenschuurlaan thv huisnr. 8
D. Aan de Burg. Vogelslaan thv huisnr. 86

Vraag 10.
Dit olifantenpad bevindt zich:
A. Aan de Tilburgseweg in Moergestel.
B. Bij de geluidswal in de wijk de Pannenschuur te
Oisterwijk
C. Langs de A58 bij Vinkenberg Moergestel
D. Langs de A65 bij Heukelom

Vraag 11.
Met welke onderdelen in/aan uw auto, mag
u toch aan het verkeer deelnemen, ondanks
dat het defect of niet aanwezig is:
A. Kapotte snelheidsmeter, maar wel met een
navigatie die het aangeeft.

B. Slecht werkend ruitenwissers bij mooi
weer.
C. Ontbrekende kentekenplaat aan de
voorkant.
D. Bij géén van deze voorbeelden.

Vraag 12.
Wat is de belangrijkste reden van
aquaplanning?:

A. Water op het wegdek.
B. Spoorvorming.
C. Snelheid van het voertuig.
D. Gladde banden

Vraag 13.
U laadt uw auto op aan via de linker parkeerplaats
die daarvoor niet speciaal is bedoeld?
A. Nee, natuurlijk mag dit niet. U houdt een
parkeervak onnodig bezet.
B. Nee, elektrische auto’s mogen daar nooit
parkeren.
C. Ja, dat mag wel zelfs de auto “vol” is mag hij
hem laten staan.
D. Ja, als je de auto maar weg zet als ie vol is.

Vraag 14.
Wat betekend deze gele driehoek op het
wegdek?
A. Zijn achter gebleven van een carnavals optocht.
B. Markeren een beschadiging in het wegdek.
C. Markeren ondergrondse brandkranen in het
buitengebied.
D. Markeren van fietsroutes.

Vraag 15.
Welke bewering is juist?

A. Door de rij bomen is er sprake van “Coulissevorming”
B. Door het verkeersbord is er een stilstaan verbod.
C. Er is hier sprake van een in-uitrit constructie.
D. Door goed zicht is het een veilig kruispunt.

Vraag 16.
Welke bewering is onjuist?

A. Rechtdoor gaand verkeer gaat voor afslaande
bestuurders.

B. Deze voetgangster loopt op een in-uitritconstructie en
op een zebrapad mag daarom dubbel voorgaan.
C. Omdat de voetganger met krukken zich moeilijk kan
voortbewegen in het verkeer, mag zij voor gaan.
D. Deze voetganger gaat voor, omdat ze van rechts komt
.

Vraag 17.
Welke bewering is juist?

A. Auto met de caravan laat de auto’s passeren dat
mag via deze passeerstrook en is een sociaal gebaar.

B. Deze strook mag alleen gebruikt worden door
tractoren zoals het bord ook aangeeft.
C. Verplicht gebruik passeerstrook (rijstrook om
ingehaald te kunnen worden) uitsluitend bestemd
voor Landbouw-en bosbouwtrekkers,
motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele
machine.
D. Beweringen: A, B en C zijn allen onjuist.

Vraag 18.
Welke bewering is juist?
(ps. deze pijp steekt 30 cm opzij en 140 cm achteren uit)

A. Deze auto met de uitstekende pijp mag zo rijden,
omdat het een ondeelbare lading is.

B. Deze auto met de uitstekende pijp mag zo rijden,
omdat er wettelijk geen regels voor zijn.
C. Deze auto mag op deze manier de pijp niet
vervoeren, omdat deze pijp meer dan 10 cm opzij
uitsteekt en meer dan 50 naar achteren
D. Deze auto mag op deze manier de pijp niet
vervoeren, omdat deze pijp meer dan 20 cm opzij
uitsteekt en meer dan 100 cm naar achteren
uitsteekt.

Vraag 19.
Ik ga overdag om 11.00 uur de snelweg op. Hoe
hard mag ik vóór en na dit verkeersbord rijden?

A. Vóór het bord (autosnelweg) 80 km/uur en daarna 130 km/uur
B. Vóór het bord (autosnelweg) 50 km/uur en daarna 130 km/uur
C. Vóór het bord (autosnelweg) 80 km/uur en daarna 100 km/uur
D. Vóór het bord (autosnelweg) 50 km/uur en daarna 100 km/uur

Vraag 20.
Deze fietser rijdt naast de scootmobiel mag dat?

A. Ja, dat mag, beide voertuigen zijn langzaam verkeer.
B. Nee, dat mag niet, omdat het alleen geldt voor 2
fietsers.
C. Ja, want er wordt niemand gehinderd.
D. Ja, want dit is niet geregeld in de verkeerswet.

Vraag 21.
Deze roeier roeit door het rode licht, mag dat?

A. Nee, rood is niet doorgaan!
B. Nee, deze roeier mag er sowieso daar niet
varen.
C. Ja, rood geldt niet voor roeiers.
D. Ja, als de roeier maar niet iemand hindert.

Vraag 22.
Dit bord (b4) wordt door vandalen gestolen.
Levert dit direct een gevaarlijk situatie op?
A. Ja, nu denkt de bestuurder dat links voorrang
heeft.

B. Ja, want nu weet de tegenligger niet hoe de
voorrang is geregeld.
C. Ja, want nu is de weg van links niet zichtbaar.

D. Nee, in principe hebben bestuurders van links
geen voorrang.

Vraag 23.
Deze auto verlaat een uitrit, aan wie moet
de bestuurder voorrang verlenen?

A. Aan alle weggebruikers.
B. Alleen aan bestuurders
C. Alleen aan voetgangers.
D. Aan bestuurders van rechts en voetgangers.

Vraag 24.
Welke snelheid mag na dit bord maximaal
gereden worden?
A. Volgens de wet max. 80 km.
B. Gezien de situatie maximaal 40
C. Volgens de wet max. 50 km.
D. Buiten de bebouwde kom, dus geen maximum.

Vraag 25.
Waarom is deze tractor voorzien van een
kentekenplaat?

A. Vroeger had elke tractor een kenteken, maar
dat is later afgeschaft.
B. Deze tractor rijdt vaak in een optocht en
daarom een “GV” kenteken: “Groeps Vervoer”

C. De verzamelaar vond het leuk om een oude
tractor van een oud kenteken te voorzien.
D. De tractor gaat vaak de grens over en daar is
een kenteken plicht dus: “GV” staat voor: “grens
Verkeer”

Vraag 26.
Wat is naam van deze straat?
A. Robert van Beckhovenstraat.
B. Burgemeester Kortmanstraat.
C. Pastoor van Buijtenenstraat
D. Deze straat heeft geen naam.

Vraag 27.
Verderop in de straat er een auto aan de kant in
de Schepersdijk. Mag dat?
A. Gezien het bord is het verboden.

B. Het mag alleen als de auto in de
daarvoor bestemde vakken geparkeerd
staat.
C. Het bord staat voor de uitrit en is dus
niet meer van toepassing
D. Dit bord betekend dat je wel mag
parkeren maar niet stoppen.

Vraag 28.
De mevrouw met de bakfiets rijdt in de Burg
Verwielstraat en neemt voorrang en de auto (met
de lichten aan) moet afremmen.
Is dat correct?
A. Ja, de bakfietsers gaan altijd voor.
B. Ja, de bakfiets was duidelijk eerder.
C. Nee, de bakfietser moest voorrang verlenen,
want zij heeft aan haar zijde het obstakel.
D. Nee, want zij rijdt een inrit op.

Vraag 29.
Deze auto staat geparkeerd in de
Burg. Vogelslaan. Mag dat daar?

A. Nee, er is onlangs een parkeerverbod
ingevoerd in deze straat.
B. Ja, als de parkeer actie maar kort is.
C. Ja, maar niet verstandig, want er zijn
voldoende parkeervakken aldaar.
D. Nee, maar je mag daar wel laden en lossen
van goederen.

Vraag 30.
Deze auto staat geparkeerd in de Burg. Volgelslaan.
Mag dat daar?
A. Nee, er is pas een parkeerverbod ingevoerd in deze
straat, als er verkeersborden zijn geplaatst.
B. Nee, maar je mag er wel stilstaan.
C. Ja, want er zijn géén parkeerverbodsborden
geplaatst.
D. Nee, want op een fietsstrook mag je niet parkeren
én niet stilstaan.

.

Vraag 31.
In de Joannes Lenartzsraat is het verboden links
af te slaan richting de Nicolaas van Eschstraat.
Waarom is dat?
A. Anders bestaat de kans dat de
spoorovergang geblokkeerd wordt.
B. Men wil sluipverkeer in de Nicolaas van
Eschstraat mijden.
C. De bocht wordt daar te scherp en moeten
vrachtauto’s extra steken om de bocht te
kunnen maken.
D. Nicolaas van Eschstraat is onlangs een
éénrichtingsweg geworden.

Vraag 32.
Welk verkeersbord (Blokshekken) zou
kunnen worden weggehaald zonder dat het
verkeer direct in gevaar komt?
A. Het bord: “eenrichtingsweg: in
deze richting gesloten”
(het rode bord met witte balk).
B. Het witte onderbord:
”uitgezonderd fietsers).
C. Het blauwe bord:”verplichte
rijrichting:rechtdoor.
(het blauwe bord)
D. Alle verkeersborden zijn écht
nodig.

Vraag 33.
Op het spoor zijn platen met
ribbels aangebracht waarvoor
dienen deze platen?
A. Bewoners klagen over trillingen van de
passerende treinen, dit is een
proefopstelling om te zien of de trillingen
minder worden.

B. Bewoners klagen over trillingen van de
passerende treinen, dit is een permanente
opstelling, omdat de trillingen minder zijn
worden.
C. Deze ribbels moeten het moeilijk
maken voor personen die zich onnodig op
de rails te begeven. (De zogenaamde
spoorlopers)
D. De ribbels liggen er om de rails op hun
plaats te houden.

Vraag 34.
Zowel de auto als de fietsers komen vanaf de
spoorwegovergang richting de Jumbo. Hoe is de
voorrang op de “druppeltonde” ?

A. De fietsers moeten wachten op de auto, want de
fietsers hebben haaientanden en het bord B6.

B. De fietsers moeten wachten op de auto, want
anders blokkeert deze auto de spoorweg overgang.
C. De fietsers hebben voorrang, omdat zij rechtdoor
gaan en de auto slaat af.
D. De fietsers hebben voorrang, omdat zij tov de auto
van rechts komen.

Vraag 35.
U rijdt een 30 km zone in. Wat zijn in grote lijnen de
eigenschappen van een 30 km zone?

A. U moet daar 30 km rijden - gelijkwaardige kruispunten –
binnen de bebouwde kom – veel overzicht op kruispunten.
B. Weinig overzicht op kruispunten - ongelijkwaardige
kruispunten - alleen in de buurt van scholen/winkels/speeltuinen
etc. etc.
C. gelijkwaardige kruisingen –weinig overzicht op kruispunten –
max.snelheid 30 km/uur – veel drempels – verhoogde
kruisingsvlakken – veelal binnen de bebouwde kom.
D. In Haaren-Moergestel-Helvoirt-Udenhout-Oisterwijk zijn alle
wegen binnen de bebouwde kom omgebouwd tot 30 km zones.

Vraag 36.
Deze dame rijdt een plaatje op de fiets
“S/H” Wat betekent dit?
A. Deze mevrouw is stokdoof en maakt dit
kenbaar aan het verkeer wat voor haar rijdt.
B. Deze mevrouw is een beetje doof en wilt
dit kenbaar maken aan het verkeer wat zicht
achter haar begeeft.

C. Deze fiets is van het historische merk:
“Scheid-Henninger”
D. Deze mevrouw is slecht horend en maakt dit
kenbaar aan het verkeer wat voor haar rijdt.

Vraag 37.
U rijdt deze rotonde ¾ rond, of te wel
links af? Hoe geeft u richting aan?
Kies het meest juiste antwoord.
A. Bij het naderen van de rotonde geeft u
richting aan naar links en bij het verlaten naar
rechts.
B. Bij het naderen geeft u géén richting aan,
maar bij het verlaten geeft u richting aan naar
rechts.
C. Antwoord B is juist en A is wenselijk.
D. Antwoordt A is juist en B is wenselijk.

Vraag 38.
Deze situatie is in Berkel-Enschot (Bosscheweg).
Welke stelling is juist:

A. Als ik met de auto linksaf sla kunnen tegenliggers
géén groen krijgen.

B. Als ik met de auto rechts afsla kunnen fietsers wél
gelijktijdig groen krijgen als ze op het knopje
drukken.
C. Fietsers die rechtsaf slaan mogen door rood
rijden
D. Door wel of géén pijltje in het verkeerslicht kun
je zien of je wel of géén “vrije doorgang” hebt.

Vraag 39.
De Terburghtweg is gedeeltelijk een
éénrichtingsweg, uitgezonderd fietsers, maar
toch is er géén onderbord geplaatst. Welke
bewering klopt?
A. Dit onderbord “((brom)fietsers)
uitgezonderd” ontbreekt en moet herplaatst
worden.
B. De fietsers die toch tegengesteld fietsen,
doen dit “illegaal”
C. De fietsers mogen tegengesteld fietsen,
mits op de daarvoor bestemde
fietspaden/stroken.
D. Het onderbord “((brom)fietsers
uitgezonderd” schept verwarring.

Vraag 40.
U rijdt zo met deze aanhanger,
mag dat?
A. Ja, deze lading is afgedekt volgens de wet.
B. Nee, want u moet gebruik maken van gesloten
zeil.
C. Ja, want de lading hoeft niet afgedekt te zijn.
D. Nee, de lading is te zwaar voor deze aanhanger.

