Auteursrecht informatie
Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het
verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen of uitvoeren van dit document, verboden is.
Rijleshulp.nl geeft je praktische voorbeelden en adviezen, deze dien je altijd onder toezicht van een bevoegde
rij-instructeur uit te voeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade in welke vorm dan ook.

Bijzondere manoeuvre: Stop opdracht
Stap 1
In deze les behandelen we de stop opdracht aan de
rechterkant van de weg. Zodra je een stop opdracht
gekregen hebt, ga je opzoek naar een stopplek met
voldoende ruimte. Je hebt minimaal twee
autoparkeerplaatsen aan ruimte nodig om netjes een
stopopdracht uit te kunnen voeren. Dus maak het voor
je zelf niet te moeilijk. Hierbij moet je zo kort
mogelijk achter een ander voertuig stoppen, om
aansluitend vooruitrijdend weer aan het verkeer deel te
nemen. Dit kan zowel aan de linker- als rechterzijde
van de rijbaan. Hierbij is het van belang dat je een
juiste inschatting maakt van de lengte van de neus van
de auto.

Stap 2
Nadat je een stopplek gevonden hebt, kijk je in je
binnenspiegel, rechterbuitenspiegel en over je
rechterschouder. Bepaal tijdens het kijken of je veilig
kunt stoppen zonder iemand in gevaar te brengen.
Geef richting aan naar rechts. Hierdoor zien de
weggebruikers voor en achter je dat je wilt gaan
stoppen. Rem rustig af en terwijl je ongeveer 1 tot 1,5
meter ruimte tussen de gele auto naast je vrij houd.

Bekijk ook de instructiefilm op www.rijleshulp.nl en vergroot je kennis, wat goed is voor de verkeersveiligheid!

Stap 3
kijk vlak voordat je naar rechts stuurt nog een keer in
je binnenspiegel, rechterbuitenspiegel en over je
rechterschouder. Als je rechterspiegel voorbij het
einde van de geparkeerde auto is, stuur dan helemaal
naar rechts toe.

Stap 4
Als je referentiepunt van je ruitenwisser tegen de
stoeprand komt, stuur dan rustig naar links toe. Zorg
wel dat je met je referentiepunten de stoeprand blijft
volgen.

Stap 5
Stop dusdanig dat je de bumper en of het kenteken van
de geparkeerde auto voor je nog kunt zien, want je
moet nog vooruit weg kunnen rijden. Wacht hier
totdat de examinator de opdracht geeft om weer verder
te gaan rijden.

Bekijk ook de instructiefilm op www.rijleshulp.nl en vergroot je kennis, wat goed is voor de verkeersveiligheid!

Stap 6
Nadat je de opdracht gekregen hebt om verder te gaan,
kijk je nog een keer goed om je heen. De juiste
kijkvolgorde is: Voor, binnenspiegel,
linkerbuitenspiegel en over je linkerschouder voordat
je richting naar links aangeeft en kijk nog een keer
tijdens het wegrijden. Geef geen richting aan als er
iemand met hoge snelheid aan komt of dat je nog niet
weg kunt rijden omdat je voorrang moet verlenen.

Stap 7
Als het veilig is ga je rustig rijden. Als het goed is
staan je voorbanden nu recht naar voren. Rijd heel
rustig en stuur snel naar links. Je stuurt naar rechts op
het moment dat je rechterkoplamp net voorbij de
linker achterlamp van de geparkeerde auto is. Stuur
niet te snel terug want de achterkant van je auto moet
nog om de geparkeerde auto heen gaan. Rijd daarom
met een lage snelheid en controleer via je
rechterspiegel of je voldoende ruimte ziet tijdens het
uit rijden.

Stap 8
Vergeet niet het verkeer om je heen in de gaten te
houden tijdens het wegrijden. Pas je snelheid vlot aan
het overige verkeer en omstandigheden aan.

Bekijk ook de instructiefilm op www.rijleshulp.nl en vergroot je kennis, wat goed is voor de verkeersveiligheid!

Betekenissen van de gekleurde stralen:

Blauw = Je kijk richtingen
(over schouder, naar voren en/of in binnenspiegel)

Geel =
Je kijk richtingen (in je rechter
buitenspiegel of in je linker buitenspiegel)

Rood =
Dode hoeken. Probeer hier omheen te
kijken tijdens het rijden. Vraag je instructeur hoe
dat het beste moet.
Belangrijke tips en richtlijnen:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Ga niet droog sturen hierdoor slijten je banden sneller.
Ga het niet over een stoep heen. Dit is slecht voor je banden, schokdempers enz.
Ga niet droog sturen hierdoor slijten je banden sneller.
Bij deze bijzondere verrichting wordt niet telkens onnodig gestopt.
Kijk op de juiste momenten zoals aangegeven.
Ga niet te veel twijfelen tijdens de uitvoering anders kom je onzeker over.
Oefen met je instructeur op makkelijke en moeilijke plekken om meer ervaring te krijgen en
zelfverzekerd over te komen.
⇒ Kies een plek waarvan je zeker weet dat je het in één keer zult redden. Rijd dus desnoods een
stukje door voordat je begint met de opdracht.
⇒ Vergeet niet te kijken en richting aan te geven voor het wegrijden.

De meeste rijinstructeurs hebben een eigen manier van lesgeven. De een legt het uitgebreid uit de ander kort.
Dit is op zich niet erg als je het maar begrijpt en veilig uitvoert. De leerlingen verschillen ook per persoon. De
ene leerling heeft een uitgebreide uitleg nodig de andere een korte uitleg. Ook kan het kijkgedrag kan per
situatie verschillen, maar de belangrijkste richtlijnen hebben wij hier in deze samenvatting en in de
instructiefilm die je online kunt bekijken verteld.
Wil je automatisch op de hoogte gehouden worden voor de nieuwste instructiefilms, meld je dan aan voor de
nieuwsbrief. Ga naar de website, klik op nieuwsbrief en vul je gegevens in.
Ken je iemand die pas geslaagd is? Stuur dan gratis een felicitatiekaart! Kijk op Rijleshulp.nl voor meer
informatie.
Rijleshulp.nl is mede mogelijk gemaakt door rijschool

www.safetydrivers.nl

Bekijk ook de instructiefilm op www.rijleshulp.nl en vergroot je kennis, wat goed is voor de verkeersveiligheid!

