
6.  Woordenschatherziening… 

Vertaal : 

1) J’ai l’intention de suivre des cours de conduite : Ik ben van plan rijlessen te volgen 

2) J’ai choisi la "filière libre" : Ik heb voor de vrije opleiding gekozen 

3) Je veux obtenir mon permis de conduire : ik wil mijn rijbewijs (be)halen 

4) J’ai réussi l’examen théorique : Ik ben voor het theoretisch examen geslaagd 

5) Grâce à mon permis, je serai plus indépendant(e) :Dank zij mijn rijbewijs zal ik zelfstandiger worden 

6) Les jeunes conducteurs sont-ils des meurtriers ? : Zijn jonge bestuurders moordenaars ? 

7) Ca dépend des circonstances : Dat hangt van de omstandigheden af 

8) Même sans boire, les jeunes courent plus de risques que les adultes : Zelfs zonder (te) drinken lopen 

(de) jongeren meer risico’s dan de volwassenen 

9) Le fait de ne pas mettre ("porter") sa ceinture de sécurité peut être fatal : Het niet dragen van de 

veiligheidsgordel kan dodelijk zijn. 

10) Ils sont à la recherche de leurs propres limites : Ze zijn op zoek naar hun eigen grenzen. 

 

“Het” of “de” ? 

 
Het rijbewijs / de rijles / het voordeel / het ongeluk /het misbruik / de opleiding / de diepte /  

het examen / de oorzaak / het gevolg / het zicht / het gehoor / de omstandigheid /het. alcohol / het 

alcoholgebruik /het slachtoffer / het voertuig / de dood /de risico / het gevaar / het verkeersbord / het 

beoordelingsvermogen /het verkeer 

Accord de l’adjectif ? 

een riskant rijgedrag:   een blijvend letsel:  een negatieve  invloed:  

 een nat wegdek: een zware tol eisen:  in slechte staat zijn: een ervaren chauffeur:  

Vul het juiste voorzetsel in: 

1) Elk jaar zijn 6500 jongeren betrokken bij/in een verkeersongeval. 

2) Vier belangrijke elementen spelen een rol bij. weekendongevallen. 

3) Slechte zichtbaarheid gekoppeld aan vermoeidheid, is dodelijk. 

4) Ze maken fouten door gebrek aan kennis en ervaring. 

5) Alcohol heeft een invloed op de reactiesnelheid. 

Onscheidbare werkwoorden Vertaal: 

- onderhouden   une voiture mal entretenue : een slecht onderhouden wagen 

- overdrijven   une vitesse exagérée : een overdreven snelheid 

- voorzien   C’est difficile à prévoir : Het is moeilijk te voorzien 

- over-/onderschatten  Les risques sont sous-estimés : de risico’s zijn onderschat 

   Ils surestiment leurs propres capacités : Ze overschatten hun eigen vermogens 

overdonderen  Ils sont submergés d’informations : Ze worden overdonderd met informatie 



Kies een uitdrukking en vul de volgende zinnen correct in: 

 

om het leven komen — het vervoermiddel — overlijden — het rijbewijs — de voorrang —  

de bestuurder — inhalen — de bocht — het stuur — het ongeval — de bekeuring —  

de botsing — bekeuren — verwondingen oplopen — de schade vergoeden. 

 

1. Bussen en trams zijn veel gebruikte vervoermiddelen in de stad. 

2. In België zijn gisteren 5 mensen om het leven gekomen toen een auto op een groep van jongeren 

inreed. 

3. Je moet stoppen voor de auto’s die van rechts komen, want die hebben voorrang . 

4. Als je autorijdt, moet je vóór de bocht gas terugnemen. 

5. Zolang je geen rijbewijs. hebt, mag je geen auto besturen. 

6. Hij is zijn rijbewijs kwijt omdat hij dronken achter het stuur zat. 

7. Een 15-jarige fietser uit Antwerpen overleed gisterennacht. 

8. Blijf maar achter die auto. Hij rijdt snel genoeg. Het is gevaarlijk hem in te halen (dépasser). 

9. Tijdens het weekeinde gebeuren er altijd veel ongevallen. met jonge autobestuurders. 

10. Een man uit Brugge overleed gisteren aan de verwondingen die hij zondagnacht opliep.. bij een 

botsing met een dronken chauffeur. 

11. Omdat hij verleden week te hard gereden had, kreeg hij vandaag een bekeuring. in zijn brievenbus. 

12. Piet reed zonder toestemming in de supersnelle Mercedes van zijn vriend. Hij moet nu 2000 euro 

schade. aan zijn auto vergoeden. 

13. Twee auto’s zijn vannacht tussen Gent en Brugge frontaal met elkaar in botsing gekomen. De 

bestuurders zijn allebei dood. 

14. Als je altijd te hard rijdt, zal je vroeg of laat wel eens door de politie bekeurd worden. 

15. De bestuurder. van een auto zit achter het stuur. 

 
 

Je bent getuige geweest van een ongeval. Beschrijf wat je hebt gezien. 
Gebruik de OVT / VTT en telkens de volgende woorden: 
 

1. controle / het stuur — inrijden — de gevel — doden (werkwoord) 

2. roekeloos — de voorrang (niet) verlenen — botsen — op slag - 

3. kind — oversteken — zebrapad — gewond raken – voetganger –stoep  

4. kettingbotsing — veroorzaken — blikschade 

5. gehaast — remmen — te pletter rijden — ongedeerd 

6. beschonken — inhalen — terechtkomen — blaastest —  blowen 

7. knallen — paal — bestuurder — passagiers — om het leven — verwondingen — blijvend letsel 

 


