Terminologielijst
RV1 RV1L RV1P
60 km weg

ongeldig rijbewijs

80 km weg

onverharde weg

aandrijfassen

oorzaken ongelijkmatige slijtage

Alternatieve aandrijfvormen:
- Elektrisch
- Waterstof
- LNG/CNG/Aardgas
- Biobrandstof
aansluitingen van wegen

openbare verlichting

aansprakelijkheid t.o.v. zwakkere
verkeersdeelnemers
aanwijzingen

overdrukdop

aard van het wegdek

overweglichten

ABS (Anti Blokkeer Systeem)

parkeerrem

accu

parkeerschijfzone

achteruitrijden

parkeerverbod

adaptive cruisecontrol

passeerstrook

AdBlue (ook symbool)

passeerbaan

AEBS (Advanced Emergency Braking System)

pijlen

afdekken van lading

predictive cruisecontrol

afdichten

preventief onderhoud

afleiding in het verkeer.

puntstukken

afmeting samenstel voertuigen

radiateur

afmetingen

radius

afstand bewaren

rangeerventiel

afvalstoffen

reactietijd

algemene snelheidsregel

rechtdoorgaand verkeer

anticiperen

rechte weggedeelten

ASR (Aandrijf Slip Regeling)

reflectie

asstreep

regen

aslasten

Regeneratie (symbool)

autosnelweg

regenereren

autoweg

reiniging

bandenmaat

relais

bandenspanning

reminrichting

BAS (Brake Assist System)

remsteller

bebakening

remsysteem

bebouwde kom

remweg

bediening

retarder

bedrijfsrem

retroreflectie

begroeiing

richting aangeven

belading

rijbewijsbeperkingen

berm

rijbewijscategorieën

beslissen

rijbewijsplicht

besluitvaardigheid

rijstijl

besturen onder invloed

rijstrook

opvoerpomp

overdrukdopventiel
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bestuurder

rijstrooklichten

bestuurderstaak

rijverbod

Bestuurderondersteunende systemen

rotonde

bevel medewerking ademonderzoek

Roetfilter (ook symbool)

bevoegde ambtenaren

ruimtekussen

bevoegdheden opsporingsambtenaar

ruitensproeiervloeistof

bewuste waarneming

schaduw

bijzondere lichten

schemering

bladvering

scherpe waarneming

blokkeren van een kruispunt

scherpe delen

bochten

schijfremmen.

borging

schokdempers

bout centrering

signalen ter afwending van dreigend gevaar

Brandmelding in motorruimte bus (symbool)

signalen van voorrangsvoertuigen

brandstofsysteem:

slepen

brandstoftank

smeren

brandstofverbruik

sneeuw

bromfietspad

snelheid in meters per seconde

brug

snelheidsbegrenzer

bruglichten

snelheidsremmer

buiten bebouwde kom

sociaal rijgedrag

busbaan

spiegels

buslichten

spitsstrook

busstroken

spitsstrook

busstrook

spooroverwegen

cabinevergrendeling

spoorvorming

cameramonitorsysteem

startmotor

CAN-bus

stootbalken

centrale smeersysteem

stopafstand

centrifugaalkracht

stopstreep

commandoleiding volgwagen

storingssymbolen

communiceren met andere weggebruikers

stuurbekrachtiging

compressor

stuurinrichting

corrosie

suggestiestrook

deelstreep

super single band

defensief rijgedrag

taakprocessen

differentieel

thermostaat

differentieelslot

tijdelijke verkeerstekens op het wegdek

doelgroepstroken

Toegestane Maximum Massa

doelgroepstrook

toerenteller

doorgetrokken (gele) streep

toestand van het wegdek

driekleurige verkeerlichten

toezichthouders

dubbele asmarkering met groene vulling

tram

dubbellucht.

tramlichten

duisternis

trommelremmen
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duurzaam

tubelessband

Dynamische cruise control

tunnel

dynamo

turbo

dynamospanning

tweekleurige verkeerslichten

EBS (Electronic Brake Support)

type band

elektrisch systeem

uitlaatsysteem

elektronische regeleenheid

Uitlaatgasnabehandeling

erf

Uitlaatgasnabehandelingssysteem

ESP (Electronisch Stabiliteits Programma)

uitrit

Emergency Brake Assist

uitstappen

evalueren

uitvaartstoet

expansievat

uitvoegen

fietspad

uitrijstroken

fietsstrook.

uitwijkplaats

filters

uitzwaai-effect

filtratiemodule

vangmuilkoppeling

gebaar

veerremcilinder

geel knipperlicht

veersysteem

geel zwaailicht

ventiel

Geel flitslicht

ventilator

gehandicaptenparkeerplaats

verblijfsgebied

geldigheidsduur

verdrijvingsvlak

geluid dempen

vergrendeling

geluidsarm

verharde weg

geschorst rijbewijs

verkanting

gestandaardiseerde laadstructuren

verkeersborden

gevarendriehoek

verkeersbrigadiers

gevorderd rijbewijs

verkeersinzicht

gewichten

verkeersregelaars

gewichtsverdeling

verkeersspiegel

gezichtsveld

verlichting

haaietanden

vermogen

hagel

versnellingsbak

hefassen

verwachtingspatroon

HEST (symbool)

viaduct

hoogteregeling

vierslag dieselmotor

hulpremsystemen:

viscositeit

ijzel

vluchthaven

ingenomen rijbewijs

vluchtstrook

inhalen

voertuig

inrit

voertuigverlichting

inspuitsysteem

voetgangersoversteekplaats

instappen

voetpad

intercooler

volgafstand

invoegen

volgwagenberemming.
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invoegstrook

voorraadketels

instructieboekje

voorraadleiding volgwagen

juiste interpretatie 2 seconderegel

voorrangsvoertuigen

kantstreep

voorsorteerstrook

kantelen

voorsorteervak

katalysator

voorspellen

kenbare ambtenaren

vordering inzage documenten

kentekenbewijs

vorst

kentekenplaat

vuldop

kentekenplicht

WA + beperkt casco verzekering

keren
keuringsplicht

WA + volledig casco verzekering
(Allriskverzekering)
waarschuwingsstreep

knipperend waarschuwingslicht

waarschuwingssymbolen

koeling

warmtetransport

koelsysteem

warmtewisselaar

koelvloeistof

Waterafscheider (ook symbool)

koelvloeistofniveau

weefvak

koelvloeistofpomp

weersomstandigheden

koelvloeistoftemperatuur

weggebruikers

kogelkoppeling

weginrichting

koppel

wegomstandigheden:

koppelingsmechanisme

wegreflectoren

koppelmechanismen
koppelschotel

wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen (WA)
wielmoeren

krachtoverbrenging

wielophanging

kruispunt

wind

Lane Departure Warning System (LDWS)

winterbanden

landbouwgronden

zekeringen

stootbalken

Zero emission

leidingen

zichtbaarheid

letsel of dood door schuld

zichtbeperking

luchtdroger

zichtomstandigheden

luchtdruk

zijafscherming

luchtdrukremsysteem

zomerbanden

luchtfilter

zonale verkeersborden

luchtvering

zone

luchtverzorgingsunit

zonlicht

markering

zwaartepunt

matrixborden
maximumsnelheid
menselijke beperkingen.
militaire colonne
minimumleeftijd
mist
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mondeling
motormanagement
motorolie
motorrem
motorsmeersysteem
naaf centrering
natrekken.
noodrem en/of hulprem
noodhulpsystemen
obstakel
oliecarter
oliedruk
oliefilter
oliefiltratiemodule
olieniveau
oliepeilstok
Olie (op display)
oliepomp
onbalans van de wielen
ondeelbare belading
onderborden
onderbroken (gele) streep
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