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Voorbijgaan straat rechts 
Kijken 
⁃ Rechts voor, niks door. 

 

Oversteken kruispunten 

Kijken 

1e keer kijken  

⁃ van links voorlangs naar rechts 

(Voor stuk kruising vrij ja/nee) 

2e keer kijken (straat in kijken) 

⁃ van links voorlangs naar rechts 

Rechts iets langer in de gaten houden ivm voorrang verlenen. 
 
Rechtaf kruispunten 

Kijken 

1e keer kijken  

⁃ van links voorlangs naar rechts 

(Voor stuk kruising vrij ja/nee) 

2e keer kijken (straat in kijken) 

⁃ Naar links, buitenspiegel, dodehoek, insturen, straat inkijken. 
 
Linksaf kruispunten 

Kijken 

1e keer kijken  

⁃ van links voorlangs naar rechts 

(Voor stuk kruising vrij ja/nee) 

2e keer kijken (straat in kijken) 

⁃ van links voorlangs naar rechts 

⁃ Linker buitenspiegel, dodehoek, straat inkijken, insturen. 

2e keer rechts iets langer in de gaten houden ivm voorrang verlenen. 
 
Rechtsaf 
Kijken 
⁃ Binnen, buiten, dode hoek, richting, voorsorteren.          
Voor het insturen 
⁃ Buiten, dode hoek, straat inkijken, insturen. 
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Linksaf 
Kijken 
⁃ Binnen, voor, buiten, dode hoek, richting, voorsorteren. 
Voor het insturen  
⁃ Buiten, dode hoek, straat inkijken, insturen. 
 
Snelheid verminderen. 
Observer het achterop komende verkeer door in de achteruitkijkspiegel te kijken bij 
het verminderen van de snelheid. Bijvb. bij het: 
⁃ Loslaten van het gaspedaal. 
⁃ Remmen. 
 
Nacontrole (Binnen linker en rechter buitenspiegel). 
Na: 
⁃ Verkeerslicht. 
⁃ Zebrapaden. 
⁃ Kruisingen. 
⁃ Rotondes. 
⁃ Afslaan. 
 
Scan het verkeer om de auto heen. 
Elke 8sec. 
⁃ Voor (kijk je al) 
⁃ Binnen spiegel.  
⁃ Buiten spiegel. 
⁃ Buiten spiegel. 
 
Achteruit 
Alvorens de auto in de achteruit versnelling wordt gezet moet er rondom de auto 
gekeken worden. Dit wordt gedaan op de volgende wijze. 
⁃ Linker dode hoek, linker zij raam, linkerspiegel, voorlangs naar binnen spiegel, 
voorlangs rechter buitenspiegel, , rechter zij raam, rechter dode hoek. 
⁃ Rechter zij raam, rechterspiegel, voorlangs naar binnenspiegel (zet de auto in de 
(R) achteruit), voorlangs linker buiten spiegel, linker zij raam, linker dode hoek,  
Starten met rijden indien je niemand tot last kan zijn. Iedereen heeft voorrang.  
 

Hoe ver van tevoren richting aangeven? 
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Richting aangeven terwijl je afslaat, heeft weinig zin. Immers moeten eventuele 
achterliggers alsnog op het allerlaatste moment in de rem duiken. Het is dan ook 
belangrijk om jouw richtingaanwijzers tijdig aan te tikken! Een reële richtlijn is als 
volgt: 
 
Binnen de bebouwde kom (30 tot 50 km/u): circa 50 à 100 meter voordat je afslaat 
Buiten de bebouwde kom (50 tot 80 km/u): circa 200 meter voordat er wordt 
afgeslagen 
Op autowegen of autosnelwegen (80 tot 130 km/u): circa 300 meter voordat je 
uitvoegt 
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