
 Controlepost
Praktisch Verkeersexamen

Zo zit dat…
als je fietst

Bedankt dat je controlepost wilt zijn bij het VVN Praktisch Verkeersexamen! Mede 

door jouw inzet, kunnen we dit examen doen. Hieronder vind je kort de belangrijkste 

punten waar je op moet letten als controlepost. Veel plezier en succes!

Direct gezakt
Als een kind een van de volgende zaken doet, is het  

direct gezakt:

• Niet stoppen bij rood licht of stopbord

• Rood licht negeren bij een spoorwegovergang

• Zichzelf in gevaar brengen door geen voorrang te verlenen

Zo zit dat… 
als je fietst

• Rijd altijd zoveel mogelijk rechts.

• Rijd nooit met meer dan twee naast elkaar.

• Als er een fietsstrook is, moet je daarop fietsen.

• Als er een fietspad is, moet je op het fietspad fietsen.

• Bij een niet-verplicht fietspad mag je zelf bepalen of je 

erop gaat rijden.

• Je mag niet op een busbaan fietsen. Je mag niet op de 

stoep of het voetpad fietsen.

Zo zit dat… 
met afslaan als je fietst

Als je links of rechts wilt afslaan, moet je altijd je hand uitsteken.

Rechts afslaan:
• Als je naar rechts wilt afslaan, steek je je 

rechterhand uit.

• Kijk altijd langs je rechterschouder of er 

iemand op de rechterstoep en/of rechts op 

de rijbaan loopt. In dat geval geldt de regel: 

rechtdoor op dezelfde weg gaat voor: je 

moet de voetganger dan voor laten gaan, 

voordat je afslaat.

• Als het veilig kan, maak je een kleine bocht 

naar rechts.

Links afslaan:
• Als je naar links wilt afslaan, moet je altijd eerst 

achterom kijken langs je linkerschouder.

• Als er geen verkeer achterop komt, 

steek je je linkerhand uit.

• Laat tegemoetkomers en achteropkomers  

op dezelfde weg voorgaan. (Rechtdoor op 

dezelfde weg gaat voor.)

•  Geef zo nodig voorrang aan bestuurders  

uit de zijwegen.

•  Als het veilig kan, maak je een grote bocht 

naar links met beide handen aan het stuur.



Meer weten over de regels en afspraken?
Ga naar examen.vvn.nl/verkeerskennis 

0885248800
info@vvn.nl
examen.vvn.nl
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Zo zit dat… 
met voorsorteren als je linksaf wilt

•  Je moet op het fietspad of de fietsstrook rijden.

•  Je mag niet in de vakken voor auto’s komen.

Zo zit dat… 
met voorsorteren als er een fietsopstelvak is

• Fietsers en brom fietsers mogen bij rood licht in het 

opstelvak voor de auto’s wachten.

• Als het licht op groen springt, kunnen ze voor de auto’s 

wegrijden en afslaan.

• Je blijft zoveel mogelijk rechts in het opstelvak als je  

rechtsaf wilt.

• Je gaat in het midden of rechts staan als je rechtdoor wilt.

• Je gaat links staan als je linksaf wilt.

Zo zit dat… 
met voorsorteren als er  
voorsorteervakken zijn

• Je mag in het linkervoorsorteervak gaan fietsen.

• Kijk achterom voordat je naar het linkervoorsorteervak gaat.

• Blijf rechts in het linkervoorsorteervak.

Zo zit dat… 
met voorsorteren als er geen 
voorsorteervak, fietspad of fietsstrook is

• Je mag tegen het midden van de weg gaan fietsen.

• Kijk altijd eerst achterom.

• Is het onoverzichtelijk? Blijf rechts!


