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Nol
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II
111

IV

Kleur.

Onderwerp.

Brief aid Insp. der Kon. Marech oo

licht oranje.
licht geel.

Invulling der gele formulieren
Aanteekeningen hetreffende Inschr.
Bewijzen.
Aanteekeningen betreffende Verlen·
gingen.

wit.
licht groen.

,

V

,

VI

Soorten van Motorrijtuigeu.

licht rose.

•

VII

Soorten van Aanhangwagens

licht blauw.

•

VIlI

Soorten van cushionbanden.

wit.

Driekleuren Borden.

wit.

•
.:bl.~t

IBl

K

Directie
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BLAD I.
AJlIellrlft TU eeD, door liet 1llle1n1JY1Dp-8III'elllI ... dea
Heer JroloDel-III8peetelll' der JrOD.
toep.
IODdea ad,llllI L L toeplllllliag 'u de ,ooneMlftea
laetrelreade de 11l8OIn1Jrlag 'u otorrQtalpa.
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Daar het in den laatsten tijd herhaaldelijk voorkomt, dat vragen
om inlichtingen hinnenkomen omtrent de beteekenis van UItdrukkingen
en woorden, voorkomende in § 4 van het tegenwoordig Motor- en
RIJ" ie1reglement en naar de "ijze van berekenen en van meten
(m.a.w. controleeren) van de "ieldrukken van motorvoertuigen, mogen
hieronder eenige aanwijzingen volgen, in het hijzonder met het oog op
de bepalingen van de artikelen 42, 48 en 44 van bovengenoemd
reglement.
In art. 48 \'8n het Motor- en Rij,,;elreglement staat, dat alle motorrijtuigen eb aanhan8"agens (door motlttrnctie ,oortbe"ogen) moeten
zijn ingeschreven uitgezonderd o.n. die motorrijtuigen - op luchtbanden - die geen grootere wielbelasting dlln 1200 K.G hebben;
"illen zij op den openbaren "eg toegeinten "orden. Onder groo,ote
wielbelasting wordt alhier bij de inschrij, ing 'erstoan: de grootste
wieldruk, die een voertuig ooit zsl kunnen bezitten, ingevolge de
opgsve vnn den eigenaar of houder.
Deze persoon doet immers een opgave van (zie gele aanvraag·
formulieren Bijlnge I) :
1) asdruk vó6rss, tengevolge van het Ledig Gewicht van het
voertuig (A.KG.)
2) aBdruk achter dito (B.KG.)
8) asdruk v66ras, tengevolge van den druk van de lading op het
,oertuig (C.KG.) en
4) aBdruk nchter, (D.KG.).
Deze vier getallen worden respet'lie"elijk ingevuld bij de vragen
14, 15, 17 en 18 der bekende gele lIanHlIlIgfonnulieren. bij alle politie.
bureau in 'ederland verkrijgbaar.
Door de zorg vnn het inscbrijvingsbure.u voor Motorrijtuigen te
's Oravenhage "orden nu de getallen A en C, B en D samen opgeteld,
dit geeft:
Totale asdruk op v66rss (A plus Cl = X KG.,
en totale asdruk op acbteras (B plus Dl = Y KG.
De totaal wieldruk van elk voorn iel "ordt nu gevonden door den
asdruk door 2 te deelen; men krijgt dus:

Totale (ia groot
p redende) .. ieldruk vóór
2 K.O.
en to ale (ls grootat optredende) wieldruk achter = Y 2 K.G.
o ooghJk
men allQIlelQen, do d
bereuning ,nn den I'ieldruk UIt d n sdruk op mAXUIlum 50 KOn uwk ung uitkom .

'f

..

JOOO K••

...

IC

Ra
..

lJf /nI ..... " ..

I_KG.

. . . . . . . .N . . .

l betreft do op
n do \ad
de tgllD&ar zelf de
grookte lading oppven die hij deDJd
aull p. el'Vllllnln; i _
een kolenhandelaar, die teeda 110 zakken o!en" 50 X 0 vervoert (ia
2IiOO X 0.), aal aoed doen lIiOO X 0 1adQlll op te ge n of IDJI8Phiea
n g beter voor alle kerheid 8000 X G terwijl a gnNIntea-espediteur, die ateeda 40 kiatea vruchten of groenten ervoert" 10 KG. per
kist, met een gerust ge.. tea 800 K O. of oor alle zekerheid ll100 X.G.
els lading kaa opgeven, terwIjl al] miaachiea beiden het...lfde type
motorrijtuig bezilten.
Echter dient hierbi] te worden opgemerkt, dat de We' (c.q. het
Reglement) van houders van motorrij uigea aeer ingewikkelde Vl'llgen
om op te 1081eD vergt Hoe moet immers een vrschVijder VOlll' _
hem toebehoorend motorrijtuig de vragen 18 14, lil, 16, 17 en 18 van
de reeds vermelde gele 88DVI'll8gformulieren invullen?
Daarbij kan hij gebruik maken van eene ag
r hting. gr ti. bi]
"gele" inachrijvmpkeartea verkrijgbaar fllllIte1d
Om het I(otor- en Bijwie1reglemen woor<lelijk op te olgen,
behooaode de m,enaar of houder Van een lIlOtonijtuig niet den ..druk
van elke aa, maar den Wleldruk van elk 1tiel van h hem
behoorend
voerluig op te geven
Daar dit door lJIUIg aooder behulp an apeelw durvOOl' geoon.
aw-.ie llIl hMomdien _tal IrooJtbare
tellen _t nan keurig
me a ia (ook a·
p eeD weegbrug orden IQ d Vl'Il.... 18 a 111

•
der bekeDde gele formulieren..oppnn "'n de udPUkkeo ..vrued.
Aoden WUB bat ODIDOfl8lijk pw_t V80 boud.... \'80 moWrij~uillP
Jui.te 0pll8\'en te eieehen.
verbead
Vraag 18 i. beel eellvoudig. Di~ ptal moet beklllld ZIJII
met de wegenbelasting = A plu. B K.G. (Yoor de letlera, zi hM
hierboven gegeven voorbeeld).
Vragen l ' en Hl zijn te vinden door bat voertuig ledig - . t mM de
VOOl'lUl en daerna met de lIchtera. op een wee,brug te plaeteen
A en R K.G.
Om nu de vragen 16, 17 en 18 te beaDtwoorden, moet men ....
weten, hoe groot de te vervoeren ladmg zal zijn. Vervolgene moet _
die lodmg bezitten (dit is echter niet altijd mogelijk) en het voertuill
al\\e., driemaal wegen: eeret geheel, dan voor, dan achter.
(De ge allen, die men ,oor ,oom. en achtera. ,mdt, zull n nie
altijd gelijk zijn aan het totaal - ten,.,volge von wrijvl~ in de
a tappen zullen deze ge" ichten iet 'an elkaar verscbillen, Ql t een
balf à één pcl.).

m

I.

Uit de.. dne laatste metingen viudt men dan de gewiehten :
J) (A plus B plu. C plus D)
~) (A plu. C) .
en 8) (B plus D)
(zie het voorbeeld, in het begill vall dil BobrijveIl pnoemd).
Uit de 8 .....te wegingen vond men de gewichten:
1. (A pluB B)
1I.

A

8. B

•

.

1)
(2)
(8)

(4)
(lil
(6)

(ui~ de v81'galijlringen (1), (2), (8), (4), (11) en (6) zijn nu de gewi hten
C, D en (C pluB D) te vinden, welke bij de vragen 16, 17 en 18 behoorea te worden opgegeven.
'W iI men de getallen C en D nu echw bij benadering wMen, deo
ken men volataan met UlO zwaartepunt van de lading aan te . . en verder algebralech de verhouding von hat gewicht V80 de ladiag
op VOOl'llB en achwa. te bepalen.
Ia dan het gewicht van de lading (C plus D) K.G., dan kriiit _
aoodoende direct de waarden von C an D daer de verhouding V80 deu
..wicllten omgekeerd evenredig i. rIIllt de verhouding del' Iutfbooma.
_
von zwaertepunt der leding tot hortlilD.VOOrBl en barilija.
aehtera•.

In verband met de bepalingen van art. 42, 48 en« van het Motoren Rijwielreglement kan het navolgende worden medegedeeld:
Men kan twee gevallen onderscheiden nl. :
J. het voertuig behoeft niet te worden ingeschreven.
11. het voertuig moet wel ingeschreven zijn.
ad J. Is het voertuig 2-assig en VOOrzl n van luchtbanden (of is
het voertuig voorzien van robberbanden, geen luchtbanden zijnde,
doch wegende totaal, dus met lading, niet meer dan 1800 K.G.), dan
mag de grootste lD••!druk VIlO oenig wiel de 1200 K.G. niet te beven
gaan; dit is meestal olén der achterwielen.
ad IJ. Voor alle andere motorrijtuig n moet een inachrijvingabewijs kunnen worden getoond en mag de groot te wieldruk niet
grooter zijn dan de in dat bewijS aangegeven getaiwaarden.
Om nu deze wieldrukken te controleeren, kan men gebroik maken
van 2 methoden.
1) men kan zoowel de vooras als de achteras afzonderlijk van het
beladen voertuig op n weegbrug plaateen en de gevonden gewichten
door 2 deelen.
Men krijgt dan den gemiddelden Wieldruk ,óór en achter.
2) men kan m t behulp van een daartoe aangekocht weegtoestel
op den weg olén der wielen oplichten en wegen en zoodoende den
optredenden wieldruk direct meten.
Jn het tweede g val zal de bestuurder of houder van het motorrijtuig weinig hinder ondervinden van het oponthoud, veroorzaakt
door deze meting.
Jn het eerste geval zal een bestuurder of houder van een motorrijtuig echter zeker met tegenzin de gedwongen rit naar een weegbrog
(bij een gasfabriek o.a.) maken en zal een transportonderneming veel
last van een dergelijke, eelvuldig toegepaste maatregel kunnen ondervinden; eene methode, welke reeds in bet algemeen minder
"enschelilk ia.
Om echter d n wieldruk te meten, moet men speciaal daarvoor
geconatroeerde wieldrukmeters bezitten, die t mehjk kostbaar zijn.
Hiervoor z.jn eenige modellen in den handel; een Hollandach merk en
twee Ameriksans he merken zIJn mij tot heden bekend.
Tot hed n blijkt echter, dat &lechts olén dezer toestellen (prilS 500
dollar per "aar) goede, betrouwbare w komsten geeft (ni fouten met
maximum van 2 pct.); het tweede toestel .. niet in staat om wieldrukken te me n doch meet steede lela, d t te groot of te klein ia;
geen voldoende resultaten
terwijl met he derde toeatel tot nu
zijn bereikt.

•

•
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Eenlge technische opmerldngen én aanwfjzlngen betretfende
de ~.g. "InschrlJvlng" va.n MotorrijtnJgen en Aanhang·
wagens, In verband met de bepalIngen VBn § 4 VBR. het
gewVlÜgd: "Motor. en RVwlelreglement, sedert
1 November 1927 In werkIng getreden".

Velen zullen zich weleens hebben afgevraagd wat de borelen, in drie
kleuren (oranje-wit.blauw) geschilderd en aan de vóór- en achterzijde
van vruchtautomobielen, van omnibussen en vnn aanhangwagens door
motorrijtuigen voortgetrokken, aangebracht, te beteekenen hebben.
Velen zullen zeUs eetvdergelijk bord hebben moeten aanbrengen;
velen zullen zich hebben afgevraagd wat het nut toch zijn kan van
deze borden; en velen zullen zichzelf geen be\redigend antwoord
hierop hebben kunnen geven.
In het hiernavolgend hoofdstuk zal getraeht worden den lezer een
uitlegging te geven van de beteekenis van deze Lorden, m.B.W. van
§ 4 van het ~Iotor- en Rijwielreglement in zijn tegenwoordigen vorm.
Vroeger: vóór Nov. 1927, waren vrijwel alle wegen, geen rijkswegen
zjjnde, afgesloten voor het verkeer met motorrijtuigen met ecn eigen·,
of met een totaalgewicht boven een zeker maximum, teneinde te voorkomen dat die wegen vroeglijdig vernield zouden worden.
Bovendien was hel. verboden achter een motorrijtuig één ol meerdere
aanhangwagens "oort te trekken.
Elk proviociaal- en "ele gemeentebesturen gaven "oor het rijden op
wegen onder hun beheer aparte vergunningen of ontheffingen af.
Voor elke vergunning moest natuurlijk leges betaald worden; deze
bedragen konden in grootte belangrijk verschillen.
Bovendien waren de voorwaarden aan dergelijke vergunningen verbonden legio, en allen van elkander verschillend; enkele provinciale
besturen gaven zelfs ,rergunningen of, bestaande uit een gedrukt boekje
met 8 pagina's druk, plus een landkaart. Tenslotte moesten de voer·
tuigen die van dergelijke vergunningen gebruik maakten voorzien
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worden van plaatjes, wapentjes, lettertjes enz., von allerlei vorm
en grootte.
Op het laatst werd de toestand onhoudhaar, er moest een uitweg
gevonden worden.
Naar dezen uitweg is door de daarioe ingestelde: "Zware vrtlchtcn·
commissie" gezocht en werd door haar een plan uitgewerkt.
Op 1 Nov. 1927 trad n.1. de gewijzigde Motor· en Rijwielwet
(= M. RW.) in werking, henevens het daaraan verhonden Motor·
en Rijwielreglement (= M. R R) en de weder daaruit voortvloeiende
Motor- en Rijwielheschikking (= M. RB.).
Met de in § 4 van het M.RR opgenomen hepalingen konden zich
alle Besturen vereenigen, zoowel de Rijl<swate.rstaat nIs alle provinciale- en gemeentelijke hesturen.
Men ging uit, hij het vaststellen van de kons tot heschadiging van
het wegdek door een voertuig, van een drietal grondstellingen, welke
naar mijne meening niet alleen zeeT juist, muur tevens de Benige
juiste zijn.
1. De schade aan het wegdek wordt allee", door de", totalen wieldm"
van een voertuig veroorzaakt.
2. De schade aBn het wegdek wordt in grooterB mate veroorzaakt
naarmate de soort der gebruilÛe wielbanden minder in kwaliteit i8,
d.w.z. minder veerkrachtig, of heter gezegd, schokhrekend is.
3. De schade aan het wegdek wordt i", grooteTe ",ate heinvloed
naarmate de 8nelheid waarmede een wiel over den weg rolt, groaftT is.
Hieruit volgt dat, wanneer men een zeker gewicht over een weg
vervoert, men minder kuns heeft den weg te vernielen naarmate men:
a. meer druagwielen aBn het voertuig aanbrengt;
b. de heste soort handen gehruikt, en
c. langzaam rijdt.
Naarmate de bandensoort dus beter is, het aantal draagwielcn
grooter, en de vracht kleiner, is het redelijk een voertuig sneller te
laten loopen met minder kans op schade aan den weg.
Wil men een vrucht van 10000 K.G. '"ervoeren, dan kan men een
4·wieligen vrachtwagen nemen, en heeft elk wiel minstens 10 ()(X) : 4
= 2500 K.G. te dragen.
Kan men echter een 6·wielig voertuig voor <lat doel gehruiken, dan
heeft elk wiel ",instens slechts: 10000 : 6 = 1667 K.G. te dragen.
Verder zal men mij toch wel toegeven, dat de cventueele schade
Dan een weg toegebracht ten gevolge van heL daarover vervoeren vou
een zworen lost, geladen op een voertuig met wielen. voorzien vnn lucht-
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s
of ballonbanden, minder znl zijn dan de schade veroorzaakt door
hetzelfde voertuig, voorzien van ijzeren banden.
Tenslotte is bet tooh ook zeker juist dat een last, vervoerd op een
voertuig voorzien van smalle handen, meer schade zal kunnen veroorzaken aan een weg, dlln wonnëer men daarvoor wielen met breede
wielbanden gebruikt.

•

•

Deze stellingen zijn nu, voor de praktijk geschikt gemaakt en in § 4
van ons M.R.R. neergelegd, in den vorm Van een twintigtal artikelen.
Men ging daarbij van de gedachte uit dat, nu iedereen zich bij deze
bepalingen kon neerleggen, dat daardoor een eind zou zijn gekomen
aan alle vroegere vergunningen en ontheffingen.
Daarvoor in de plaats dacht men zich ééne uniforme regeling, voor
het geheele land geldig, gevonden te hebben; .ene regeling di. dan
alleen waarde heeft, wanneer op volkomen uniforme wijze OV6r het
geheele land toe_ioh! op de naleving de_er bepalingen wordt uitgoefend.
Men heeft in deze z.g. "Zware vrachtearegeling" alle personen·
rijtuigen buiten rekening gelaten, men heelt alleen het rijden met
zware vracht.8utomobi~,nz~~ aanhangwagens BaD banden willen
leggen.
. ~,4... J
Voor deze laatsten heeft merl de Z.g. "Inschrijving" vastgesteld.
(Zie art. 37 M.R.R.).
Vrij van inschrijving zijn daarbij alle motorrijwielen, driewielers en
motorrijtuigen op niet meer dan twee aSsen op luchtbanden, met eene
totale wielbelasting of wieldruk tot 1200 K.G. (Zi. art. ~3, tw.ed. lid,
onder a, M.R.R.).
Enkele zeer lichte typen van aanhangwagens zijn eveneens vrij van
dezen Z.g. "Inschrijvings.plicht"; deze typen zullen wij echter maar
over het hoofd zien, daar deze zaak vrij onbelangrijk is. (Zie art. ~·1,
20, M.R.R.).
Alle overige motorrijtuigen en aanhangwagens hehooren dUB, vóór
daarmede op den openbaren weg gereden wordt, ingeschreven te
worden
in een daartoe bestemd register. (Zie artt. 37, 38, 39, 40
en ~1, M.R.R.).
Wordt dus met een dergelijk niet ingeschreven voertuig op den
openbaren weg gereden, dan msakt men zich schuldig aan een straf·
baar feit. (Zie artt. ~2 .n 73, •• r8Z. lid, onder a, M.R.R.).
Hoe geschiedt nu deze inschrijving, en waartoe dient zij? Laat ik
het laatste eerst beantwoorden.
De inschrijving dient om aan een motorrijtuig (of aanhangwagen)
waarvan de wieldruk hoven het normale (= 1200 K.G.) uitgaat een:
"rijvergunning" te geven.

h

Deze "rijvergunning" krijgt men gratis.
In deze vergunning, die den naam draagt van: "IDschrijvings:Bewijs" staat heL geheele signalement van den wagen ,'ermeld.
Ook de naum .lit'f"'woonpiaats von den eigenaar of houder, en het
provinciaal letter en nummer waaronder het voertuig rijden mag.
J30vendien staan daarin ,ermeld de drie voornaamste zaken, n.l.:
1. de soort del' banden van hei "oertuig;
2. de groolsle wieldrukken van het \"oerluig in beladen toestand, en
3. de maximum-snelheid waarmede het voertuig voortann zal mogen
rijden op de verschillende wegen \"I.m hei land.
In antwoord op het eerste gedeelte van de hierbovensloande vraag
kan worden gezegd dat een ,-erzoek om inschrijving gericht behoort ie
worden tot: "Hct Bureau VOOT de Inschrijvingen 'Van Motorrijtuigen
en Aan"u"gwagcml, te 's GTuvcnJJ~~~:1~~~3' J
Men moet eene dergelijke aanvraag om inschrijving echter niet op
een stuk briefpapier geschreven, inzenden I
Men behoort zich eerst te voorzien van een daortoe op vele PolitieBureaux en Bureelen van den RijkswateI"Slaat gratis ver1.-rijgbanr
gesteld geel fonnulier. (Zie Bijlage 1.)
Bij dit formulier behoort een relour-couvert met het adres van het
Inschrijvings-Burel1u daarop nfgedrukt, waardoor men slechts een
postzegel Vlln 12 centen daarop behoeft Ilan te brengen voor het inzenden van het ingevulde formulier; benevens eene afgedrukte: "Toelichting", bestaande uit één los bloadje popier. (Zie Bijlage Il.)
Binnen enkele dogen" ontvangt men dan een z.g. "InschrijvingsBewijs"; dit Bewijs behoort men steeds bij hel betrokken voertuig te
houden, en is in Bijlage III weergegeven.
Op het rechterblad, onderaan, ziet men op dit Bewijs het
navolgende:
Toegelaten 87wlhcden. of rijverbod op wegen 'Vlm:
Klas8e
1 =
K.M. peT uur.
Klasse IJ =
_
K.M. per uur.

Klasse IJl =
K.M. pcr uur.
Geen s"c/heidsbepcrking.)
,ijveTbod.)
Achter de gelijkteekens worden nu eenige cijfers of strepen ingevuld.
Zijn de open vakken derhalve respectievelijk als volgt ingevuld:
(_ =
(x =

=

=

80

x , dan beteekent dit, dat het \"oertuig waan-oor het Bewijs
is afgegeven t.a.v. eerste klasse wegen geen snelheidsbeperking in
=
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acht behoeft te nemen (tenzij natuurlijk de weg gelegen is binnen eene
bebouwde kom waarvoor eene maximumsnelheid is vastgesteld), en
op tweede klasse wegen niet sneller dan: 30 K.M. per uur mag rijden,
terwijl heL voertuig niet op derde klasse wegen verschijnen mag.
Ingevolge de bepalingen van § 10 (artt. 46, 47, 48, 49, ben""ens
bijtage.. VII) van de M.R. Beschikking moet een dergelijk
ingeschreven motorrijtuig Ran de vóór- en achterzijde voorzien zjjn,
boven het provinciaal letter en nummer van een rechthoekige plant,
in drie gelijke dooIen verdeeld, en in drie kleuren geschilderd.
Het linkergedeeJte oranje, het middelste wit, en het rechtsche licht
blauw.
De minimum afmetingen van eene dergelijke plaat behoort als
volgt te zijn:
lang = 52.5 e.M.,
hoog = 12.- e.M.
In het oranje deel wordt in dit geval "erder niets aangebracht. In
het witte deel wordt met zwarte cijfers het getal 30 aangebracht, en
in het blauwe deel wordt met zwart een kruis getrokken.
In figuur 1 is deze plaat weergegeven; de dikte der cijfers en strepen
moet 15 m.M. bedragen, de letterhoogte 90 m.M. en de letterbreedte
minstens 65 m.M.

--rm.H.

,3 Qtm~~.~
==
_J.
120

•

I-- 175 m.M.---.l

>/65m.M1c
:
m.M. ------~.I

I-I.!--------- 525

Figuur I.
Voor aanhangwagens moeten deze platen ter weerszijden van het
voertuig worden aangebraeht.
Deze drie-kleurige platen dienen nu om aan controle eTende am.btenaTen op den 1veg aan te geven met welke Bnelheden geTeden mag
worden. Zij moeten dUB in overeenstemming zijn met de gegevens van
het betrokken Inschrijvings..Bewijs.
De oranjekleur komt overeen met een weg in de Ie klasse ingedeeld;
de witte k1~ur en de liehthlauwe respectievelijk met wegen in de lIe
en in de me klasse ingedeeld.
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De wegen kunnen nu ingevolge het bepaalde bij art. 36 l\f.R.R.,
naar gelang van hunne geschiktheid voor het verkeer met zware motorrijtuigen ingedeeld worden in eene klasse; Ie, ITe of me klasse.
Er kunnen dus ook "niet·ingedeelde" wegen 'Voorkomen; voor het
rijden op deze oningedeelde wegen is het hebben van een J nschrijvingsBewijs dus wel verplichtend gesteld, men hehoeft zich echter niet aan
een snelheidsbeperking te houden.

Een wel-ingedeelde weg moet te herkennen zijn aan oranje, witte
of blauwe banden of rechthoekige platen om boomen of palen
aangebracht.
Verder mag men, in verband met het bepaalde bij art. 50 l\f.R.R.
niet meer dan één aanhangwagen door een motorrijtuig doen voort·
trekken.

•

De lezer ziet hieruit, dat men op deze wijze, zoowel door het indeelen
van de wegen, als door het als 't ware eveneens indeelen der voertuigen, VOOr het vervoer van zware vrachten langs den weg (behalve
het vervoer door menschenhanden voortgetrokken of met paardentractie) in categorieën, eeDe vergunning-stelsel gemaakt beeft, waardoor de mogelijkheid bestaat aan lichte voertuigen, voorzien van goede
soorten van banden op goede wegen groote snelheden toe te laten,
terwijl aan zeer zware voertuigen, voorzien van minder goede soorten
van banden op wegen met slechten ondergrond, of niet voorzien van
een doelmatig wegdek, kleine rij-snelheden kunnen worden opgelegd.

Tevens moge nog melding gemaakt worden van het volgende:
Stoom., motor-walsen, aUe militaire voertuigen en motorrijtuigen
(tractoren) met hunne aanhangwagens hoofdzakelijk bestemd om
buiten de wegen te worden gebruikt, vaUen builen den z.g. "Inschrijvingsplicht" (zie art. 46 en 47 l\f.R.R.).
Onder de laatstgenoemde rubriek "aUen aUe landbouwtractoren en
landbouwmachines als dorschmachines. enz.
Deze voertuigen behoeven dus niet te worden ingeschreven, zij
moeten aan bepaalde voorwaarden echter voldoen om van de wegen

gebruik te mogen makeu.
Hiermede hoop ik den lezer een beeld le hebben gegeven van het
doel der z.g. "Inschrijving".
Een antwoord te geven op de vraag: ,Beantwoord! de zware
vrachten·regeling aan de verwachtingen?" - is moeilijk.
I

•
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De lezer zal wel begrepen bebben, dat de noleving der bepalingen
van eene dergelijke regeling geheel neerkomt op eene juiste en iuten·
sieve controle vaD:
1. de snelheid der voertuigen, en

2. bunne grootste wieldrukken.

•

•

Men moet dus over nuuwkeurige methodes beschi.kken om den wieldruk (in kilogrammen) en om de snelheid (in KM. per uur) te metcn.
Een der belangrijkste zaken van deze regeling ;s eehter ook Iwt op
de juiBte wijze invullen der aanvraagformulieren. (Bijlage 1.)
Vele houders van motorrijtuigen zijn niet in staat alle één en twintig
vragen vaD dit formulier juist te beantwoorden; velen echter geven
zieh zelfs niet de noodige moeite, deze vragen ecns behoorlijk te lezen I
Het gevolg hiervan is, dat velen een onjuist Insehrijvingsbewijs toegezonden krijgen. Het gevolg hiervan is weder, dat deze personen vroeg
of laat een praees-verbaal krijgen, hetgeen meestal op eene onnoodige
boete van één lot 20 gulden uitloopt.
Deze Z.g. "gele" kaarten zijn overal gratis verkrijgbaar gesteld; de
aehterzijde dezer kaarten is bloneo gelaten; men kan deze aehterzijde
gebruiken tot het doen van aanvullende mededeelingen betrelfende
het ter inschrijving aangeboden voertuig.
Op de voorzijde van deze knart ziet men bovenaan vooreerst een
hoold, bestaande uit eenige ongelijkvormige, kleine, onbesehreven
ruimten.
Daaronder leest men, in kleine roode letters, een veelbeteekenend
zinnetje: .. Beleefd wordt u verzocht onderstaande genumm.erde vragen
duidelijk met inkt in te vullen; deze kaart bewaren wlï voor U."
In art. 37 M.R.R. is namelijk sprake van een "daarvoor beBtemd
register
" waarin de zware motor-voertuigen ingeschreven moeten
worden; dit register is echter omgewerkt tot een "Kaartregister",
m.a.w. in een z.g. "Kaart-systeem".
Elk motorrijtuig en elke aanhangwagen heeft in dit systeem een
eigen kaart met gegevens; daar de kaarten van stevig cnrton vervaardigd zijn, is het leven van een eenmaal uitgeschreven, ingeleverde en
in een daartoe bestemde lade opgeborgen kaart, zeker even lang Rls
het leven van het betrokken voertuig.
Veranderingen kunnen, wegens het ontbreken van de noodige ruimte
daartoe, op de kaarten moeilijk worden aangebracht.
Het verdient daarom steeds aanbeveling, wanneer op een kaart veranderingen moeten plaats hebben, een nieuwe gele kaart in te leveren

8
aan het betrokken Rijksbureau, en niet te trachten op de eerste kaart
vernnderingen uangebracht te krijgen.
Zooals hierboven reeds werd vermeld, wordt dengene, die een gele
kaart moet invullen, verz9Cht behoorlijk de één-en-twintig onder het
hoofd staande vragen te beantwoorden.
Boven de kleine roode letters moet niet geschreven worden; deze
vakken zijn bestemd voor het aanbrengen vnn dienstaanwijzingen.
Ook onderaan de kaarten, links, zijn eenige kolommen aangebracht,
in deze vier kolommen behoort ook niet te '''''orden geschre-çen, zij
dienen tot het uitrekenen der wieldrukken (waarover later).
Vraag 1. Vooreerst sclu:ijve men duidelijk naam en adres op den
bovensten regel; zoo mogelijk bijvoorbeeld door een stempel met firmanaam of iets dergelijks.
Vult men dezen eersten regel niet volledig in, dan bestaat er kans dat
men VOD een dergelijke ingediende kaart niets meer hoort, om de
eenvoudige reden, dat de postbode het teruggezonden stuk niet kan
bezorgen.
Op den tweeden regel ziet men de woorden: "Mowrrij!uig-Aanhangwagen"; en op den derden regel t I ' ••••• assen".
Velen zullen met het invullen van het aantal assen geen moeite
hebben; ook niet met de keuze tusschen de woorden "Motorrijtuig" of
"Aanhangwagen"; datgene wat niet gewenscht wordt moet doorgebaald worden, wil men dus een motorrijtuig aangeven, dan moet
men bet woord: "Aanhangwagen" doorhalen.
Voertuigen van 't type "Truck en trailer", m.a.w, uTrekker cn
oplegger" worden echter, in afwijking met de toepassing van de
Wegenbelasting-wet, als één enkel motorrijtuig op 3 fissen beschouwd.
Wil men echter in een bepaald geval hnnen oordeelen of men met
een "Truck en Trailer", dan wel meL een moionijtuig en één-assigen
aanhun~vagen te doen heeft, dan moet men zich de volgende vragen
stellen.
1. Is de koppeling van den "oplegger" met den "trekker" ten volle
geschikt om zoowel druk (= van boven) als trek te weerstaan;
2. Is de "trekker" gebouwd om uitsluitend te worden gebezigd tot
het voorttrekken van de dilDrvoor bestaande "opleggers";
3. Drukt de lading, wanneer het laadvlak behoorlijk op normale
wijze en gelijkmatig beladen is, zoowel op de koppeling van oplegger
met trekker als op de 3e as.
In figuur TI is een voertuig van het bovenbedoelde type schetsmatig
aangegeven.

•

•
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a.

is de koppeling van "trekker" (= t.) met oplegger (= g.).
de v6óras van den "trekker", deze is bestuurbaar.
de achterss van den "trekker", waarboven het punt 8. zich
bevindt.
de 38 vau den "oplegger" , de derde 8S van het voertuig.

b. is
c. is
meestal
d. is

o

K

•
,

L
Figuur IT.

•

Het zwaartepunt van de lsding ligt in: p. en het Gewicht van de
lading wordt voorgesteld door de pijl: L.
Het zwaartepunt p. moet nu tusschen d. en a. liggen. De drukken
op achteras van trekker (= K.) cn op de as van den oplegger (= D.)
moeten tezamen even groot als L worden, m.a.w. (D + KJ = L. (1).
Verder is de grootte van de krachten IC en D. te berekenen, want
deze krachten verhouden zich in grootte, omgekeerd evenredig met
hunne loodrechte afstanden tot de lijn waarin de kracht L. werkt,
m.U.w.:

K : D = pf : ph.
of: K x ph = D x pf. (2).
Uit de vergclijkingen (1) en (2) kunnen de krachten K. en D.
berekend worden.
.
Wil men nu van een zeker voertuig bcoordeelen of dit motorrijtuig

tot het type "truck-en-trajlej"; ):oew.hoort, dan moet K minstens
gelijk zijn aan t:L- Y3 /~ /~
Zoo niet, dan moet men dit drie-assig voertuig splitsen in één tweeassig motorrijtuig, en ééne één-assige aanhangwagen. Daarvoor moeten

.c.
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dan 2 "gele" kaarten woraen ingevuld; één voor het motorrijtuig en
één voor den aanhangwagen.
Het is echter voorgekomen, dat iemand een twee-ossig motorrijtuig
opgaf en daarbij voor het aantal assen: 4 opgaf.
De reden daartoe waren bij dien persoon de volgende:
Ie. de v6órassen zijn immers twee kleine l1sjes, elk ongeveer
20 e.M. lang;
2e. de achteras bestaat ook uit twee deelen, elk dezer deelen zit
verbonden in 't midden aan het differentiaal-werk;
3e. dus mijn automobiel heeft: 2 + 2 = 4 assen.
De lezer zal echter begrepen hebben, dat onder "as" moet worden
verstaan: "De denkbeeldige hartlijn van twee tegenover elkaar liggende wielen". (Men vergelijke hiermede het bepaalde bij art. 1 onder
1 m. en n. M.R.R.).
Bij het invullen der bandenmaat geve men steeda op:
Ie. de maat der vóórbanden en 2e. de maat der achterbanden, zoo
noodig aangevuld door het teeken : x 2, wanneer de banden dubbel
gemonteerd zijn.
Nu volgt een ietwat moeilijke vraag om te beantwoorden, men moet
nu de soort der banden opgeven, ijzeren wielbanden zijn verboden
(zie art. 37 onder 2 d. M.R.R.); men moet dus een keuze maken
tusschen: Ie. luchtbanden; 2e. cushionbanden; 3e. massief rubber
banden en hetgeen niet aanwezig is doorhalen.
Heeft men vóór luchtbanden en achter cushionbanden. dan behoort
men allereerst het woord: "massief rubber" door te halen; onder bet
woord: "lucht" pluatse men een v. (= vóórbanden) en onder het
woord: "cu8hio~", plaatse men een: a. (= achterbanden).
Bij een drie-assig voertuig knn men een: om" bezigen voor de afkorting van: "middenwielen ",
Niemand zol nu wel moeite hebben bij het onderscheiden van "luchtbanden",
Wil men nu beoordeelen of men cushionbanden voor zich heeft, dan
raadplege men het bepaalde bij art. 35 M.R.E.
De namen der voorloopig erkende rubberbanden, welke geen lucht·
banden zijn en den naam "cushion" mogen dragen zijn in dat artikel
opgenoemd, de lijst daarvan volgt hieronder:

•
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ederlandsch :
1. Overman cusbion,
2, Overman arbenz.
3. Vredestein cushion.

•
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Buitenlandsch :
4. Mac Intosh N.A.P. Pneum. Tyre.
5. Goodrich.
6. Henley-Air.
7. Automatique-Ducasble.
8. Continental-cushion.
9. United-States-cushion.
10. ReithoUer-Luchtkamer (Luitkommer).
11. Peters-Union A.G.
12. Fulda-Parabel Luit-Kommer.
13. Fulda-Reuzen-cusmon.
Hierbij zijn later nog toegevoegd:
14. Pirelli-cushion.
15. Firestone.
Alle overige rubberbanden zijn dus te beschouwen als massief-rubber
banden.
Deze lijst draagt echter slechts een voorloopig karakter; t.z.t. zal
Z. E. de Minister van Waterstaat wellicht termen vinden in deze lijst
veranderingen aan te brengen (= verkleinen).
Het is dus voor weggebruikers nu reeds zaak zich te overtuigen, dat
zij zich, ten behoeve van hunne voertuigen, goede soepele cushionbanden aanschaffen daar zij misschien later opeens zouden bemerken,
dat hunne banden in naam gedegradeerd waren.

•

De volgende vroog levert helaas dikwijls moeilijkheden op.
in vraag 2 wordt n.l. niets anders dan de remwetking gevraagd. Een
motorrijtuig op meer dan 2 wielen moet namelijk voorzien zijn vaD
twee afzonderlijk werkende rem-inrichtingen, terwijl één dezer remmen rechtstreeks moet werken op twee of meer wielen of op onmiddellijk daarmede verbonden remschijven of remtrommels (zie art. 14
M.R.R.).
Het gaat er dus om, bij vraag 2 een antwoord te geven aan het
gestelde in art. 14 van het 'M.R.R.
Men geeft dus aan, dat b. v. de handrem op de transmissie-koppeling
werkt en dc voetrem op de 2 achterwielen, men schrijf dan: een hand
een voet
remmen werkende op achterwielen en transmissie-as.. (Men moet dan
het woordje "voor-" derhalve doorhalen.)
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Werken beide remmen (= d.w.z. hand- en voelrem) op aUe wielen,

d an h Balt men een streep door de woorden

ft

voor-achter
. .

..

trnnsmJ881e-l1S

en plaatst daarachter: "op alle wielen".
Vraag 3 schijnt voor velen een struikelblok te zijn. Daarom moge

•

= RONDE DOORSNEDE
=VIERKANTE
Figuur IJL

"

hieronder een stukje theorie "volgen vOOr wnt betreft de benaming der
verschillende soorten van veeren.
In figuur m is een spiraalveer geteekend.

•
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De gangen kunnen nu van eene rechthoekige of van een cirkelvormige doorsnede zijn.
Verder kan men spreken van langB-veeTen en van dWBTBVeeren.
Langs-veeren zijn veeren, waarvan de as evenwijdig loopt aan de
lengte-as van het voertuig, dwarsveeren staan loodrecht ·)P die

lengte-as.

I

• CELLIPS)

ib

-·Ej-E-i~.,

I

Figuur IV.
Bijzondere soorten van veeren b.v. hydraulische veeren wil ik hier
verder buiten beschouwing laten ter wille van de eenvoud.
l

•
Figuur V.
Verder bestaan langs-veeren uit verschillende soorten, deze soorten
hebben ieder hun eigen naam.
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Bekijkt men emB een ellipB in figuur IVo. afgebeeld. Een dergelijke
ellipB kan men zich in vier deelen geBplitBt denken, n.l. in de deelen
1, 2, 3 en 4 alB in figuur IVb.

,

•
I•

I

Figuur VI.
Een dubbele rijtuigveer lijkt nu, afgebeeld in figuur V, volkomen
op de ellipB, afgebeeld in figuur IVb.

As
Figuur VII.
Daarom heet dit type van veer; heel elliptische veer. In figuur VI
iB een i elliptische veer afgebeeld, dit type komt overeen met de

•
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gedeelten 2, 4 en 3 van figuur !Vb. Dergelijke' veeren yindt men nog
op staliekoetsen, bijv. van de gouden koets van H.M. de Koningin.
In figuur VII is een hall elliptiBche veer ulgebeeld (vergelijk de gedeelten 3 en 4 in figuur IVb.).

•

,

En in figuur

vm

Figuur VIII.
is een /'-wart elliptiBche veer afgebeeld.

,

•

•

B.

,.

A'

I

Figuur IX.
In figuur IX is een zoogenoamde "cantilcver vceT" afgebeeld: Dit
type moet men vergelijken met een soepelen, veerenden hefboomvonn
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(zie figuur X) die een last aan het eene uileinde draagt (A), en tegen
gehouden wordt aan het andere uiteinde (B).

•

•
Figuur X.

In het midden, of ongeveer in het midden, vindt deze hefboom een
vasl, draaibaar ondersteuningspunt (C).
Het punt B moet begrijpelijkerwijze ook draaibaar zijn! Als dwarsveer worden meestal half- of In\'8rt-elliptische veeren gebruikt, soms
bij rijtuigen ook heel elliptische veeren.
Voor het invullen van vraag 3 van het groote gele formulier zal nu
wel gten verdere loelichting benoodigd zijn.
Vraag 4 is wcl zeer eenvoudig; het fabrieksmerk en het fabriekstype
van elk voertuig behoort een ieder toch te weten, heL mOLor- en chassis-

nummer behoeft men mailt af te lezen.
Reeft het voertuig enkel een motornummer, dun is het wenschelijk
in het onderste!, op een in het oog vallende pluals, hetzelfde nummer
als voor den motor werd opgegeven, meL slagnummers in heL voertuig
te allum, en tevens in heL [ormulier te vermelden.
Bij aanhangwagens behoeft slechts het fabrieksmerk vermeld te
worden.

Vraag 5 is ook zeer ecnvoudig, men hehoeft hier slechts het type
koelswerk JU te vullen, m.n.: 1) gesloten bakwagen, 2) open bak·
wugen, 3) tankwagen, 4) reinigingstankwagen, 5) met schragen voor
houtvel'voer, 6) sproeiwagen, 7) veegmachine, 8) huisvuilauto, 9) verhuiswagen (= Tapis,ière), 10) open bak met huif, e.d.
l'raog 6 behoeft alleen beantwoord te worden wnnneer het een motorrijtuig betreft, welke aanhangwagens voorttrekt, en bij alle aanhangwagens.

•
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Met deze vrnag is bedoeld bet aangeven van de wijze. waarop de
aaDhaDgwageD BaD het trekkeDd motorrijtuig verboDdeD is.
Heeft men een "truck en trailer". dan .behoort men achter deze
vraag iD te vulleD: .. kogelgewricht koppeling".
Meestal wordt, bij inschrijving VBll meer88sige voertuigen eene
duidelijke schets of eene foto van het geheel opgevraagd, ter beoordeeling.
MeD doet verstandig een photo of eene achets, met de mateD ingevuld, direct bij de aanvraag in te zenden.

Vraag 7 is zeer eenvoudig, en is alleen bedoeld voor aanhangwagens.
Zij houdt verbaDd met het hepaalde bij art. 35 van het M.R.R. (MeD
leze dit artikel eeDS na.) MeD behoeft daarom slechts in te vullen,
wanneer zulks Doodig is; Of: "bedieDd door ééD perSOOD hoven de
18 jaren, op den aanhangwagen", - Of: "vanuit bestuurders.zitplaats
op deD tractor bediend".
De "ragen 8, g, 10, 11 en 12 houden verband met de afmetingeD
van het voertuig.
Door deD <lieDst vaD het District "WegeDtechniek" van deD Rijkswaterstaat zijn indertijd. gratis, blnden N°, I verspreid. Deze bladen
N°. I bevatten Q.a. schetsteekeningen van motorrijtuigen, waarin alle
maatlijnen zijn aangegeven.
De letters A, Y, L, H eD B, voorkomeDde in rood, op de gele
formulieren, waren op deze teekeningen aangegeven.
In figuur Xl is eene dergelijke schets weder aangegeven voor drie
typen van voertuigen.
Figuur XI. 1. tOODt een normaal type motorrijtuig op twee assen.
De afstand. vaD de voorste tot de achterste vaste as, de z.g. "wielbasis" (= A) is in de figuur aangegeven, evenals de afstond van die
achterste vaste as tot de achterzijde van het voertuig (= Y). Men
noemt deze mailt veelal de "achteroverbouw" van het voertuig.
De grootste leDgte, breedte en hoogte (= L. B. eD H.) zijn gemakkelijk op te meten en kunnen daarom nooit tot verwarring aanleidiDg geveD.
Bij een a"nhangwagen moet men de lengte van de koppelstang
bij <Ie totale leDgte van het voertuig optelleD.
Eene grootere lengte, breedte, hoogte en achteroverbouw van respectievelijk: 9 Meter, 2.35 Meter, 3.50 Meter en 2 Meter vermeerderd
met 1/5 deel vaD de wielbasis (= A), zijn iDgevolge de bepaliDgen van
art. 37 van het M.R.R. niet toegestaan.
In figuur Xl. 2. is een normaal zeswielig voertuig voorgesteld;
daarin zijn de maten van A en Y opgegeven.
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In figuur XI. 3. is een "truck en trailer" afgebeeld. De totsle lengte
\'an een dergelijk voertuig mag, in afwijking van het zoo juist hierbO\'en medegedeelde, hoogstens 14 Meter bedragen.
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Figuur XI.
Voor andere tJpen Viln voertuigen zijn de nfstunden: A" L. en Yo,
eveneens vastgesteld, daarover wil ik, ter wille van den eenvoud,
echter liever niet verder uitwijden.
Hiermede is de toelichting van de vragen 8, 9, 10, 11 en 12 van het
z.g. "Gele" formulier afgehandeld.

De volgende vragen 13, 14, 15, 16, 17 en 18 houden nauw verband
met elkander.
Bij vraag 13 behoort men vooreerst het ledig gewicht van het betrokken voertuig op te geven, dit is dus het gewicht, dat ook tot het
verkrijgen vSn een Wegen-beLasting-kaart opgegeven dient te worden.

•
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Men kan het voertuig, als in figuur XII is aangegeven in z'n geheel
op ee= weeghrug plaatsen (zoo mogelijk met een voUe benzinetank
en alle reserv<l-deelen er bij gerekend) .

•
Figuur XIL
Om nu de vragen 14 en 15 te heantwoorden moet de houder van een
motorrijtuig de gewichtsverdeeling over vóór· en achteras weten.
Weet hij dit niet, dan kan hij als volgt te werk gaan:
1. Hij kan zich, om inlichtingen, tot den Importeur van het merk
van zijn automobiel wenden. Is hier geen afdoend autwoord te krijgen,
dan

•

A
Figuur XlII.
2. kan hij, als in figuur XIII is aangegeven, alleen de vóóras op de
weeghrug plaatsen; stel dit gewicht is A K.G.
Vervolgens alleen de achterns, a]s in figuur XIV is aangeduid.
Stel dit gewicht is B K.G.
Dan moet hij hij vraag 14 invullen: A K.G. en bij vraag 15: B KG.
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TeT contTóle mag ik hieTbij voeg.... dat dan A + B K. G. gelijk 0/
bijna gelijk moet zijn aan het ledig gewicht van het voeTtuig. In de
praktijk is meestal A + B steeds een tveinig grooter dan het ineens
gewogen voertuig.

B

•

Figuur XlV.
Voor het invullen van de vragen 16. 17 en 18 wordt de zaok iets
meer ingewikkeld I
Bij vraag 16 moet men opgeven de normale volle belasting van
het voertuig, d.w.z.: het gewicht van de grootste ladin.g welke nlen
zich voorstelt, ooit "lct dit voertuig te zullen 'Vervoeren,

Immers. een kolenhandelaar. die steeds 50 zakken à 50 K.G.
(= 2500 KG.) vervoert. zal goed doen 2500 IC G. aan loding op te
geven bij vroag 16; misscbien beter nog. voor alle zekerheid. zal hij
3000 KG. opgeven.
Een groenten.expeditcul' daarentegen, die, laton wij zeggen, steeds
nIs maximum 40 kisten met groenten of vruchten te vervoeren heeft
à 20 KG. per kist (= 800 K.G.) kan met een gerust geweten 800 KG.•
of VOOr alle zekerheid 1000 of 1500 K.G. als grootste ladiug. opgeven.
Zij kunnen echter beiden zeer goed hetzelfde type motorrijtuig voor
hun zaak bezigen; zoowel voor het vervoer VRn l\Oleo, nIs voor het
vervoer van groenten en vruchten kan bijvoorbeeld een Chevrolet·Truck
gebruikt worden.
De groenlenbfindelaar zal dan, daar hij minder lading vervoert per
wiel. bij voorbeeld de volgende snelbeids-beperkingen krijgen:
op Ie kl. wegen
op 2e kJ. wegen = en op 3e kJ. wegen = 30 KM. per uur.

•
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Daarentegen mI het zwaarder beladen voertuig van den kolenhandelaar de volgende snelheidsbeperkingen krijgen:
op Ie kl. wegen = op 2e kJ. wegen = 30 KM. per uur
en op 3e kl. wegen = 20 KM. per uur.

•

•

en wanneer men nagaat, dat de Ie klasse ,"vegen in aantal gering zijn.
m.B.W.: weinig voorkomen, beteekent het bovenstaande, dat het
zwaarder beladen voertuig steeds eeDe maximum-snelheid van 10 K.?tf.
per uur Dlinder dan het lichter beladen voertuig in acht moet nemen.
Is nu vraag 16 ingevuld, en aan den te grooten kant afgerond, dan
moetep_ de vragen 17 en lB ingevuld worden.
Doet men zulks niet, dan wordt ambtshalve door den leider van het
Inschrijvings-Bureau te 's Gravenhage eeDe verdeeling van de lading
vnn een voertuig over vóór- en achtér88 aangenomen, resp. van 1 : 2,
daar dit eene eenvoudige berekening -geeft.
Is dus een loding van 3000 KG. opgegeven, don wordt aangenomen,
dot op de ,-66raa 1000 KG. en dat op de achter.. 2000 KG. drukt.

L
Figuur XV.
Hiertoe moest men BaD ,,'Vaterstaat" wel besluiten, daar iedereen
in het begin weigerde de vragen 17 en lB in te vullen.
Deze ge,,;ehtaverdeeling van v66r tot achter: 1 : 2 is met het oog
op den bouw van de tegenwoordige vrachtwagens echter bijna altijd
foutief.
Men zij daarom gewaarschuwd, men doet veel beter zelf de getallen
in te vullen.
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gewichten over de assen te kunnen schatten. dan verdient het aanbeveling op de vóóros slechts 200 tot 800 K.G. op te geven, en de rest
van het gewicht van de lading als drukkende op de achteras te vermelden.
Worden immers de wieldrukken (of asdrukken) ven een voertuig
opgemeten, dan zullen steeds, om te beginnen de achterwielen
• DEN KBEELDIGE

I ACHTERAS

•

,

B
Figuur XVI.
(achteros) gewogen worden, en niet de vóórwielen (vooras), daar deze
eerstgenoemde wielen (as) steeds het zwaarst beladen zijn.
Heelt men nu een meerassig voertuig, d(ln kan men op dezellde
wijze. als hierbo\oen werd aangegeven, te werk gaan; men moet dan
echter met de drie assen rekening houden.

I.
I,

a

..

I1

a

G=zA

(VERHOOP'S !PATENTEN)

•

~

Ah

Ah

Ah.
A

G

A

lYz

Figuur XVII.
Bij een nonn••1 3-assig voertuig, als in figuur XVI is afgebeeld,
kan men zich de "denkbeeldige" achteras in het midden der twee
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•

vaste achterassen denken en kan men den optredenden totalen druk op
deze denkbeeldige as door 4 deelen om de "'ieldrukken te vinden en
door 2 deelen om de vragen 15 en 18 in te vullen. (Hiervoor is ruimte
opengelaten I)
Bij aanhangwsgens met dubbele "truc ", b.v. volgens het Neder,
landsch patent "Verhoop" gebouwd, kan men den druk van de lading
door 4 deelen om eiken asdruk te vinden, en door 8 om den wieldruk te
vinden. (Zie figuur XVII).
Bij "truck en trailer"·constructies, nls in figuur XVIII is noogegeven, en waarbij het draaipunt vaD "truck" en van "trailer" zich
meestal juist boven de achterste fiS van den "truck" bevindt, moet men
zich rekenschap geven vaD het feit, dat, zoowel het gewicht van den
"trailer" zelf, als dat ~an de lading, liggende op dezen trailer aUeen
rust op de as van den" trailer" en op het verbindingspunt (kogelge·
wrichtsverbinding) vnn "trailer" en "tractor".
Dit zal den lezer duidelijk blijken uit de ~chematisehe teekening
onder figuur xvrn aangebracht.
Ter verd uidelijking VDn dit schema moge ik het volgende DDngeven;
men moet het voertuig in twee deelen ontleden, en elk deel afzonderlijk
beschouwen.
Stel het ledig Gewicht van den "Trekker" = Go' KG.
Dit gewicht verdeelt zich over de voorste (eerste) en de tweede as
in twee deelen, n.1. A. K.G. en B. KG.
Verder is, zooals wij even te voren hebben gezien:
Al =Go

en B l

=

a~b

K.G.

G, a+ b K.G., waarin (a

+ b)

de wielbasis

van voorste tot tweede as voorstelt.

•

Stel vervolgens het ledig Gewicht van den "oplegger" = G, KG.
Dit gewicht verdeelt zich over koppeling (= Kogelgewicht) en derde
(achterste) as, als B,. en C•. K.G.
I

Verder is B. = Gl

+Y K.G.
x Y

+

en C, = Gl +x K.G., waarin (x
y) de wielbasis van
x y
tweede tot derde 8S voorstelt, aangenomen dat de verbinding Vt\D
Trekker en oplegger zich juist boven de tweede as bevindt.
Stel ten laatste het Gewicht van de grootste, ooit te vervoeren,
lading = L. KG.
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Dit gewicht verdeelt zich over tweede en derde as als: B,. en
Cl' K.G., bovendien weten \Vij ook weer dat:

t

e
B, =L d+e K.G.
d

en C.=L d+e K.G.
De totule asdrul;ken worden dus gevonden door nUe partieele asdrukken bij elkaar op te tellen, n.l. als volgt:
.
A = A,.
B = B, + B, + B,.
C. en $ = C, + C,.
Uitgedrukt in bekende eenbeden worden deze asdrukken

•

b

A=G. s+b'

B=G.

a~b

+G,

x+y +L d~e'

x
d
enC=G, x+y +L d+e'
Hierin zijn Go - G, - L - a - b - d - e - x en y bekende
grootheden. Men kan natuurlijk deze gewichten ook door partieele
weging van het voertuig vinden; namelijk door telkens ééne as op de
weegbrug te rijden, of door eerst de voorste, en dan de laatste as te
wegen; trekt men de som van deze beide drukken van het totaal
gewicht van het geheele voertuig nf, don vindt men den druk van de
middenas.
Hiermede zijn de moeilijkste op te lossen vragen vao het "Gele"
formulier opgelost, de volgende vragen zijn van ondergeschikt belang,
en betreffen alleen de maten der banden, wanncer dit geen luchtbanden zijn.
Bij vraag 19 moet men opgeven de rubberbreedte der banden. Bij
deze vraag zijn vier vakken opengelaten, men kan dus de handbreedte
opgeven, zelfs \vanneer men een vierassig voertuig heeft.
Men mag voor rubberbreedte de grootste breedte van den rubber
uVgeven, m.a.w. de breedte ann den "Voet van den band, d.i. de
breedte bi" en dus niet de breedte vao den ijzeren montagering b2 •
die dikwijls buiten den bond uitsteekt nIs in figuur XIX duidelijk is
aangegeven.
Bij vraag 20 moet men de rubberhoogte van de banden opgeven; dit
is dus de hoogte van de banddoorsn.de zonder ijzeren ring en zonder
dikte van de ebonieUaag, dus de maat a in figuur XIX.

•

Bij vraag 21 behoeft men slechts den naam der "cushion"-banden
te vermelden; wanneer men bij vraag 1 de aanwezigheid van cushion:.
banden heeft opgegeven.
Tenslotte moet de kaart gedateerd en "naar waarheid" onderteekend
worden; ten o,'ervloede moge worden opgemerkt, dat bet opzettelijk
doen van een valsche aangifte geen "overtreding" I doch een "misdrijf" is.
Tevens moge alhier, aan het einde von deze beschouwing nog wor<len vermeld, dat de vragen 6 en 7 niet voor motorrijtuigen zijn

•
W?ZJ-

•

RUBBER

nIIIIIIIIIIIIJJ -

EBONIET

~

IJZER(5TAAL)

Figuur XIX.
bestemd, en dat de vragen 19, 20 en 21 niet zijn bestemd voor voer·
tuigen, geheel op luchtbanden gemonteerd.
Het grootste gedeelte van vraag 4 behoeft ook bij eene aanvraag om
inschrijving van een aanhangwagen niet te worden opgegeven.
De lezer zal mij waarschijnlijk direct een vraag willen stellen, n.l.
de volgende: "Waarom spreekt het IIformulier" van "a8druk",
terwijl de wet alleen vaD "wieldruk" spreekt?"
Het antwoord daarop is zeer eenvoudig: bad men van alle vr8cht~
autohouders bet opgeven van den ,uieldrllk gevergd, dan bad niemand
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.ulks kunnen doen, daar geen enkele particulier in Nederland een
wieldruk-meter bezit. Daarentegen kan een ieder op de hierin vermelde
wijze wel den nsdruk meten of berekenen.
Deze "a,druk" wordt door twee gedeeld; dit gevonden getal wordt
dan als wieldruk aangenomen, de le.er .al wel begrijpen, dat het niet,
bij de controle der wieldrukken, gaat om het constateeren van eene
overtreding van p1.m. 10 K.G., de metingen der wieldrukken van
\'oertuigen kunnen ulleen plaats '{'"inden tot het constnteeren van
gewichten, welke .óó ver boven de opgegC\"en getallen liggen, dat
afwijkingen t.g.v. de onnauwkeurigheid der opgave en VAn de meting
zelf, uitgesloten zijn.
Dit wil dus, nnRr mijne meening, zeggen, dat men bij de controle
der wieldrukken niet op 10 of 50 K.G. Jllag kijken en dat alleen overtredingen boven de 100, 200 K.G. of meer bij proces-verbaal geconstateerd behooren te worden.

•

•

Bl AD 111.
Eenlge opmerkingen, betreffende de z. g. :
"Inschr-Umgs.Bew-Uzen".

•

1. Op geen enkel, door het Inschrijvings-Bureau voor Motorrijtui· .
gen, afgegeven InBchrijvings.Bewij8 werd ooit eene verandering, verbetering of doorhaling .angebracht.
\Vanneer op de Inschrijvings-Bewijzen veranderingen worden aangetroffen, beteekent dit, dat deze veraDderingeu eigenmachtig door
derdeD zijn aaDgebracht. Deze bewijzen moeten daarom .teed. vol·
konten onveranderd en onge8ohonden door den Bestuurde;r V9,D een
motorrijtuig vertoond kunnen word.en.
2. Verscheurdo, vervuilde of onleesbaar geworden In8chrijvingB·
Bewijzen kunneD te .p.l.IeD tijdeD aan het Insehrijvings.Bureau wordeD
teruggezonden, met verzoek deze Bewijzen te vernieuwen.
Dit gebeurt steeds gratis; nieuwe bladen worden den aanvrager binneu 24 uur teruggezonden, wanneer de te vernieuwen Bladen in een
couvert gesloteD aan deD IngeDieur, belast met de InschrijvingeD
van Motorrijtuigen, te '8 GTa'Venhage, AI8:ttliilslta6e ti, geadresseerd
worden.
Q.......,;. A~""~. .J

•

3. IDschrijviDgs-BewijzeD zijD op naam gesteld eD geldeD voor ééD
bepaald voertuig eD in ééD bepaaldeD vorm.
ODdergaat het voertuig derhalve eeDe veraDdering of/eD gaat het
voertuig in andere handen over, don wordt het eenmaal afgegeven
IDschrijviDgs-Bewijs oDgeldig.
Dit Bewijs moet daD aaD het IDschrijvings-Bureau wordeD teruggezonden en moet eene nieuwe aanvraag om Inschrijving worden
ingediend .

4.

Het eerste (dubbele) Blad vaD een Inschrijvings.Bewijs wordt:
.
Op dit blad zijD aUe gegeveDs van het voertuig vermeld.
Op de z.g. Verlengings-Blade .. wordeD alleeD de Davalgende ge·

"Stam.-Blad" genoemd.

gevens vermeld:
1. aaD de v6órzijde de naam en het adres van den houder, en

2. aan de keerzijde het volgnummer van het Stam·Blad eD deD
vervaldatum van de verlenging.
5. TeD behoeve van Un voertuig mag slechta Mn inschrijvingsbewijs aangevraagd worden.

BLAD IV.

Yerlenging van de Geldlghelds-duur van reeds
bestaande Iuschrijvlngsbewijzen.

•

•

Op elk oorspronkelijk Inschrijvings-Bewij. (zie Bijlage III) staat
onderaan op het linker binnenblad de vervaldatum ,an den Geldigbeidsduur vermeld.
Loopt derhah'e de geldigheidsduur ten einde, dnn zou Ran eIken
houder "aD ecn ingeschreven voertuig de verplichting opgelegd/Worden
om cen nieuw Bewijs tijdig aan te \Tl1gen.
L ~
In de ccrl:ite plaats zou dit voor bet Inschrijdngs.Burenu eene zeer
groote en telkenjare terugkeerende hoc,·eclbeid werk beteekenen.
In de tweede plaats zou ,aD de houder:::; inlcycring kunnen worden
geëischt der vervallen Bewijzen.
Ten einde dit te voorkomen, werd besloten eene aanvullende kaart
aan houders VAn reeds bestaande Inschrijvings-Bewijzen op aanvraag
te verstrekken.
net annnagen van eene dergelijke verlenging behoort tijdig op een
uaartoe aangewezen l~anrtformuljer te geschieden; dit invullen vereiseht slet-hts een oogenblik werk (zie Bijlage IV).
Aan den aan'~rager wordt, onmiddellijk na ontvangst van de ingevulde kaart, een z.g. "Verlengings-Blnd" (zie Bijlage V) toegezonden;
dat extra Blad wordt beschouwd, deel uit te mnken van het oorspronkelijk Bewijs, en moet bij dit eerste Bewijs bewaard en later op aanvrang vertoond worden.
net i. dus slechls te besehouwen als cle verlenging van het oorspronkelijk Bewijs, echter alleen wanneer het behakken voertuig geen
enkele verandering heeft ondergaan.
. ...1\ het aanbrengen van veranderingen aun ccn voertuig moet door
den eigenaar of houder steeds het bijbehoorend Inschrijvings-Bewijs
ter "crandering worden ingeleverd en moet wederom eene nieuwe aan''THllg' om inschrijving van het veranderde voertuig worden ingediend.
Elk jaar krijgen de Verlengings-Blnden eene andere klenren-combinatie.
Het is voldoC1ldc wanneer de bestuurder van een motorrijtuig, bij
het Stam-Blad "an een Inschrijviogs-Bewijs slcchts hct laatste r CT/cllgillgs-Blad Jwn toonen.

BLAD V.

Opgave vltn maten, verband hondende met de minimum·
grootte der drIe lUeuren·Borden.

•

Ten einde een algemeene gedragslijn aan te geven bij de beoordeeling
van de toelaatbare grootte der oranje-wit-blauwe Borden, ingevolge
het bepaalde bij art. 49 van de Motor- en Rijwielbeschikking en in
aanvulling van de bij deze Beschiklring gevoegde Bijlagen, moge hieronder de minimum goed te keuren maten dezer Borden volgen:
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BLA D VI.
Beschrijving der op den weg voorkomende t)-pe
lan motorrijtu (gen.

•

1.

Algemeen,.

A. :Motorrijtuigen moeten minstens é~D bestuurbare ns bezitten:
deze bestuurbare as is meestal de ,66r·ns.
Bij twee·nssige voertuigen is de tweede as de z.g. "vaste as" (AB
in figuur I).
,/

~C.~/

A

•
I~
Figuur I.

•
2

Danr deze vaste as niet draaibaar is, moet het oogenblikkelijk draaipunt van beweging zich in het verlengde vnn deze vaste as bevinden
(zie lijn AP in figuur I).
'Vanneer de bestuurbare wielen in een bepaalde schuine stand zijn
geplaatst, moeten de verlengden der fissen dezer bestuurbare wielen
ook samenkomen in het oogenbliJ<kelijk druuipunt, m.a.w. moeten de
lijnen CP en DP, welke de verlengde as-hartlijnen der vóórwielen
een D voorstellen, samenkomen in P.
Het snijpunt dezer hartlijnen P is nu in dit geval: het oogenblikkelijk dra,aipunt van beweging; olle punten vnn het betrokken voertuig
draaien op dit oogenblik als waren zij door een draadje met het punt P
verbonden en beschrijven op het beschouwde oogenbHk ollen een
klein gedeelte vnu een cirkelboog met P als middelpunt.
Blijven de "óór- (bestuurbllre-) wielen in denzelfden stand stann, dan
blijft het punt P het oogenblikkelijk draaipunt van beweging.
Worden de bcstuurbnre wielen nog verder uit hun rechten stnnd
gedruuirl, don druuit het voertuig korter, het punt P komt dIchter bij
het voertuig.
'Vorden de bestuurbare wielen daarentegen meer naar hun rechten
stand toe gedraaid, dan verhuisd het punt P zich hoe langer hoe verder
weg vnn het voertuig, de nfstand EP wordt steeds grooter en eindelijk
verdwijnt het punt P in het oneindige; dan rijdt het voertuig rechtuit;
de oogenblikkelijke stranlverdrnaiing vnn het voertuig is dan oneindig
grooter geworden.
Uit de figuur I blijkt, dat, bij het maken van eene wending het
binnenvóórwiel meer wordt omgezet dan het buitenv66rwiel.
Het gev'lorlijke punt van een draaiend voertuig is het verst afgelegen
plint E aan de ochterbuitenzijde von het koetswerk of de achterzijde
Viln de lading; dit punt E beschrijft immers bij het maken vnn ecne
'.. . ending een grooten boog naar buiten met een straal gelijk aan de
lengte EP.
Hoe grooter de lengte EF, hoe gevaarlijker wordt het punt E.
Vandnar dat in nrtt. 37, 42, 43 en 44 van het Motor- en Rijwielreglement beperkende bepalingen zijn opgenomen en strafbaar gesteld, voor
wat betreft de lengte van den z.g. achlcroverbouw.
Daar het ge\'aarlijke vnn dezen "achteroverbouw" verband houdt
met de lengte van de wielbasis is in de formule voor de maximum
lengtemaot van den achteroverbouw (of de afstand van de achterzijde
van de lading tot de nchterste vaste us) HK (= FE) o.a. verwerkt de
lengte VUil de wielbasis GH.
B. Verder meet elk motorrijtuig voorzien zijn van 2 onafhankelijk
van elkander werkende remmen.

•

•

3
Men knn niet verlangen, dat een voertuig bij elke snel beid op eens
tot stilstand gebracht moet kunnen worden door gebruik vnn elk der
remmen ofzondedijk.
\Vel kon men eischeu, dat elk <ler remmen in sloot moet zijn een
yoertuig bij eCD zekere iOuelheid binnen een zeker 11l1ntol melers tot
stilstund te bl'engc-n.
(Ten nnnzien "on 4-wielremmen mng men geen strengere eischen
stellen. )

•

Een rem-tabel moge hieronder ,olgen :

REM·TABEL.

Snelheid in K.M.
per uur:

in meters:

10 K.M.U.

4 M.

20

6
9

20
30
40
50

•

Maximum af

te leggen ar.tand

•
•

•
•
•

•

•

12
•
23 •
37 •

c. Do lengtemaat von elk voertuig mog 9 meter niet te boven gaan;
'-oor voertuigen van bet type" Trcklrcr en oplegger" is deze mant door
Z. E. den Minister vnn Waterstaat op 14 meter gesteld .
De hoogtem.aat vou een voertuig mug 3,50 meter niet te hoven gnan.
De brcciltcmaat mag 2,35 meter niet te boven goan.
In dit geval mag het voertuig echter alleen op lste en 2de klasse
wege rijden, c.q. ook op niet ingedeelde wegen.
De brccdtcmaat mng 2,10 meter niet te boven gaan voor een voer·
tuig, dat zic:b op een 3de klas weg bevindt.
De maat voor den a.chtBTOVBTbou'W mag niet grooter zijn dan
cen vijfde deel Viln de wielbasis, vermeerderd met twee meter.
2.

Twee.(18sige 1l10torrijtuigen.

Deze ,"oertuigen hebben één bestuurbare as en één vaste as.

4
In normale gevallen wordt de achteras aangedreven, d.w.z. de as C
in figuur 11.
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Figuur Ir.
De as B is de bestuurbare as.
De verdere gegevens zijn in de figuur aangegeven.
De lengte (L) mng hoogstens 9 M. zijn.
De grootste hoogte (H) mng hoogstens 3,50 M. zijn.
De groot,te breedte(mag hoogstens 2,35 M. zijn.
Soms worden de v66rwielen aangedreven; men past dit toe ten einde
de zware en ruimte innemende achterbrug te doen venrallen Gebruikt
men dan een doorgebogen achteras, dan kan men een zeer lang laad·
vlak aan het voertuig doen aanbrengen (,"ervoer van vee, piano's, enz.)
Ook kunnen uHe wielen anngedre,"en worden, hierdoor verkrijgt men
meer lldhe!'ie-gewicht en dientengevolge ook meer trekkracht (zie
figuur lIl).

•
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Wordt de bestu"rderszitplaats aangebracbt boven den motor, dan
houdt men meer ruimte over voor vervoer von loding (zie figuur 111).

_ - - - - 66~f.------.,
VOOR: LAOING (LAADLEN6TE)

•
VERDEELING VAN HET GEWIC.HT
VAN DE LAOING
OVER Of VOOREN ACHTERA55EN

_--45

SSX---l

Figuur lil.
De lading drukt in dit laatste ge,·al ook meel' gelijkelijk over de
,-66r· en achteras.
3.

Dric-a.8sigc motorrijtuigen.

A.

Normale dl'ic.asBigc nwtorrijiuigcn.
IIieronder worden '"Cl'staall motorrijtuigen met één bestuurbare
vooras, en twee vaste achterassen, nls in figuur IV hoirondel' is uangegeven .

•
x

Figuur IV.

1
6

De beide achterassen moeten. gecompenseerd zijn, d.w.z. als één as
omhoog )lunt moet de andere achtcrns gedwongen worden evenveel

omlaag te gUiln.
Dit bereikt men door de ophanging te doen plaats vinden in een
draaipunt gelegen in bet midden tusschen deze beide vllste achter lssen.
De voeren \ormen meestal de hefboomarmen.
Eene andere uiho<.ring van gecompenseerde achterassen vindt men
in figuur V weergegeven.

•
Figuur V,
Als wielbasis moet men in dit gevill de tlrSl<lIld A nemen, in figuur IV
aangegeven, \'001' achteroverbouw de nfstand X.
Het oogenblikkelijk dnHlipunt zul zich immers nodl in bet verlengde
nln dc !ull'Uijn \'uD de voorste der twee vaste ac-llLCI'HSSCn, noch in het
verlengde vnn de barl1ijn ril de tu'hterste yasla ns kunnen liggen;
beide Hssell zullen met wringing de wending doorloopen.
Het i. dur. redelijk de hartlijn, \\'l\arin het oogenblikkelijk draaipunt
van beweglllg zich bevindt midden tusschen de twee vnste assen te
nemen.
Datlr echter in de aanvraag-formulieren om inscbrijnng gesproken
wordt van: "de l1fstllDd van de nchter.lijde vnu een voertuig tot de
achtersle vaste as" ......• mag men loeiaten. dnt de z.g. "achleroverbouw" bij deze voertuigen gemeten wordt van of de loatste (3de) os,
Dit wordt dus de ofstond y',
Soms wordeu de wielen der beide achterassen aangedreven, in goedkoopere uitvoeringen alleen de wielen van de middenas.
De maximum lengte dezer voerluigen mag 9 Af. bedragen.

•
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•

a.

B. Drie.asBigc m.otoTTlïtuigcn met twee bestuurbare assen (=
A .I.C.-TTUC").
Deze voertuigen zijn voorzien van één bestuurbare vooras, een vaste
middenas en dan weder een bestuurbare achteras.
De \'oor- en achterwielen zijn aan elkaar verhonden door midd~l van
een stangenstelsel, zoodat de besturing vaD de achterwjelen automatisch ges(Ohiedt, wanneer de bestuurder de voorwielen in beweging
brengt.
De be6tuurbare achteras dient in dit geval alleen tot ondersteuning
van den hmgen achleroverbouw, laat men deze as weg. clan gedraagt
dit type motorrijtuig zich vollwmen nis een 2-assig voertuig m~t zeer
lang pchteroverbouw.
Is de nchteroverbouw langer dan is voorgeschreven (= '1.5 A +
2 meter) dan zijn deze voertuigen gevaarlijk te achten cn derhalve
verboden. (Uitzondering voor vroeger in gebruik zijnde wagens, die in
bel bezit von een extm vergunning moeten zijn.

•
Figuur VI.
De vaste 8S is in figuur VI door een kruis aangegeven.
De wielbasis (A) en de achteroverbouw (y) zijn eveneens
figuur aangegeven.
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De max. lengle dezer voertuigen mag 9 M. bedragen.
Insehrijvingsbewijzcn, afgegeven tE'n behoe\'e vau deze voertuigen,
dragen een nodere mmduiding = "Ford m.et A.l.C. Truck",
Deze voertuigen hebben een htod\'lak, dat, boven de middenas,
draaibaar is llilugcbracht, en wel om een horizontale as, evenwijdig
OOD de burtlijn von de 2de as.
C. Drie-aslJigc 111 otorrlït uigen met cene a!ltomalisc:h instelbare
derde aB. (Patent Prins; fabrikaat Overman FClbrickcn, te Amsterdam.)
Deze voertuigen zijn yoorzien "aD een besluurbi\rC nx>ras en twee
achterassen, oogenschijnlijk van gelijke bouwwijze als de normale drieassige motorrijtuigen.
De derde as is echter niet yolkomen vast, deze as is driloibllor opgesteld en kan zicb nver een boek van 7 graden naar recbts en 7 graden
naar ......Me inslellen.
Men bereikt bierdoor, dat bij een dergelijk voertuig de banden niet
steeds aan wringing onderhevig zijn.
Bij het nemen van scherpe bochten, waarbij de derde as zich derhalve over cen grootere hoek dan 7° zou moeten instellen, stuit de
asdrager vnn deze instelbare 85 tegen rubber stootblokken.
Het voertuig gedri.\tlgt zich <bu als een norllluic zeswieier (= drieassig motorrijtuig).
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Figuur VII.
Daarom wordt bij een dergelijk voertuig, afgebeeld in figuur YII, de
afstanden A en Y als in de figuur is afgebeeld, 081lgenornen.
Als achteroverbouw mog men in dit geval dus niet meer de afstand
y' van figuur IV nemen, de derde as is immers in dit geval nu niet
meer als vaste RS te beschouwen.
De eenigste "Rste os is n.l. de tweede as; om de constructeurs van
zeswielers aRn te mr~digen is echter als concessie de bovengenoemde
afstand Y als achleroverbouw aangenomen.
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De Inschrij, ingsbewijzen, afgegeven \'oor deze voertuigen, dragen
een nadere aanduiding: 11 . . . . . . met instelbare derde aB",
De totc.le lengte dezer voertuigen mog 9 "hl. bedrttgen.

D. Dric-as8Îgc voertuigen van het type: "Trekker met oplegger"
(= Truck eu Trailer).

f
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Deze samengestelde voertuigen bestuun uiL 2 llfzondcl'lijkc declen.
de trekker of "Tractor" en de oplegger of "Trailer".
Een dergelijk samenstel van: "Trekker en oplegger" is in figuur
VIII aangege,·en .
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Figuur YIIl.

Alboewel de "oplegger" eenigc gelijkenÎs ycrloonl met een aanhang.

(). "Igen, moge hieronder worden I1tlngegm'cn WHarom, bij de "inschrij-

•

vmg" (urt. 37, hLR.R.) deze St1n1cngcsleldc YOCl'luigen Hls een motorrijtuig op drie Hssen worden nongemerkt.
1. Het samenstel kon één vost gebeel \'ormen, m.H.W. de oplegger
z.it vosL Hon den trekker verbonden, en is niet onlkoppelbo:1r (zie
figuur IX).
2. 'Vllnneer een trekker en oplegger behoorlijk geconstrueerd is,
d. w. z. wanneer het gewicht (K in figuur VIII) van het laadvluk van
den oplegger zóó geconstrueerd is dut hoogstens één derde deel van de
lading achter de derde as opgeladeu kan wordeu, dus minstens twee
derden daarvan vóór de derde as opgeladen moet worden, zal een
oplegger nooit zonder de trekker te gebruiken zijn; laat men de trekker
weg. dlln valt immers de oplegger naar voren OID.
Stel K = 3000 KG.,
dan wordt P ongeveer = 1000 K.G.
en Q = 2000 K. G. ~ u is een gewicht ,-un 1000
K.G.• drukkende bij de zwanenhals (h) van den oplegger groot. een
een dergelijk gewicht kan njet door menscbenhanden opgehouden
worden; men past daarom, om een oplegger over een klainehweg te
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kunnen verplaatsen, veelal een stel kleine hulpwielen toe; in figuur
\"II! aangegeven met de letter m.
Hieruit \'olgt, dat men een oplegger niet afzonderlijk kon gebruiken
zonder een daarbij behoorende "trekker", of "tractor".
3. Is de oplegger eenmaal geconstrueerd als hierboven ~s omscbreven, dan moet de koppeling van trekker en oplegger in staat zijn,
zoowel trek- nis drukkrnchten op te nemen.
Dit kan alleen verkregen worden door toepassing van een z.g. "kogelgewicht-koppeling". Deze kogel-koppeling (2) bevindt zich meestal
vlak boven de acbteras van de trekker.
Hieruit volgt, dat een trekker als motorrijtuig, t. g. v. de aanwezigbeid van een ingewikkelde koppelingsinrichting, alleen geschikt is om
gebruikt te worden in combinatie met een bijpassenden oplegger.

•

Figuur IX.

Flieruit valt verder of te leiden, dat men noch de "trekker" I noch de
"oplegger" als één afzonderlijk voertuig kan 8llDmerken.
Deze ,·oertuig·(·ombinalies hebben een "oordeel, men knn nJ één
trekker bezigen !:ij het yen-oer Ylm meerdere opleggers.
Ook kunnen opleggers nm andere afmetingen of "orm door elkaar
gebruikt worden.
,"oor elke trekker met elk.... t)"pe oplegger moet de bestuurder één
insl'hrij"ingobe-,"ijs bezitten.
De gegcyens Yoor wielbasis (A), achtero"erbouw (Y) en toblle lengte
(L) zijn in figuur YIII aangegeven.
In tegenstelling met de z.g. "A.I.C.·Truck" is een voertuig \"l\ll het
type "Trekker en oplegger" buitengewoon ongevaarlijk, het gevaurlijke
uitzwaaien van den achteroverbouw heeft hier immers niet plaats;
alleen zal de Bde fiS (as van den oplegger) een wending met nog
kleinere straal uitvoeren dan de middenas (achteras van den trekker),
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deze beweging is echter in de practijk niet zóó gevaarlijk als bet uitzwaaien vaD den achteroverbouw .
.M et machtiging van Z. E. den ~Ijnister van 'Voterstaat van: 5 Nov .
1927, Let. A:, Afd. Wet/. A, worden deze voertuigen ingesehre"en tot
eene maximum lengte nln: 14 ~I.
Praktisch is de max. lengte op 12 M. te steUeu, met het oog op het
nemen von schelpe bochten.
Deze voertuigen worden nader aangeduid met de benaming: .. Ford
+ oplegger", "Ohevrolet + oplegger", ,,/<rüpp + oplegger", e.d.
Een nnder voerluig-type, dat gerekend wordt te behooren tot de
clltegvrie .. Trekker en oplegger" is hel voertuig in figuur X aangegeven cn bestemd tol vervoer VOD laog materiaal; men Doemt dit type
voertuig wel cells schameh"oertuig.

Figuur

•

x.

De koppeling IC is alleen ingeril'ht lot heL opnemen von trekkrachten.
DaarenLegen rust de lading (lang hout, ijzeren bull<en e.d.) op de
beide "schamels" or draai.molens, de eene op de IIlorrio" aungcbracht,
de I'oorste bO\·en de achterus "au den trekker (of tructor).
De koppf'ling is alhier tweedeelig, ecu deel neemt de trekliraehteu,
een nneler deel de drukkrnchten op.
Yoor wielbasis en achtero\'el'bouw gelden Illhier dezelfde m·lten als
in figuur YIIl anngegeven.
Bij deze voertuigen; n.1. bij alle voertuigen behoorende tot de categorie ,/l'l'ekker en oplegger", zol het oogcnblikkelijk drl1i\ipunt nlU
beweging zich bevinden in het verlengde vun de hartlijn van de midden·
us, won neer een wending wordt gemaakt; de as ,'llU den oplegger zal
zich iu de weuding z6ódanig automatisch instelleu, dat het oogenblikkei ijk draaipunt zieh ook in het verlengde van htlre hartlijn bevindt.
Daor bij deze voertuigen het grootste deel van hel totale gewicht
veelal op de fflièJednai drukt, is het wenschelijk dat deze tweede llS
geremd wordt en niet zoozeer de 3de as (= as van den oplegger).
-;'~,...
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Bij laad vermogens Vfin 3500 K.G. en meer is de aanwezigheid vaD
eeo rem unn de Bde 8S toch gewcllscht, maar niet wettelijk voorge·
schreven.
Om te bcoordeelen of cen voertuigen·combinatie tot heL type "Trek~
~ ~ oplegger" gerekend mag worden, moet men UH gaan of de lengte.
nfmetingen vnn het Inndvlnk VOOr de derde ns, zich tot die nehter het
Inndvlnk zich verhouden nis 2 : 1.
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Figuur XI.

Is derhnlve. nis in figuur XI is nfgebeeld, de "erhouding A : B gelijk
aaD of grooter dan 2 : 1, dan is het voertuig inderdaad ecn "Trekkar
en oplegger"; is deze verhouding kleiner dan 2 : 1, dAn heeft men te
doen met één motorrijtuig en één allnh<lngwngen en moet den bestuurder dus twee ioschrijvingsbewijzen kunnen toonen. (Bovendien moet
de aanhanger in dit laatste geval een eigen reminrichting bezitten.)
Een ius<:hrijvingsbcwijs, dgegevcn voor eeu voertuig nis in figuur X
is afgebeeld, moet de nnnduiding: ,•...... voor vervoer van lang matel·Î(tal" vermelden.
Er bestaat nog een type voertuig, nis hierboven besproken, n.l. ccn
trekker en een oplegger met bestuurbare as.
Dergelijke voertuigen zijn soms in gebruik bij zeer lange lodderwagens voor de brandweer, zij kunnen zeer gemltkkelijk draaÎen, daar
de 3de as volkomen onafhankelijk van de ,·ooms bestuurd knn worden.
Yao uit- of inzwaaien is dan geen sprnke. Er zijn dlln twee bestuurders aanwezigj 6én op den "Trekker" en één op den "oplegger".
Deze voertuigen dragen eene nadere almduiding : "Clwvrolet + oplegger, ,n.et bestuurbare achteras".

E. D,.ie-assigc rnotorrlïtuÎgen., bestaande uit een z.g. flAuto-Horse"
met 2·a'8igo nanhanger. (Het z.g. "Aulo·pnnrcl".)
Deze voertuigencombinaties bestann uit twee onc1erdeelen, len eerste
een trekker en ten tweede een twee·at~sige nanhangwugen; meestal een
gewoon type van wagen voor paardentractie met dwarsboom.

•
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De (rekker (zie figuur XII) rust op 2 assen, één vooras (D) voorzien
van één groot, breed wiel, tevens aandrijfwiel, en één achteras bestaande uit 2 kleine, opklapbare wielen (B) .

•
Figuur XII.
Yerder rust het motorgewicht geheel op de voorns.
Boven de nchtel'wieltje3 zijn twee grijpers aangebracht. Deze
grijpers (C) dienen tel' bevestiging vnn den trekker nnn de vooras van
den aanhongwngen, Rls in figuur XIII is afgebeeld .

•
"iguur

=1.

Het voertuig is nu, evenals reeds hierboven besproken werd t. o. v.
voertuigen, vno bet type "Trekker en oplegger" één "oertuig geworden,
immers de tractor is niet meer alleen te gebruiken en zou achterover
omvallen, de aanhanger is ook niet geschikt om als aanhangwagen
gebruikt te worden daar dit voertuig ,oor paardentrnctie is bestemd
en geen koppelinricbtipg bezit.
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Deze voertuigep mogen in combinatie niet. Iapger dan 9 M. gebouwd
worden.
Als bijzondere nanduiding wordt op de inschrijvingsbewijzen vermeld
de nanduidingen :
"A uto-paard" 1
0(: "A !lio-Horse".
en: ,,3-a8sig lIlotoTrlïtuig op 5 uie/en".
Er bestaan sle<:hts enkele dezer voertuigen in Xederlnnd.
,"oor de totale lengte. wielbt1sis en achterovcrbouw gelieve men de
maten, resp. : L. A en Y in de figuur XIII te raadplegen.

fljer-ussige motorrijtuigen.
A. rier-u8sige 1llotorr/Ïtlligen van liet type Tre1.:k·cr en 0IJlegger.
Deze voertuigen mogen tot een maximum lengte 'tm 14 meter

4.

gebouwd worden.
De trekker is eblllrbij gebouwd in den vorm
,·oertuig.

nlU

•

ecn twee-assig

CL.
Dil "oplegger" kan geconstrueerd zijn in den \'orm van een
twee.assige ,,'l'ruck", automatisch bestuurbaar eJl gebouwd volgens
de patenten van .. "erhoop" (zie Blad VII onder 2. E).
Een dergelijk voertuig is in figuur XIY aangegeven.

y

Figuur XIV.
b. De "oplegger" kan echter ook gebouwd zijn door gebruikmnking
van de "Scammell".patenten; hierbij zijn twee korte assen, elk voor·
zien van twee wielen, naast elkander aangebracht (zie figuur IV van
BInd YII).
e. De "oplegger" kan ten slotte ook gebouwd zijn door gebruikmaking van de patenten "an "Fucks.\\'agon.Fabrik A.G.", als in
figuur XY is weergege,·en.
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Figuur XV.
Dnarbij worden de beide nssen "nn den "oplegger" (a en b) automatisch bestuurd, t.g. v. het wentelen vnn het land vink om het kogelgewicbt (bij c) door middel "an een lnndwiel en tandkrnns.
.
Deze voertuigen dragen allen als nadere aanduiding den Dll8m van
het merk vso het motorrijtuig, waaraan toege'~oegd wordt .je zin+ oplegger" en c.q. daarachter de noom van bet
snede:
patent.
tI" .......
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B. Vjer-d8B;ge motoTTlïtuigen, beBtaande uit een laadvlak, ondersteund dOOT twee, twee-a8sige draaistellen.
Deze voertuigen worden gebouwd volgens de patenten van "Yersnre" (zie figuur XVI).
Het landvlak dient tot vervoer van de lnding (omnibus) en tot ondersteuning vnn den motor (M).
Deze motor drijft een dynnmo (D) nnn, die op haar beurt de electrischen stroom door middel van (buigbare) electr. draden de drijfkracht overbrengt nnar een aantal electromotoren, deze electromotoren
drijven nl1e wielen aan .
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Figuur XVI.
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Elk draaistel (B en D) bestaat, voor zich zeil, uit een twee-assige
truck; elke lnICk is op zich zelf bestuurbaar.
Deze voertuigen komen in ~ederland nog niet op de wegen voor.
Voor de maximum lengte dezer voertuigen moet de mant van 9 meter
voorloopig worden aangehouden.
Totale lengte. wiebnsis en achteroverbouw dezer voertuigen zijn in
de bijbeboorende letters L, A en Y nnngege,·en.
Als nadere aanduiding dragen motorrijtuigen von dit type de DRam
vnn het merk met de toevoeging: "dubbel. tr1lch· ...

5. rijf-a88ig. mot017'ijtuigen.
A. Tïjf.as8ige 1n.oiorrijfu;geu. van liet type "Trllc1~ Cn.. Trailer",
(Tre""er en oplegger.)
Daar nu reeds trllctoren in den handel worden gebracht, voorzien
nm twee vaste achterassen (beide assen zijn daarbij aangedreven
assen, waardoor eene grooteTe trekkracht verkregen knn worden), en
daar op het oogenblik ook opleggers verwacht kunnen worden voorzien
van twee vaste ochterassell. gebouwd volgens het systeem der patenten
n\D "Scamurell", n.1. met twee achterassen paast elkaar, als in
figuur 1Y vno Blad VII is aangegeven, kUDnen op den 'weg voertuigen
ontmoet worden VOD het type Trekker en oplegger, eo voorzien van:
3 + 2 = 5 assen.

•

Fig:X';2[l
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Een dergelijk yoertuig is in figuur XYII afgebeeld. De maten voor
de wielbasis (A) eu den achtero\'erbouw (y) zijn daarbij iJl de figuur
anngcge'.en.
De totale lengte (L) zal = 14 Meter niel mogen overschrijden.

•

BLA D VII.
BescllrlJTlng der op den weg voorkomende typen van
Aanhangwagens (en Rem-systemen).

•

•

1. Aigeme~en. Aanhangwagens moeten voorzien zijn vaD een
goed werkende en behoorlijk geconstrueerde koppel-inrichting. Van
aanhangwagens mogen de wielen niet afzonderlijk gestuurd kunnen
,,,"orden; voorwielen van twee- of meerassige aanhangwagens moeten
door de koppel-inrichting geleid worden.
Het zijdelings uitv.;jken van de wielen van een aanhangwagen mag,
ten gevolge vnn de bevestigingswijze van den nonhnngwagen aan het
trekkend motorrijtuig niet plaats hebben.
hieer dllD één aanhangwagen mag in het algemeen niet voortgetrokkeu wordeu (zie de artt 45, 46 en 50 vun het M.R.R.).
Aanhangwagens, voorzien van luchtbanden en wegende totaal, dus
met inbegrip van de lading, niet meer dan 1800 K.G., behoeven ni~t te
worden ingeschreven (art. 43, 2~'" M.R.R.) .

Figuur 1.

2. A. Eén-a88ige Aanhangwagen8 (zie figuur I).
Eén·nssige aanhangwagens, met een lediggewicht van niet meer
dan 200 K.G., behoeven geen eigen reminriohting te bezitten; deze
voertuigen behoeven ook aan weerszijden niet voorzien te zijn van
1lwee lantnnrn.5, welke naar voren een helder wit licht uitstralen. De
aohteroverbouw (= y) mag hoogstens 2 111. bedragen; de lengte (= L)
hoogstens 9 M.

'.

2

B.

Twee-a..ige Aanhangwagens (zie figuur lIl.

DE? v66n\s is automatisch bestuurbaar, deze as is verbonden aan het
trekkend motorrijtuig door eene koppel-inrichting.

•11
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Figuur IT.
De lengte dezer voertuigen mag niet grooter don 9 ~I. zijn, hierbij

moet de koppelstang met koppel-inrichting worden inhegrepen.
Reikt de koppel-inrichting over den achterhouw van den tractor, als
in figuur lil is voorgesteld, dan mag het gedeelte X van deze koppelstang worden afgetrokken van de lengte van den aanhangwagen. De
in figuur lil voorgestelde koppel-inrichting is tevens voorzien van een
z.g. "adhesie-regelaar", eene inrichting bestaande uit een stang van
draad voorzien.
Deze sLang is draaibaar; men kan daardoor het oog vau de koppel-

stang VRD den aanhangwagen omhoog vijzelen. Deze inrichting is in
de figuur bij E duidelijk zichtbaar.
Door het opvijzelen van de koppelstang van den llnnhangwogen

bereikt men het volgende:
1. Ten einde een grooteI'e tre1ï- benevens een grootere remkracht
te kunnen uitoelenen met de aangedreven wielen (B) van den tractor,
brengt men een deel van het gewicht, drukkende op de vóórwielen (C.)
van den aanhangwagen, over naar de wielen B.

2.

Ten einde gemakkelijk de geheele combinatie achteruit te kun-

nen rijden, vijzelt men de voorwielen (C.) Vim den aanhangwagen
geheel vOn den grond en knn deze combinatie clan als een "truck en
trailer" achteruit gereden worden; de drie op den grond drukkende
a.ssen zijn dan de assen Al B en D.
Bij eene dergelijke constructie moet men bij de aangifte om inschrij.

ving van den aanhangwagen de geheeIe lading, drukkende op de assen
een D, opgeven, terwijl men l bij de aanvraag om inschrijving van den

tractor een deel van de lading op den aanhangwagen tevens als drukkende op de achteras (B) moet opgeven (± 1000 à 1500 K. G.).

•

C. Drie-a88ige Aanhangwagens (zie figuur lIl).
De vóóras (C) is bestuurbaar, de beide achterassen (D) zijn naast
elkaar geplaatst, als in figuur IV is aangegeven.

•
Figuw-

m.

Dit type voertuig wordt gebouwd onder de patenten vaD "Scammali" . De beide, korte, achterassen zjjn Of draaibaar bij de verbinding
van veer met as in het midden van de draagveeren, Of bij de verbIndingen van veeren met chassis, aBn de beide uiteinden der veeren.
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Figuur IV.

E. Vier-a••ige Aanhangwagen. (zie figuur V).
Deze voertuigen bestaan uit een laadvlak (A) ondersteund door twee
twee-assige draaistellen (= boogjes B. en C.).
Elk dezer draaistellen heeft een automatisch bestuurbare as; de
andere as is vast.
Deze voertuigen kunnen evengoed v66r- als achteruit rijden, d.w.z.
getrokken worden (zie de trekoogen p en q).
Zij worden gebouwd onder de patenten van: "Verhoop". De wielbasis en achteroverbouw zijn in figuur V aangegeven. De lengte mag
hoogstens 9 M. bedrsgen.
..IJ
~ ~ku,.( 1///
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Figuur V.
3.

Rc'm.mofJ.

Eene rem, bestaande uit klossen (van hout, rubber, metaal e.d.),
werkende op de buitenzijde van een wielband B't e g 9 a n iet als
eene goedw6rkende Tem worden aangenomen.
"""'a;r
Alleen goed te vinden zijn remmen, bestaande Of/uit rembanden,
welke om eene remtrommel kunnen worden aangetrokken Of uit remsegmenten, welke in eene remtrommel kunnen worden uitgezet.
Eene rem kan nu Of door een persoon (boven de 18 jaar) gezeten op
het voertuig zelf, Of door middel van eene overbrenging vanuit de bestuurderszitplaats op het trekkend motorrijtuig bediend worden.
Bovendien mag als rem worden aangemerkt, bij .. benzo·electrische··
motorrijtuigen, eene z.g. electrische rem (het z.g. "tegenstroom
geven"), wanneer de electrische stroom andersom door de wikkelingen
van eene aandrijvenden ingekoppelden electromotor wordt gestuurd.
Als motor-rem kan worden aangemerkt een rem, in werking ge·
bracht door de compressie van een aandrijvenden en ingekoppeldell
verbrandingsmotor, wanneer de nokkenas zoodanig verschoven wordt,
dat de uitlaatperiode komt te vervallen en de motor steeds "op com·
pressie" loopt, terwijl daarbij de inlaatklep tijdens de aanzuig- en
nrbeidsslagen geopend wordt.

•
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Een motor daarentegen met afgestelde ontsteking mag men
n ooi t als rem beschouwen.
Vervolgens mogen als rem worden goedgevonden, mits in deugdelijken staat verkeerend, de volgende automatisch werkende remmen'

•
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1
Figuur VI.

•

a. Latil.patent (zie figuur VI).
Hierbij wordt bet kogelgewricht A, bij het afremmen van den trekker
en ten gevolge van de massa van den oplegger nnar voren gebracht.
Deze voorwaartRche beweging van den knop A wordt in eeDe be~
weging van stang Bomgezet; deze beweging brengt de rem in werking.
Deze rein werkt dus niet anders, dan wanneer de trekker geremd
wordt.
b. Verhoop-patent (zie figuur V).
Hierbij knn het geheele lnndvlak A zich, wanneer de trnctor geremd
wordt, ten gevolge van de massa vaD de lading, naar voren verschuiven ten opzichte van de beide draaistellen B en C.
Door deze beweging worden de remmen van den aanhangwagen
aangetrokken.

6
Deze rem werkt dus ook alleen, wanneer de trekker geremd wordt.

\lett noot

teml<abe1

Ronhangnogen

•

Figuur VII.
c. GI..narcl. en Wa/ek er-patent (zie figuur VII).
Hierbij zijn de remmen steeds aangetrokken. Trekt nu het motorrijtuig non het trekoog van den uanhangwagen, dan worden daarbij
tevens de remkabels uitgetrokken en zijn de remmen 108.
Breekt dus opeens de koppeling, dan staat de aauhangwagen ook
weer onmiddellijk stil.
d. Meiller-Patent Rem.
Deze rem werkt in principe als de Ohenard-Walcker, doch hydraulisch.
e.

We8tinghou8e~re1n.

f. !(nOrT-l'cm.
g. J(rupp-rem.
Deze drie remmen worden Of hydraulisch aangedreven, Of door
middel van lucht in onderdruk (z.g. "vacuum"-remsysteem).

h. Baurer-patent Rem.
In principe werkt deze Saurer-Rem evenals de Latil-Rem.
Terwijl de Latil-Rem is ingericht voor het afremmen van de wielen
von een z.g. "oplegger", voortgetrokken door een trekker op tractor.
speciaal ingericht voor het aankoppelen van "opleggers"; is het de bedoeling, dat de Saurer-rem op de wielen van een normaal type twee- of
meer-nssige aanhangwagen werkt, voortgetrokken door een normaal
type van motorrijtuig.

•

BLAD VilA.
E.

T1ier-as.ige aanhangwagens (zie

figuur~.

[Vervolg.]

Deze voertuigen, bestaande uit 2 vaste acbterassen van betzelfde
type nIs bf'sr:breven bij de oanhangwagens van het scammell-patent
(zie figuur IV van Blad VII). bebben twee vo(>rassen.

•
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.
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f'

Figuur IX.

Deze voorassen zijp. te samen bestuurbaar, en staan in dezelfde
hartlijn.
Wanneer de koppeling, bij A in figuur IX, door dep tractor omgetrokken wordt, draait bij Been tandkrans
'lIer wepr8zijden, rechts ep. links, van deze tandkrans grijpt een tandwiel BBn; aan elk dezer tandwielen is een vertikaal draaiende 8S verbonden.

2
Deze assen zjjn de steunassen voor elk der wielpnren CD en EF.

•
Figuur X.
Beide voorwielnssen draaien dus, elk op zich zelf, rond; nis in de
üguur geschetst is.
Zie ook het beeld van een dergelijk voertuig, ijl figuur X aangeg-6ven.

Voor totale lengte van een aanhangwagen van dit type, voor wielbasis en voor aohteroverbouw gelden dezelfde beginselen als reeds zijn
vastgelegd bij de bespreking der aanhangwagens, genoemd onder:
B.

Twee-assige aanhangwagens, en

C.

Drie-assige aanhangwagens (scammel-patenten).

•

BLAD VIII.

Lijst van de voorlooplg erkende CDshlon·Banden
Art. 3&. [:llotor· en Rijwiel BeschikIting.]

•

1. Overman

CUshiOll,

2. Overman arbenz,
3.

"redestein

4.

Moe Intosh N. A. P. Pneumatie Tyre,

CUshiOD,

S. Goodrieh eushion,

•

6.

Henley-Air,

7.

Automatique Ducasble,

8.

Continenlal-Cushion,

9.

U nited-States-Cushion,

4

,-

10.

Reithoffer-Luehtkamer (Luftkammer Reilen),

1l.

Peters-Union A.G.,

12.

Fuldo-Parabel Luft·J(ammer Reilen,
(ook onder den naom :
Fuldo Cushion-Band, ol:
Fuldo Reuzen Cushion-Band),

13. Pirelli,

14.

Firesoone.

J

RIJKSWATERSTAAT.
DISTRICT.
WEGENTECHNIEK.

•

Toelichting hij het invullen van het Aanvraagbiljet voor
Inschrijvingsbewijs van Motorrijtuigen en Aanhangwagens,
ingevolge art. 37 van het Motor- en Rijwielreglement.

A. Het Aanvraagbiljet moet zoo duidelijk en in zoo kort
mogelijken vorm, naar waarheid worden in{evuld, gedagteekend
en onderteekend.
\ \
Men leze vóór het beantwoorti~ el]), v'raag de hieronder
~'
gegeven inlichtingen.
Voor elk motorrii!'!!\.en
en aanhangwagen moet een
aparte aanvraa
ediend.
B. Vraag 1.
len hetgeen niet van toepassing is.
Bij drie- of meerassige voertuigen gelieve men eene duidelijke
schets van het geheele onderstel of een photo daarvan bij te
voegen.
Letter en nummer alleen op te geven wanneer het betreft eene
aanvrage voor motorrijtuig.
Wanneer een vOertuig is voorzien van banden van verschillende soort, strekt de verplichting tot het opgeven. van alle
soorten, c. q. ook dubbele handen.
•
Wanneer men opgeeft: "cushion-banden" geli~ve men onder
vraag No. 21 op te geven den naam van het merk der banden.
Vraag 2. In te vullen: 4, 2 of 1 rem(men). Door te halen
hetgeen verder niet van toepassing is. Wanneer een bijzonder
soort remmen wordt gebezigd, gelieve men daarvan opgave te
doen.
Vraag 3. In te vullen: heel-, hali- of kwart-elliptisch,
cantilever-, spiraalveeren of dwarsveeren, voor en achter.

V

~

•

L8·9298·'2(l

"'\iJl

Vraag 4. Voor fabriekstype op te geven het door de fabriek
opgegeven type-nummer of -letters (en indien dit onbekend is,
op te geven het aantal cylinders van den motor..-benevens boring
en slag), c. q. met opgave van 4-w:iel of v66rwielaandrijving.
Indien motornummer of nummer van het onderstel (chassisnummer) niet aangegeven is op eenig onderdeel van het voertuig,
gelieve men het ontbrekend nummer in te slaan met slagnummers
en wel hetzelfde nummer als voor het aangegeven nummer was
vermeld. Beide nummers op te geven.
Vraag 5. In te vullen: open of gesloten bakwagen. bestelwagen, tankwagen, omnibus meI of zonder imperiaal (en aantal
zitplaatsen) enz.
Vraag 6. Deze vraag is alleen bestemd voor motorrijtuigen
of aanhangwagens, welke voorzien zijn van een koppelinrichting.
Vraag 7. In Ie vullen: Remm~n op aanhangwagens bediend,
of: Remmen van uit motorvoerluig bediend. (Dus alleen bestemd
bij aanvraag voor Inschrijvingsbewijs voor een aanhangwagen.)
Vraag 10, 11, 12. In te vullen de grootste maten van het
voerluig, meI inbegrip van koetswerk.
Vraag 14, 15. Deze vragen te beantwoorden in verband met
het opgegeven ledig gewicht van het voertuig [zie vraag 13).
Vraag 16. Op te geven het maximum gewicht van de lading,
die men zich voorstelt met het voertuig te vervoeren.
Vraag 17, 18. Dil te beantwoorden in verband met vraag 16.
Wanneer van de gewichtsverdeeling van de lading over vóóren achteras geen opgave wordt gedaan, zal bij 2-assige motorrijtuigen van het normale type, eene verdeeling worden aangenomen van v66r tot achter = 1 : 2.
Vraag 19. Hierbij op te geven de breedte der wielbanden,
gemeten op den montagering. (Alleen op te geven, indien het
massief-rubber- of cushion-banden betreft.)
Vraag 20. Alleen in te vullen bij opgave van een voertuig,
voorzien van cushion- of massief-rubberbanden.
Opmerking: Wanneer het aan te geven voertuig reeds ingeschreven was, gelieve men het oude Nummer van het Inschrijvingsbewijs aan de achterzijde van het formulier te vermelden.
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MüTüR- EN
RIJWIELREG LEMENT.

OMSCHRIJVING VAN
Fabrikaat en merk:
Motor: _
__._.__.__.__ _

INSCHRIjVINGSBEWIjS,

••

~~.

Onderstel:

bedoeld in art. 39 van het Motoc- en Rijwielreglement.

(Motorrijtuig).

(num en voornamen)

... ~

,.., .

.

_-_.

(,~n:

assen.

~~otaIe

~

Eigenaar of houder

~

;.;:~~-_

No.

Nummer met letter: ......................................

N°
..' N°,

Koetswerk:
.

Motorrijtuig
Voor een: Aanhangwagen' op

HET.t. MOTORRIJTUIG
1 ..,0 ......ihililhba..:

Ke .. ,

'Ç....

.

M.

lengte van het voertuig:
Totale breedte van het voertuig:

Achteroverbouw~.gemeten

.. M.

uit het midden van de achteras:

Koppeling:

te

Remmen: ..
(woonplaats tn adrn)

f:··

Grootste wiel betasting bij normale volle belasting:

Geldig tot ........

19

'S-GRAVENHAGE, den

19...

De Inlenleur In bet District Wtltntechnlek,
met de loschrijvloR belast,

op voorwielen:
_ _ _ ~_._ __
.
K.G.
K.G.
op achterwielen:
op middenwielen :
. K.G.
Toegelaten snelheden, of rijverbod op wegen van:
Klasse 1 =
K.M. per lIur. (- = geen snelheidsbeperking)
................ K.M. per uur. (X
rijverbod)
Klasse 11

Klasse 11I
L 11 ·6001· '80

=
=

=

K.M. per uur.

..Idlg
van:

• 19
• 19

tot:

Nummer.

oranje. I

blauw.

wiL

BELEEFD WOROT U VERZOCHT ONDut8TMNDE GENUMMERDE VRAGEN OUIDELIJK MET .KT IN TE VULLEN, DEZE KAAprr"SEWA"EN \NI.I VOOR U•
•••••••••••••.•••••.

.

.. - . . • • . • . • • . . • • - • . • . • . . • • . • . . • . . . • . . • "1

.

(Nu... eR 'fDOf'tWMft)

(Ittut

No.)

(

(~l'OYIlIIOI.)

)

verzoekt een inechrijvingsbewija voor een: motorrijtuig_nhangwagen. Le",
Nummer ..........................•
Het voertuig heeft
&88en en ia voorzien van lucht-cuahion-mualefrubber-Banden. [Maat der benden:

2.

*3.

' "la voorzien van
H e t voe rt uig

- ...-_ •
remmen werken de op de -_

De veering van het voertuig ia ala volgt

4. Fabrieksmerk

=

=.

. ,Motomummer =.............., No. v. h. Onderstel =
I 6.

5. Soort van Koetswerk =..........
. -..
remmen aan hanpagen
Bed ·lemngwlJze

~..

Afstand.~

9;

Afatand van
de achterate veete u

';'

, '\;._..:

.... ~_ '-Jl:"Ig
tot achterkant van "'-

13• G.wle
. ht léèi
. .,. 1=

Kg ·(G)
· o 1 14•

~.

0·'..:.. 0'·,·

e;i.-

Kg. (G.,)

117. Welk ledHlle hiervan

19. Breedte dil' wielbenden, voorwielen =

,20. Rubberdikte der be.nden =

(~)

,

cm., (b. l ) middenwielen
cm. (a.)

(......r)

(Ihl ......... _unvrll.. ti te vali•••] I voor

2e

I 21.
Se

:

.
·,.. ·

Kg. 1 15•

=

Wolk
lodeelle
overige
••(.~n)op tf =

I18. ";;:~ri::d::~~:n)p l =

-

-

b.
:e

_ b"

_

cm. CA.)

=

cm. (8.)
Ka·

Ka-

K

KI'

cm., achterwielen =

cm.,

cm.

..

Naar waarheid opgemaakt, te: ....

=

:Gewlcht Ledig ....... - ..
G.• Norm. volle Bel•..
.- G., _
Totale Aadruk .......
G.
.,. WieldruL .......... = K.

·

I12. Grootste Breedte

KI,

Merk cuahlonbenden'
achter

..

cm. Cf.)

.'
="

op voo..e

..

,

=

X J ~~~~_~~I'Y.n op VQOrU
•
W.I...-ed••

=

,

cm. (L.) I'~'
11. G
.. :
cm. (H.)

10. Grootste Lengte

16. Norm. volTe

=

Wijze ·ftn koppeling

de v~rste tot de achterste vaate aa van het v

.

(1lIJaond.rttM....)

_

,Fabriekatype

7•

].

den
De aanvrager:

Goedgekeurd :
De In..nleur:

19 ..
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MOTOR- EN

..

•.

RIJWIELREGLEMENT.

BEWIJS VAN VERLENGING•
MAAKT DEEL UIT VAN HET INSCHRIJVINGSBEWIJS

.

No.

~
hJl.~ijVingSbeWijs. uit-

~

De geldigheidsduur van
gereikt onder bovenstaan~mer ten behoeve van

,

~~~J..,"

wordt verle~
Te

·s-Orave~e.

den

19
19

De Ingenieur in hef District Wegtnfechniek

met de Inschrijving belast,

•

Dit

\I~rleoglnglblad

behoort steeds bij bet eerste dubbele (gele)

N• B • blad van het Inschrijvlngsbewlja bewaard te worden.
Bladen .10 het Jnschrijvlngsbewijs welke verscheurd of minder .eed
leesbaar ziJn geworden behoortn logerulld te worden tegen nieuwe bladen,
welke gratis verkrijgbaar ziJn aan:
Ho_ ftu .........oor d. Inac::hrfJvln, ..an MotorrlJtullilen.
Maurll8kade 47. te ' ••Gr.".nhqe.
na inleverinK vaD het oude blad.
Nieuwe bladm worden binnen 24 uur verzonden.
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