Bocht achteruitrijden
-

Controle vorige les
Geef duidelijk de start- en stopplaats aan ( 5 meter uit de bocht )
De les is onvoldoende als de leerling niet voldoende op het overige verkeer let ( niet het
juiste kijkgedrag )
Banden mogen niet op het trottoir komen
Auto mag niet op verkeerde weghelft komen

Wat
Scannen

Hoe
Zo vroeg mogelijk

Stoppen

Binnenspiegel,
rechterbuitenspiegel,
rechterschouder, richting aan,
gas los, rechter schouder
insturen naar rechts, rustige
remmen, koppeling in,
doorremmen, ongeveer 10
meter uit de bocht

In de achteruit zetten

Rechterhand naar de pook,
pook indrukken, naar links en
naar voren drukken
Voor, binnenspiegel,
linkerbuitenspiegel,
linkerschouder, voor,
binnenspiegel,
rechterbuitenspiegel,
rechterschouder
Recht achteruitrijden
langzaam, met een slippende
koppeling, rechter voet boven
de voetrem, kijkend rechter
buitenspiegel
Voor, binnenspiegel, linker
buitenspiegel, linkerschouder
Naar rechts bij het
referentiepunt

Ruimtekussen

Achteruitrijden

Kijken
Insturen

Kijken
Stuurcorrecties
Terugsturen
Stoppen

Rondom de auto
Indien nodig nog kleine
correcties geven
Naar links, als de auto bijna
recht in de straat staat
Koppeling en voetrem
indrukken

Waarom
Kan en mag ik stoppen en
achteruitrijden
30 cm van de kant, rustig
insturen voorkom je dat je
tegen trottoir komt
Minimaal 5 meter in verband
met parkeerverbod
Stoppen zodra via de
binnenspiegel de laatste
rechter trottoirband zichtbaar
is
Om weg te rijden

Controle overige verkeer

Slippende koppeling voor een
goede voertuigbeheersing
Rechterbuitenspiegel om te
kijken of je parallel langs het
trottoir rijd
Denk aan de neus uitzwaai
Achterband voorbij de laatste
rechte trottoirband
Te vroeg sturen: wielen tegen
trottoir
Te laat sturen: te ruime bocht
Controle overige verkeer
Om de juiste afstand aan te
houden
Om parallel te komen met het
trottoir
30 cm om de banden niet te
beschadigen

Wegrijden
Kijken

Richting aangeven
Nacontrole

Als de auto recht staat op
ongeveer 30 cm van het
trottoir en tenminste 5 meter
van het kruisingsvlak
In de 1 zetten
Binnenspiegel,
linkerbuitenspiegel,
linkerschouder
Naar links
Binnenspiegel,
linkerbuitenspiegel,
linkerschouder

5 meter in verband met
parkeerverbod

Om weg te rijden
Controle overige verkeer

Kenbaar maken dat je gaat
wegrijden
Inhalend verkeer controleren

