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Kopie kenteken auto

Autorijschool Otto

E achter B

Kopie kenteken aanhanger

Autorijschool Otto

E achter B

Kopie tenaamstelling
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Weegbrief:
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Werkelijke maten en gewichten

Auto

Aanhangwagen

Lengte
Breedte
Hoogte

4263 mm
1810 mm
1620 mm

6080 mm
2120 mm
1780 mm

Gewicht

1700 kg

As druk V
As druk A

1185 kg max
1025 kg max

Kogeldruk trekhaak max.
Koppelingsdruk AHW max.
Lading:

618 kg

Totaal
10343 mm

642 kg

2960 kg

1000 kg max.
1000 kg max.
75 kg
100 kg

1 pallet met trottoirtegels + 1 reservewiel
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Lading

642 kg
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Groene kaart
Uiteraard moet het motorvoertuig verzekerd zijn, de aanhangwagen is bij de meeste
verzekeringsmaatschappijen automatisch meeverzekerd.
Wanneer je in het buitenland gaat rijden moet je de “groene kaart” ofwel
internationale motorrijtuigenverzekeringbewijs bij je hebben.
Deze groene kaart moet geldig en ondertekend zijn.
In Groot-Brittannië en Noord-Ierland moet deze voorzien zijn
van 2 handtekeningen.
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Typeplaatje trekhaak
Dit plaatje is een goedkeuringsmerk van de trekhaak.
Het is bevestigd rechts van de trekhaak.
Belangrijk is de koppelingsklasse en de maximale kogeldruk dit is de druk die op de
koppeling mag rusten.

Koppelingsklasse
Maximale kogeldruk
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50 mm
75 KG
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B of BE ???

- TTM Aanhangwagen > 3500 KG? Zie: infolink (Ctrl + klik om te openen)
- Kies BE ipv B+ code 96 ivm bovenstaand schema !!!
Uiteraard dient u ook rekening te houden met het maximale
(geremde) trekgewicht van de auto, zie kentekenbewijs auto
beeld:
Let ook op max. koppelingsdruk (zie kentekenbewijs aanhanger)
en max. kogeldruk auto (zie typeplaat trekhaak)
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Meest gestelde vragen praktijkexamen BE
Vraag
1 Waarom wil je een E rijbewijs?

2 Moet je dan altijd een E rijbewijs hebben
als je met een aanhanger gaat rijden die
zwaarder is dan 750KG?

Antwoord

Ik ga rijden met een AHW die zwaarder is dan
750KG.

De toegestane maximum massa van de
combinatie waarmee ik ga rijden is meer dan
3500KG.


Nee, als de totale maximum massa van de
combinatie minder dan 3500KG is mag ik met
rijbewijs B rijden.

3 Je wilt met een aanhanger gaan rijden,
welke documenten moet je bij je
hebben?






Geldig rijbewijs
Kentekenbewijs auto
(APK bewijs diesel ouder dan 3 jaar)
Kentekenbewijs aanhanger

4 Hoe weet je zeker dat het kenteken
bij deze aanhanger hoort?



Door het identificatieplaatje, van de AHW, te
controleren. Chassisnummer dient hetzelfde te
zijn als op kentekenbewijs

5 Welke documenten moet je ook nog bij
je hebben als je in het buitenland gaat
rijden met deze combinatie?



Een internationaal motorrijtuigen
verzekeringsbewijs, of te wel een ondertekende
groene kaart

6 Wat moet je doen als je in GrootBrittannië of Noord-Ierland wilt gaan
rijden?



Een tweede handtekening plaatsen.
op de groene kaa rt 1 handtekening van de
eigenaar en 1 handtekening van de bestuurder.

7 Mag je met deze auto deze aanhanger
trekken?



Ja, de auto mag 1300 KG trekken (zie
kenteken)
De totale lengte blijft onder de 18 meter
(combinatie = 10,34 meter)


8 Met wat voor trekkend voertuig gaan we
rijden?



Personenwagen (zie kenteken)

9 Hoe lang mag de totale combinatie zijn?




Maximaal 18 meter in geval van personenauto
Maximaal 18,75 meter in geval van bedrijfsauto

10 Waarom is de lengte van de combinatie
belangrijk?



11 Hoe kun je lengte combinatie
“ongeveer” berekenen?




I.v.m. Lengteverboden, gesloten verklaringen,
opstelmogelijkheden en de derde rijstrook op de
autosnelweg (niet toegestaan indien > 7 meter,
behalve bij voorsorteren)
Lengte aanhanger rechts boven op kentekenbewijs
Lengte auto niet op kentekenbewijs, wel de
Wielbasis: tel er 1 meter voor + 1 achter bij.
Wielbasis: 2.70 + 2x1 + AHW 6.08 = 10.78 meter
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12 Hoe lang is de totale combinatie
werkelijk?





Auto:
Aanhanger:
Totale lengte:

13 Hoe breed mag de combinatie zijn?



Maximaal 2,55 meter.

14 Hoe breed is de combinatie?





2,11 meter
Breedte Auto: 1,81 meter
Breedte Aanhanger: 2,11 meter inclusief
breedtelichten (1,86 zonder breedtelichten)

15 Waarom is de breedte zo belangrijk?



I.v.m. Breedteverboden en gesloten
verklaringen (zie bordenklapper)

16 Hoe hoog mag de combinatie zijn?



Maximaal 4 meter.

17 Hoe hoog is de combinatie?




Hoogte aut o:
1,62 meter
Hoogte aanhanger: 1,78 meter

18 Wat is het maximaal toelaatbaar gewicht
van de auto?



Maximaal toelaatbaar gewicht 2035 KG
(volgens kenteken)

19 Wat is het laadvermogen van de auto?





Maximaal toelaatbaar gewicht
Massa ledig voertuig (kenteken)
Laadvermogen:

20 Wat is het werkelijke laadvermogen van
de auto?





Maximaal toelaatbaar gewicht
2035 KG
Massa ledig voertuig (weegbrief) 1700 KG –
Laadvermogen
335 KG

21 Wat is het laadvermogen van de AHW?





Maximaal toelaatbaar gewicht
Massa ledig voertuig (kenteken)
Laadvermogen

22 Men bied je 1500 KG goederen aan, kun
je dat met deze AHW vervoeren?



23 Wat moet ik regelen met betrekking tot de
belading van de aanhanger?



In de aanhanger mag maximaal 1282 KG
geladen worden. Dus het restant (218 kg.) zal
in het trekkende voertuig geladen moeten
worden.
De lading zal goed verdeeld moeten zijn over
de laadvloer van de aanhanger i.v.m. kogeldruk,
het gewicht en mag niet kunnen schuiven.
Zware lading onder i.v.m. zwaartepunt

24 Hoe weet ik de maximale kogeldruk van
het trekkende voertuig?



De kogeldruk is te vinden op het typeplaatje
dat bevestigd is op de trekhaak, rechts van de
stekkerdoos. (zie foto pag. 9)

25 De aanhanger heeft een
koppelingsdruk van 100 KG. Wat
moet ik doen?
26 Moet de auto APK gekeurd zijn?



De lading naar achter verplaatsen tot de
koppelingsdruk maximaal 75 KG is (ivm max
kogeldruk van 75 kg auto) zie typeplaatje
Nee, APK keuring na 3 jaar. Vervolgens
moet dit elk jaar gebeuren. (diesel)

27 Moet de aanhanger APK gekeurd zijn?
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4,26 meter
6,08 meter
10,34 meter

2035 KG
1405 KG 630 KG

1900 KG
618 KG 1282 KG

Nee, aanhangwagens die niet zwaarder zijn
dan 3500 KG behoeven niet gekeurd te worden.
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28 Hoe remt de aanhanger?



Deze remt d.m.v. een oplooprem

29 Hoe werkt een oplooprem?



30 Kan ik dan toch achteruit rijden?



Als het trekkende voertuig remt, loopt de
aanhanger in op de auto. Er wordt dan een
schokbreker (in het oplooprem-mechanisme)
ingeduwd. Deze schokbreker trekt de remstang
van de aanhanger aan waardoor deze gaat
remmen. Het remsysteem is zo gemaakt dat de
remmen van de achterste as iets eerder gaan
remmen dan die van de voorste as. Doordat de
aanhanger dus gaat remmen wordt het trekkende
voertuig ook nog extra afgeremd.
Ja, er is namelijk een zogenaamde “vrijloop”
ingebouwd zodat er achteruit gereden kan
worden.

31 Waarvoor dient de losbreekremkabel?



Dit is een extra beveiliging. Wanneer de
aanhanger van het trekkende voertuig zou los
breken zorgt deze kabel ervoor dat de oplooprem
aangetrokken wordt en de aanhanger alsnog gaat
remmen. Door de speciale “breekring” gaat de
kabel, na het remmen, los van de aanhanger.

32 Mag deze losbreekkabel over de kogel
van de trekhaak bevestigd worden?



33 De aanhanger heeft volgens het
kentekenbewijs een koppelingsdruk van
100 kg wat wil dat zeggen?



Nee, wanneer de kogel afbreekt, zou de kabel
geen functie meer hebben. Dus bevestigen aan
het daarvoor bestemde bevestigingspunt aan
het chassis
Dit wil zeggen dat de opwaartse druk onder de
koppeling van de aanhanger niet meer mag zijn
dan 100 kg

34 Waarom staat de kogeldruk niet op het
kentekenbewijs van de auto?



35 Welk gewicht houd je aan; de kogeldruk
van 75 kg of de koppelingsdruk van 100
kg?



36 Mag je een balk van 6 meter vervoeren?



37 Mag de Balk uitsteken aan de achterzijde
van de aanhanger?



38 Ik krijg een leenauto die geremd 1200
kg mag trekken, mag ik deze
aanhanger trekken?



Ja, alleen mag ik maar 1200 kg – 618 kg (ledig
gewicht AHW) = 582 kg laden

39 Hoe zwaar is de aanhanger zoals hij
daar staat?



1260 kg. (zie weegbriefje)

40 Hoeveel gewicht is daarvan lading?



1260 kg – 618 kg (ledig gewicht AHW zie
kenteken) = 642 kg.
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Omdat de trekhaak later is gemonteerd en niet bij
de fabricage van de auto. Maximale kogeldruk
staat op typeplaat van de trekhaak.
Uiteraard het laagste gewicht (van de kogeldruk
anders zou de kogel kunnen afbreken)
Ja, alleen zal de balk aan de achterzijde van de
aanhanger uit moeten steken want de aanhanger
is 6,08 meter. lang maar dat is inclusief
trekdriehoek.
Ja, maar hij moet worden voorzien van een
markeringsbord (evt met verlichting)
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41 Hoeveel remmen heeft de
aanhangwagen?
42 De reminstallatie van de aanhanger is
defect mag je de aanhanger leeg
trekken?
43 Hoe kom je aan de technische gegevens
die niet op het kentekenbewijs staan
(zoals lengte van de auto)?
44 Hoe kun je aan de achterzijde zien dat
we te maken hebben met een
aanhangwagen? (behalve vorm en
kenteken)
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3 !!!
1 Oplooprem
2 Handrem
3 Losbreekrem
Ja, auto mag 750 kg ongeremd trekken. ledig
gewicht aanhanger (zonder lading) = 618 kg



Deze gegevens staan in het instructieboekje van
de auto



De aanhangwagen moet voorzien zijn van lengte
driehoeken (al dan niet geïntegreerd in de
achterlichten)
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Aankoppelen
1.

Tegen verkeer inlopen

2.

Instappen

3.

Deur dicht doen

4.

Gordel aan, starten, let op buitenspiegels!

5.

Alarmlichten aan, en ramen open ivm aanwijzingen

6.

Stapvoets achteruitrijden (let op aanwijzingen) mocht je niet
tevreden zijn met je positie… Probeer het opnieuw!

7.

Neuswiel omhoog draaien om de koppeling op de kogel te
laten zakken. Evt “helpen door druk” (voet op dissel) of
handmatig let op! Handrem nooit geheel ontgrendelen, blijf in
contact met aanhanger!
Als indicator van aanhangerkoppeling groen is (omhoog) is de
koppeling vergrendeld (let op “klik”)

8.

Neuswiel naar beneden draaien (ter controle of de koppeling
echt vergrendeld is). En geheel omhoog draaien.

9.

Losbreekremkabel vast klikken aan oog chassis.

10.

Stekker aansluiten en kwart slag draaien.

11.

Handrem naar voren duwen, ontgrendelen.

12.

Alles visueel controleren

13.

Verlichting controleren, bij controle richtingaanwijzers rem
ingetrapt houden!
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Controleren
14.

Voorkant:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

15.

Zijkanten:
A.
B.

C.
16.

Tot 6 meter lengte zijreflectoren om de 3 meter.
Langer dan 6 meter lampen (om de 3 meter)
Banden controleren:
Voldoende zichtbare spanning.
Ventieldopje i.v.m. stof en vuil. Groen = Stikstof!
Geen roestsporen bij wielbouten (moeren)
Voldoende profiel minimaal 1,6 mm.
Geen scheuren of beschadigingen aan de zijkanten.
Let vooral op droogte scheuren.
banden na maximaal 6 jaar vervangen, door het
geringe gebruik zal het profiel niet slijten maar de
band kan uitdrogen!
Geen loszittende huif of elastieken.

Achterzijde:
A.
B.
C.

17.

Vergrendeling koppeling (groen OK).
Bevestigingsbouten en lasnaden mogen geen roest
vertonen.
Beschermhoes (mof) moet heel zijn.
Elektriciteitskabel en losbreekremkabel mogen geen
beschadigingen vertonen.
Voelen of remstang los is (moet speling hebben en mag
niet krom zijn).
Er mogen aan het triangelgedeelte geen vervormingen zijn

Verlichting! bij controle richtingaanwijzers
rem vasthouden!!! Ivm storing aardedraad
Kentekenplaat moet duidelijk leesbaar zijn.
2 Lengtedriehoeken (retroreflecterend)

Bovenkant:
Geen rommel die tijdens het rijden eraf kan vallen.
B.V. takken, bladeren of water en in de winter ijs of sneeuw!

18.

Onderzijde:
Speelgoed (bal), kinderen, glas, stenen, dieren ed!
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Weg rijden
19.

Instappen: Gordel aan, starten

20.

Wegrijden: Goed spiegelen, richting aan

ALTIJD!!!!!!!!
21.
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Controle oplooprem:
A.

Wegrijden:

B.

Rustig remmen:

C.

Stevig doorremmen, oplooprem moet
nu aangrijpen
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Afkoppelen:
22.

Oplooprem drukvrij? (zie stofhoes)

23.

Handrem erop trekken (veiligheid).

24.

Stekker uithalen (kwartslag naar links draaien) en in houder
plaatsen.

25.

Losbreekremkabel losklikken en aan aanhanger vastklikken.

26.

Neuswiel laten zakken ervoor zorgen dat het wiel haaks staat.

27.

Koppeling ontgrendelen.
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Kijktechniek:
Rechtuit rijden:
28.
29.
30.
31.

Voldoende afstand houden van stoeprand en geparkeerde auto’s.
Zeer regelmatig gebruik maken van beide buitenspiegels.
Beslist de snelheden aanhouden 50 = 50 , 80 = 80 en 90 = 90!!!
Constant rekening houden met lengte van je voertuig
(bijvoorbeeld bij kruispunten). Soms toch doorrijden bij een
fietspad i.v.m. zicht.

Afslaan naar rechts:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kijk rechterbuitenspiegel.
Kijk linkerbuitenspiegel.
Kijk rechterbuitenspiegel.
Kijk linkerbuitenspiegel net voor bocht maken (i.v.m. doorloop
AHW).
Kijk rechterbuitenspiegel “inlopen” AHW tijdens bocht maken.
Bocht maken
Na controle beide spiegels

Afslaan naar links:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Kijk linkerbuitenspiegel.
Kijk rechterbuitenspiegel.
Kijk linkerbuitenspiegel.
Kijk rechterbuitenspiegel net voor bocht maken (i.v.m. doorloop
AHW).
Kijk linkerbuitenspiegel “inlopen” AHW tijdens bocht maken.
Bocht maken
Na controle beide spiegels

E achter B

Recht achteruit rijden:
32.

ALTIJD WAARSCHUWINGSLICHTEN AAN EN RAMEN
OPEN!!!

2.

40 a 50 cm. van de stoeprand stoppen.

3.

Met linker hand boven op het stuur, sturen. (Zoek Steunpunt
voor rechterhand bv rechter knie)

4.

Op de rechterbuitenspiegel langzaam achteruitrijden. (gebruik
breedtelicht op de AHW).

5.

Wanneer breedtelicht van de AHW naar de stoeprand dreigt te
gaan vlot reageren door weinig naar rechts te sturen.
Meteen weer stuurcorrectie maken om het breedtelicht in de
linkerbuitenspiegel weer terug te krijgen.

6.

Wanneer breedtelicht van de AHW naar de weg-as dreigt te gaan
vlot reageren door weinig naar links te sturen. Meteen weer
stuurcorrectie maken om het breedtelicht in de
rechterbuitenspiegel weer terug te krijgen.

7.

Tijdens achteruitrijden middels, linkerbuitenspiegel,
rechterbuitenspiegel en vooruit kijken, overige verkeer
controleren.
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Verkeersborden:

Autorijschool Otto

E achter B

Controle combinatie
Voordat je bij de auto bent kun je al een aantal zaken v.w.b. veiligheid ontdekken:
Wat ligt er onder de auto / aanhanger?
 Bal
 Vloeistof (lekkage)
 Glas
 Dier
Staat de auto / aanhanger recht of scheef?
 Scheef is mogelijk een lekke band.
Dichtbij:
 Portieren dicht
 Motorklep dicht
 Kofferdeksel dicht
 Beschadigingen / deuken
Een auto / aanhanger heeft zeven kanten!
 Voorkant
 Achterkant
 2 zijkanten
 Bovenkant
 Onderkant
 Binnenkant
Algemeen:
 Spiegels heel
 Glaswerk van verlichting heel
 Ramen, schoon in orde en intact
 Ruitenwisserbladen
 Controle verlichting
Banden: (visuele controle)
 Spanning (lek?)
 Uitstulpingen / droogte scheuren (vooral bij caravans ivm stalling)
 Profiel minimaal 1,6 mm. Let op slijtage-indicatoren.
 Profiel is nodig voor afvoer van water en vuil
 Winterbanden profiel minimaal 4 millimeter (trekkend voertuig)
 Onregelmatige slijtage
 Spijkers, steentjes in profiel
 Velgen, roest en vervormingen
 Ventieldopje: groen = gevuld met stikstof minder onderhevig aan
temperatuurswisselingen daardoor langer juiste bandenspanning.
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Controle auto:
Onder motorkap:
 Motorolieniveau
 Koelvloeistofniveau
 Remvloeistofniveau
 Stuurbekrachtigingvloeistof niveau
 Ruitensproeiervloeistof niveau
 Accu
Bovenkant auto:
 Lesplaat vast
 Eventuele imperial
 Sneeuw, ijs ed
Binnenkant auto:
 Hoedenplank (leeg)
 Bodem van de auto ivm losliggende delen die onder pendalen
kunnen komen.
 Kinderslot ed
 Controlelampjes ed
 Claxon
Achter-, voor- en zijkant auto:
 Kofferbak dicht
 Verlichting, ruiten- en spiegels schoon en heel
 Ruitenwissers en sproeiers
 Hoedenplank vast
 Beschadigingen
 Motorkap dicht
 Tankklep dicht
 Portieren en ramen dicht
 Kenteken leesbaar en bevestiging
 Verlichting
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Uitgangspositie:
33. Handrem aan
34. Steunwiel op de grond
Controle:
1. Koppeling Test
2. Koppeling laten zakken
3. Stekker insteken
4. Losbreekrem aankoppelen
5. Steunwiel omhoog
6. Handrem als laatste
7. Controle verlichting
Controle aanhangwagen:
1. Bouten roestvrij
2. Handremstang gespannen
3. Zijverlichting (langer dan 6 meter)
4. Steunwiel goed omhoog (geen roest)
5. Controle lading
6. Reflectordriehoeken
7. Kentekenplaat aanwezig
8. APK auto
Lengtes van de combinatie:
Lengte aanhangwagen
=
Lengte van de totale combinatie =
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6,08 meter
10,34 meter
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Maximum breedtes:
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Deelbare lading:

Bron: Verjo
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Ondeelbare lading

Bron: Verjo
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Maximum Lengtes:

Uitzondering:
Bedrijfsauto´s 2,55 meter
Maximum hoogte 4 meter

Bron: Verjo
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