Vakparkeren vooruit ( rechts )
-

Controle vorige les
Geef duidelijk de start- en stopplaats aan
De les is onvoldoende als de leerling niet voldoende op het overige verkeer let ( niet het
juiste kijkgedrag )
Auto moet volledig in het parkeervak staan

Wat
Scannen

Hoe
Zo vroeg mogelijk

Stoppen

Binnenspiegel,
rechterbuitenspiegel,
rechterschouder, richting aan,
rechterschouder, gas los,
insturen naar rechts, rustige
remmen, koppeling in,
doorremmen, 30 cm naast
trottoirband en tenminste 4
vakken voor het doelvak
stoppen
Rechterhand naar de pook,
naar links en naar voren
drukken
Voor, binnenspiegel,
linkerbuitenspiegel,
linkerschouder, voor,
binnenspiegel,
rechterbuitenspiegel,
rechterschouder
Vooruitrijden langzaam, met
een slippende koppeling,
rechter voet boven de voetrem
Naar de linkerkant van de
rijbaan
Voor, binnenspiegel,
rechterbuitenspiegel,
rechterschouder
Naar rechts op het moment
dat de spiegels op dezelfde lijn
zijn als de eerste lijn van het
vak
Kleine correcties geven indien
nodig
Regelmatig rondom de auto
kijken
1,5 slag terug naar links
wanneer de auto bijna recht
staat

In de 1 zetten

Ruimtekussen

Vooruitrijden

Sturen
Kijken

Insturen

Stuurcorrecties
Kijken
Terugsturen

Waarom
Kan en mag ik stoppen, mag ik
parkeren
Voor een goede
uitgangspositie

Om weg te rijden

Controle overige verkeer

Slippende koppeling voor een
goede voertuigbeheersing
Ter voorbereiding van het
insturen

Te vroeg: kom je te veel naar
rechts in het vak uit
Te laat: kom je teveel naar
links in het vak uit
Om in het midden van het
parkeervak uit te komen
Controle overige verkeer
Om recht in het parkeervak uit
te komen

Stoppen

Kijken

Achteruitrijden

Kijken
Sturen

Kijken

Terugsturen
Stoppen
Kijken

Richting aangeven

Wegrijden
Nacontrole

Als de auto recht staat in het
vak, achterzijde net in het
parkeervak
Voor, binnenspiegel,
linkerbuitenspiegel,
linkerschouder, voor,
binnenspiegel,
rechterbuitenspiegel,
rechterschouder
Achteruitrijden langzaam, met
een slippende koppeling,
rechter voet boven de voetrem
Links, binnenspiegel, rechts
Volledig, als de auto rolt,
behalve naast een
geparkeerde auto, dan pas als
de buitenspiegels voorbij het
geparkeerde voertuig komen,
de kant op waar de kont van
de auto heen moet
Tijdens de hele manoeuvre
goed rondom de auto blijven
kijken
Als de auto bijna recht komt
Als de auto recht komt,
koppeling in, remmen, in de 1
Binnenspiegel, buitenspiegel,
schouder, kant op waar je
heen wilt
Naar links, als je rechts op de
weg staat
Naar rechts, als je links op de
weg staat
Met slippende koppeling, voet
boven de rem
Binnenspiegel,
linkerbuitenspiegel,
linkerschouder

Om voldoende ruimte voor de
auto over te houden
Controle overige verkeer

Slippende koppeling voor een
goede voertuigbeheersing
Controle overige verkeer
Voorkomt schade aan de
zijkant, neus uitzwaai

Controle overige verkeer

Ter voorbereiding op het
wegrijden
Doorstroming overige verkeer
Controle overige verkeer

Kenbaar maken dat je gaat
wegrijden

Voertuig beheersing
Inhalend verkeer controleren

