
Bijzondere verrichtingen kijktechniek en referentie punten: 
 

 

Hellingproef S26A (met gebruik handrem): 
1. Stoppen: Volgens script 19 Binnenspiegel/rechterbuitenspiegel/dode hoek rechts/rechts   

    richting aangeven . 

2. Stilstaan: Op helling in 1é versnelling en handrem erop (voetrem los). 

3. Wegrijden vooruit: Volgens script 19 Binnenspiegel/rechterbuitenspiegel/dode hoek  

    rechts/binnenspiegel/linker buitenspiegel/dode hoek links/ links richting aangeven. 

    Aangrijppunt op zoeken/neus van de auto komt omhoog/aangrijppunt vasthouden/klein     

    beetje gas bij/handrem los/koppeling voorzichtig verder tot volledige aangrijping op   

    laten komen en wegrijden. 

4. Nacontrole: Binnenspiegel/linker buitenspiegel/rechterbuitenspiegel. 
 

Recht achteruit rijden S26B (op de spiegels): 
1. Stoppen: Volgens script 19 (Binnenspiegel/rechterbuitenspiegel/dode hoek rechts/rechts   

     richting aangeven . 

2. Achteruit versnelling inleggen: Achteruit lampen branden en verkeer weet wat je gaat     

    doen. 

3. Wegrijden achteruit: Met slippende koppeling volgens script 19  Binnenspiegel/   

    rechterbuitenspiegel/dode hoek rechts/binnenspiegel/linker buitenspiegel/dode hoek-   

    links. 

4. Achteruit rijden: Binnenspiegel/rechterbuitenspiegel/dode hoek rechts/ Binnenspiegel/    

    linker buitenspiegel/dode hoek links. Herhalen zolang je aan het rijden bent en stoppen  

    op aangegeven punt. 

5. Wegrijden vooruit: Volgens script 19 (Binnenspiegel/rechterbuitenspiegel/dode hoek-  

    rechts/ binnenspiegel/linker buitenspiegel/dode hoek links/links richting aangeven. 

6. Nacontrole: Binnenspiegel/linker buitenspiegel/rechterbuitenspiegel. 
 

Achteruit in file parkeren S28: 
1. Stoppen: Volgens script 19 (Binnenspiegel/rechterbuitenspiegel/dode hoek rechts/rechts  

    richting aangeven.  

2. Stoppen op 3 buitenspiegel breedtes zijdelingse afstand van auto waar je achter wilt   

    staan. 

3. Achteruit versnelling inleggen: Achteruit lampen branden en verkeer weet wat je gaat doen. 

4. Wegrijden achteruit: Met slippende koppeling volgens script 19 binnenspiegel/  

     rechterbuitenspiegel /dode hoek rechts/binnenspiegel/linker buitenspiegel/dode hoek links. 

5. Achterbank leuning van jouw auto gelijk met de achterzijde van de auto waar je achter   

    wilt parkeren. 

5. Over de schouder kijken (dode hoek links). 

6. Volledig rechts indraaien (overgrijp methode). 

7. Rechterbuitenspiegel gelijk met de achterzijde van de auto waar je achter wilt parkeren en   

     volledig links indraaien. 

8. Wegrijden vooruit: Volgens script 19 Binnenspiegel/rechterbuitenspiegel/dode hoek rechts/    

    binnenspiegel/ linker buitenspiegel/dode hoek links/links richting aangeven. 

9. Nacontrole: Binnenspiegel/linker buitenspiegel/rechterbuitenspiegel. 

 



Vooruit in file parkeren S28: 
1. Stoppen: Volgens script 19 (Binnenspiegel/rechterbuitenspiegel/dode hoek rechts/rechts  

    richting aangeven . 

2. Stoppen op 3 buitenspiegel breedtes zijdelingse afstand van auto waar je voor wilt  

    staan. 

3. Wegrijden vooruit: Volgens script 19 Binnenspiegel/rechterbuitenspiegel/ dode hoek  

    rechts/binnenspiegel/linker buitenspiegel/dode hoek links. 

4. Vooruit rijden: (Slippende koppeling). 

5. Indraaien (met slippende koppeling): wanneer de B stijl (stijl tussen beide deuren)   

    gelijk is met de voorzijde van de auto waar je voor wilt parkeren. 

6. Terug draaien (met slippende koppeling en parallel aan stoep rijden) wanneer midden  

    van jouw dashboard kruist met de stoeprand.  

7. Wegrijden achteruit: (Langzaam) slippende koppeling volgens script 19 binnenspiegel/   

    rechterbuitenspiegel/dode hoek rechts/ binnenspiegel /linker buitenspiegel/dode hoek   

    links. 

8. Wegrijden vooruit: Volgens script 19 Binnenspiegel/rechterbuitenspiegel/dode hoek   

    rechts/ binnenspiegel/linker buitenspiegel/dode hoek links/links richting aangeven. 

9. Nacontrole: Binnenspiegel/linker buitenspiegel/rechterbuitenspiegel. 
 

Vooruit in vak parkeren (links) S28: 
1. Stoppen: Volgens script 19 (Binnenspiegel/rechterbuitenspiegel/dode hoek rechts/rechts   

    richting aangeven . 

2. Bepaal tijdens aanrijden welk vak je vooruit in wilt parkeren en stop tijdig. 

3. Wegrijden vooruit: (langzaam) slippende koppeling volgens script 19 binnenspiegel/  

     rechterbuitenspiegel/dode hoek rechts/binnenspiegel/linker buitenspiegel/ dode hoek links/links   

     richting aangeven. 

4. Indraaien wanneer linker buiten spiegel gelijk is met de eerste streep van het vak waar je in wilt  

     parkeren. 

5. Wanneer auto recht in vak staat volledig terug draaien in de rechtuit stand. 

5. Achteruit versnelling inleggen: (Achteruit lampen branden en verkeer weet wat je gaat doen). 

6. Wegrijden achteruit: (langzaam) slippende koppeling volgens script 19 binnenspiegel/  

     rechterbuitenspiegel/dode hoek rechts/binnenspiegel/linker buitenspiegel/dode hoek links. 

7. Wegrijden vooruit: Volgens script 19 Binnenspiegel/rechterbuitenspiegel/dode hoek rechts/  

      binnenspiegel/ linker buitenspiegel/dode hoek links/links richting aangeven. 

8. Nacontrole: Binnenspiegel/linker buitenspiegel/rechterbuitenspiegel. 
 

Vooruit in vak parkeren (rechts) S28: 
1. Stoppen: Volgens script 19 Binnenspiegel/rechterbuitenspiegel/dode hoek rechts/rechts  

     richting aangeven . 

2. Bepaal tijdens aanrijden welk vak je vooruit in wilt parkeren en stop tijdig! 

3. Wegrijden vooruit: Volgens script 19 Binnenspiegel/rechterbuitenspiegel/dode hoek rechts/  

     binnenspiegel/linker buitenspiegel/dode hoek links/links richting aangeven. 

4. Richting linker rijbaan zijde uitwijken om ruimte te krijgen voor het indraaien naar      

    rechts. 

5. Indraaien rechts: Volgens script 25 Binnenspiegel/rechterbuitenspiegel/dode hoek 

    rechts/rechts richting aangeven . 

6. Indraaien na het richting aangeven rechts: wanneer rechter buiten spiegel gelijk is met      

    de eerste streep van het vak waar je in wilt parkeren. 



7. Achteruit versnelling inleggen: (Achteruit lampen branden en verkeer weet wat je gaat doen). 

8. Wegrijden achteruit: (Slippende koppeling) volgens script 19 Binnenspiegel/  

     rechterbuitenspiegel/dode hoek rechts/binnenspiegel/linker buitenspiegel/dode hoek links. 

9. Wegrijden vooruit: Volgens script 19 Binnenspiegel/rechterbuitenspiegel/dode hoek rechts/  

     binnenspiegel/ linker buitenspiegel/dode hoek links/links richting aangeven. 

10.Nacontrole: Binnenspiegel/linker buitenspiegel/rechterbuitenspiegel. 
 

Achteruit in vak parkeren S28: 
1.  Stoppen: Volgens script 19 (Binnenspiegel/rechterbuitenspiegel/dode hoek rechts/rechts  

     richting aangeven . 

2.  Bepaal tijdens aanrijden welk vak je achteruit in wilt parkeren en tel 4 strepen van de  

     vakken incl. het vak waar je achteruit in wilt. 

3.  Rij de 4é streep voorbij en stop. 

4.  Achteruit versnelling inleggen: (achteruit lampen branden en verkeer weet wat je gaat    

     doen). 

5.  Wegrijden achteruit: (Slippende koppeling) volgens script 19. Binnenspiegel/   

     rechterbuitenspiegel/dode hoek rechts/binnenspiegel/linker buitenspiegel/dode hoek- 

     links. 

6.  Wacht tot 4é streep gelijk is met midden bijrijderdeur. 

7.  Over de schouder kijken: (dode hoek links). 

8.  Volledig rechts indraaien: (overgrijp methode). 

9.  Wanneer auto recht in vak staat volledig terug draaien in de rechtuit stand. 

10.Wegrijden vooruit: Volgens script 19 Binnenspiegel/rechterbuitenspiegel/dode hoek 

     rechts/binnenspiegel/linker buitenspiegel/dode hoek links/richting aangeven. 

11.Nacontrole: Binnenspiegel/linker buitenspiegel/rechterbuitenspiegel. 

 

Keren door middel van 3x steken S29B 
1.  Stoppen: Volgens script 19 Binnenspiegel/rechterbuitenspiegel/dode hoek rechts/rechts   

     richting aangeven . 

2.  Bepaal tijdens aanrijden dat je de stoeprand niet raakt en niet te ver van de stoeprand   

     af staat (maximale baan breedte benutting). 

3.  Wegrijden vooruit: (langzaam) slippende koppeling volgens script 19 binnenspiegel/  

      rechterbuitenspiegel/dode hoek rechts/binnenspiegel/linker buitenspiegel/ dode hoek links. 

4.  Indraaien maximaal naar links overgrijp methode (niet stilstaand) 

5.  Kijken bij het oversteken links en rechts van de rijbaan. 

6.  Indraaien naar rechts (voorwerken) tot de rechtuit stand, net voordat de voorwielen de     

     stoeprand raken (stoeprand zachtjes aantikken voor een maximale baanbreedte    

     benutting). 

7.  Wegrijden achteruit: (Slippende koppeling) volgens script 19. Binnenspiegel/   

     rechterbuitenspiegel/dode hoek rechts/binnenspiegel/linker buitenspiegel/dode hoek- 

     links. 

8.  Indraaien maximaal naar rechts overgrijp methode (niet stilstaand) 

9.  Kijken bij het oversteken links en rechts van de rijbaan. 

10.Indraaien naar links (voorwerken) net voordat de achterwielen de stoeprand raken     

     (stoeprand zachtjes aantikken voor een maximale baanbreedte benutting). 

11.Wegrijden vooruit : Volgens script 19 Binnenspiegel/rechterbuitenspiegel/dode hoek 

     rechts/binnenspiegel/linker buitenspiegel/dode hoek links. 

12.Nacontrole: Binnenspiegel/linker buitenspiegel/rechterbuitenspiegel 



Keren door middel van een halve draai S29a 

1. Stoppen: Volgens script 19 Binnenspiegel/rechterbuitenspiegel/dode hoek rechts/rechts 

    richting aangeven . 

2. Bepaal tijdens aanrijden de maximale positie rechts op de rijbaan! 

3. Bedenk hoe je de oefening gaat rijden! 

4. Wegrijden vooruit: Volgens script 19 Binnenspiegel/rechterbuitenspiegel/dode hoek rechts/ 

     binnenspiegel/linker buitenspiegel/dode hoek links/links richting aangeven. 

5. Afhankelijk voor welke richting je op gaat om de maximale baanbreedte benutting te 

    hebben kijk je eventueel voor rechts en wijk je uit naar rechts: Binnenspiegel/ 

    rechterbuitenspiegel/dode hoek rechts en rechts richting aangeven 

6. Kijk voor het naar links oversteken links: Binnenspiegel/linker buitenspiegel/dode hoek-   

     links/links richting aangeven. 

7. Kijken bij het oversteken links en rechts van de rijbaan. 

8. Afhankelijk of je parkeervakken gebruikt om de maximale baanbreedte benutting te 

    hebben aan de overkant kijk je eventueel voor het naar links gaan en wijk je uit naar    

    links: Binnenspiegel/linker buitenspiegel/dode hoek links/links richting aangeven. 

9. Nacontrole: Binnenspiegel/linker buitenspiegel/rechterbuitenspiegel. 

 

 


