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metro van Parijs

trisikadtaxi

postauto
elektrische 

rolstoel
schoolbus

straatvegertram

metro van TokioThaise tuktuk

transportfiets

busje

watertaxi Amerikaanse taxi

harmonicabus Londense taxiboda-boda

fietstaxi

bestelwagen

dubbeldekker
elektrische 

fiets

vouwfiets

metro van Berlijn metro van Hongkong

metro 
van Londen

Keniaanse 
matatu

minibus

scootmobiel

snorfiets

metro van Moskou

scooter

metro van New York

Indische 
autoriksja

pizzakoerierscooter

vuilniswagen

deelfiets

In de stad

SCHOOL

POSTAL SERVICE

WATERTAXI

TAXI

PIZZA

OP WEG
NAAR JOU
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strandwacht- 
patrouillewagen

hospitaalschip

blusvliegtuig

ontmijningsdienst- 
voertuig

bergreddings- 
voertuig

politiefiets politieboot

dieren- 
ziekenwagen

politiepatrouille- 
wagen

politie- 
helikopter

politiebus

reddingsvoertuig 
bij autoraces

urgentie- 
ziekenwagen

verkeerspolitiewagen

pantserwagen

opsporings- en 
reddingsvoertuig

reddingssysteem voor 
onderzeeërs

rubberen 
reddingsbootje

Hulpvoertuigen

traumahelikopterreddingshelikopter

terrein- 
brandweerwagen

ziekenwagen
bloed- 

transportwagen

ontmijningsdienst- 
wagen

terrein- 
ziekenwagen

kustwachtboot kustwachthelikopter

auto van 
spoedarts

politiehonden- 
wagen

noodhulpschip

brandweer-
motor

brandweerwagen

blusboot
vuurbestrijdings- 

helikopter

reddingsboot

strandwachtboot

ziekenwagen- 
motor

politie-
motor

KUSTWACHT

POLITIE

STRANDWACHT

AMBULANCE POLITIE POLITIE

POLITIE

POLITIE

AMBULANCE

EMERGENCY

AMBULANCE

VERKEERS-
POLITIE
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Op de luchthaven

straalvliegtuig

jumbojet

regionale 
jet

shuttlebus

3-motorig 
straalvliegtuig

schroefturbine- 
vliegtuig

2-motorig 
vliegtuigturboprop 

zakenvliegtuig

mobiele 
transportband

luchthaven-
shuttletrein

sleepwagen

luchthaven- 
karretje

passagiersliftpassagiersbrug
catering- 

vrachtwagen
grond- 

generator
vrachtvliegtuig met zijlaadklep

blusreus

ijsbestrijder

tankwagen

onderhouds- 
vrachtwagen

baanveger

beveiligingswagen

luchthavenbus

bagagetransportwagen

vrachtlader

zakenjet

noodstartsysteem
wagen voor het 
legen van wc’s

douaneauto

dubbeldeksvliegtuig
‘volg mij’-

luchthavenauto

4-motorig 
straalvliegtuig

vrachtvliegtuig met 
opklapbare neus

vrachtvliegtuig met 
achterlaadklep

SECURITY

GEVAAR: BRANDSTOF

CATERING
SERVICES
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opblaasbare boot

safari-jeep

speedboot

touringcar

wakeboard waterski’smotorboot

Op vakantie

banaan

camperkanaalboot

tokkelbaanachtbaantreintje

caravan

cruiseschip

drijvend restaurant golfkarretje

huurauto

aquaskipper ijswagen

zwemband jetski

open toeristenbus toeristentreintje

rivierboot

waterfiets

mobilhomeraderboot

stoeltjesliftcabinebaan

toeristische 
helikopter

luxejacht

segway inlineskatesski’s snowboardsurfplank windsurfplank schaatsenrolschaatsen

botsautootje

zwanenboot
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microwagen

powerwagen monovolume

roadster

sedan

auto op zonne-energie

luxewagen
sportieve 

gezinswagen

sportwagen

superwagen

driewieler

Heel veel auto’s

klassieke limousine

bubble-auto

stadsauto

klassieke cabrio

oldtimer

cabrio coupéterreinwagen elektrische auto vijfdeursauto

auto met vleugeldeuren

hardtop-auto driedeursauto

hybride wagen

Japanse Kei-car 

racewagen

autobouwpakket

Le Mans auto cross-over stationwagen

lange limousine
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racerolstoel

wedstrijdjacht
supersonische 

auto

stuntfiets

triatlonfiets

Racen

dirttrack-
motor

Le Mans prototype

hot rod

veldritfiets

dragracewagen

formule Ford-auto formule 3-racewagen

grand prix-
motor

GT300 GT500

indycar

kleine 
racewagen

GT3

crossmotor

stockcar

racetruck 
voor ruw terrein

zijspan- 
racemotor

rallywagen

rat rod

baansport-
motor

zware motor

tijdritfiets

racefiets

racemotor

‘twee zonder’ 
roeiboot

‘vier zonder’ roeiboot

veiligheidswagen 
voor races

dragracemotor

formule 1-racewagen

kart

powerboot

wedstrijdscull

toerwagen

supersnelle dragracewagen

wedstrijdboot

GP2-auto

drakenboot

straalaangedreven 
vrachtwagen

racetruck

zware 
crossmotor

supersnelle speedboot
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