Lesonderwerp 19

tegemoetkomen

Dit lesonderwerp gaat over tegemoetkomen.
Tegemoet komen houd in dat je andere weggebruikers tegenkomt. Als dit op een rijbaan
gebeurt die te smal is voor beide voertuigen, dan zal er één of beide moeten uitwijken.
In principe hebben jij en de tegemoetkomende bestuurder dezelfde verplichtingen.

Het is belangrijk dat
1. Je goed scant
3. ziet of je beide uitkunt wijken of dat
maar één van beide dat kan
i.v.m. obstakels, fietsers etc.
zware voertuigen gaan de
berm niet in
5. de toestand van de weg, wegkanten
en de berm ziet

2. ziet waar de ruimte om uit te wijken
4. de snelheid van de
tegemoetkomende bestuurder goed
kunt inschatten

6. tegemoetkomende voertuigen
verwachten bij slecht zicht
bijv. voor een scherpe bocht

7. je kunt bepalen of je door kunt rijden, af moet remmen, moet stoppen, of dat de
ander dat juist moet gaan doen

Dit lesonderwerp sluit naadloos aan op de lesonderwerpen 7 t’ m 18

Scannen :
Als je goed scant zie je alles op tijd, je hebt dan nog de mogelijkheid om een oplossing te
bedenken.
Rij je bijvoorbeeld op een smalle weg en je komt een tegenligger tegen waar je voor moet
uitwijken, waardoor je de berm in moet, dan kan dat een gevaarlijke situatie opleveren.
Als het rechtervoorwiel de berm inrijdt, wordt dit sterk afgeremd. De auto wil dan als het
ware rechtsaf.
Je corrigeert dit automatisch door naar links te sturen.
Als het rechter voorwiel nu weer op de weg komt, dan zal de auto direct scherp naar links
uitwijken.
De auto komt dan op de verkeerde weghelft, in het ergste geval rij je tegen een boom.
Kijk naar de mogelijkheden
van jezelf en de ander
in dit geval zul je dus de berm
in moeten.
De vrachtauto kan de berm
niet in, die zou wegzakken.
Haal de snelheid eruit, voor
dat je de berm ingaat
Stuur rustig en geleidelijk
Zorg dus dat je goed scant

Uitwijken moet op tijd gebeuren, je actie moet voor de ander duidelijk zijn. De tegenligger moet
hierop inspelen.
Kijk ver vooruit en schat dus in wat de mogelijkheden voor jezelf en de ander zijn, wat je zelf gaat
doen en wat die ander gaat doen.
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Als je uit moet wijken, zul je ook moeten kijken of dat wel kan , zijn er fietsers naast je, is er
een obstakel op jou weghelft, heeft de ander een obstakel. Etc.
Dus scannen, kijk voor je, in je spiegels en naast je.

Positie:
Het is belangrijk dat je manoeuvre veilig verloopt, scan goed en neem tijdig de juiste plaats
in.
Als je gebruik wilt maken van de berm, wees er dan van overtuigd dat het kan, staat er géén
paaltje, is de berm niet te zacht, zit er een sloot.
Is er een obstakel aan jou kant waarvoor je moet stoppen.
(Denk hier aan les onderwerp 12 ”stoppen)
Het obstakel staat aan jouw kant dus jij moet stoppen
Zorg dat, als je stopt, je een dusdanige positie
inneemt dat je voorwaarts in een vloeiende lijn weer
weg kunt rijden.
Zorg er ook voor dat je nog enig zicht houd, bij de
keus van je positie.

Neem voor deze bocht een positie
rechts op de fietsstrook in, het is
onoverzichtelijk en de tegenligger
heeft géén uitwijkmogelijkheid

Dit is dezelfde bocht, maar dan van de andere
kant gezien.
Als je hier zou rijden verwacht en hoop je dat
tegenliggers uiterst rechts gaan rijden

In dit geval hadden beide voertuigen uit moeten
wijken, je hebt beide dezelfde verplichting.
Het tegemoetkomende voertuig heeft hier niet
de juiste positie

Ruimtekussen:
De ruimte naast je eigen auto, tussen het
voertuig waar je voor uitwijkt en alle fietsers,
voetganger etc. naast en achter de auto moet
voldoende zijn, dus beide moeten uitwijken
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je kijkt hier al vast naar de mogelijkheden
van de tegemoetkomende bestuurder en
jezelf.
De tegemoetkomende bestuurder kan
uitwijken naar rechts, als jij nu alvast
(dus niet pas als je vlak achter de fietser zit)

tegen de middenstreep gaat rijden, dan
weet de tegemoetkomende auto dat je die
fiets voorbij wilt, de auto zal dan voor jou
uitwijken naar rechts op de fietsstrook,
zodat jullie beiden door kunnen rijden.
Dit bevorderd de doorstroming.
De fiets heeft zo ook voldoende ruimte laat
maar zien wat je wilt wees duidelijk en hou
Bilderdijkstraat les 19 en 23 (tegemoet komen en inhalen)
het veilig
Hier komt scannen, ver vooruitkijken en aangepast besluitvaardig ook aan de orde

Ruimtekussen:
De ruimte naast de auto moet voldoende zijn, dit geldt voor het voertuig waar je voor
uitwijkt, maar ook voor de fietsers, voetgangers etc. die zich naast of achter de auto
bevinden.
Is de ruimte aan beide zijden onvoldoende, haal dan de snelheid eruit. Dat maakt het wat
gemakkelijker om de situatie op te lossen.

Scan:
Als de situatie is opgelost, neem je zo snel mogelijk de juiste plaats op de weg weer in.
Deze beweging voer je uit in een vloeiende lijn.
Je zult eerst weer goed moeten scannen of er zich géén andere weggebruikers naast de auto
bevinden. En eventueel de snelheid daarna weer aanpassen.

Checklist
Scan
Positie

Ruimtekussen

Scan

Scan en kijk over de rechterschouder, let op de
snelheid en gedrag tegenligger, toestand
wegdek en berm en andere weggebruikers
Kies op tijd de juiste positie, wacht hier niet
mee tot het laatste moment.
Bij een obstakel, op tijd
stoppen, overzicht houden en
op een dusdanige plaats dat je
voorwaarts en vloeiend weer
weg kunt rijden
Bewaak het ruimtekussen.
Zorg dat jouw tegenligger
ongehinderd doorkan, bij een
obstakel aan jouw kant
Let ook op de ruimte die je zelf
overhoud
Let op de ruimte voor de
andere weggebruikers
Scan na het oplossen van de verkeerssituatie
let op de weggebruikers naast je en neem de
juiste plaats op de weg weer in
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