Verkeersafspraken
bij het Verkeersexamen
Overzicht van verkeersafspraken die belangrijk
zijn voor kinderen.
Voorrang
•
•
•

Voorrangsafspraken en voorrangsborden gelden alleen

Bij een uitrit
•

--

uit een tuin;

Voetgangers moeten bestuurders van links en rechts altijd

--

uit een garage of oprit voor een garage;

voor laten gaan.

--

uit een erf;

Als je loopt, skatet, skeltert, stept, of rijdt op je skateboard,

--

uit een parkeerplaats of een straat als je daarbij
over een uitritconstructie komt.

ben je voetganger en gelden de voorrangsborden en
voorrangsafspraken niet voor jou. Je moet bestuurders uit

•

de zijwegen dan altijd voor laten gaan.

Voorrang bij gewone kruispunten

•

Als je te maken krijgt met iemand die uit een uitrit komt
rijden, mag jij voorgaan.

•
•

Een uitrit is een uitgang:

voor bestuurders.

Kom je zelf uit een uitrit rijden? Dan moet je bestuurders en
voetgangers van links en rechts voor laten gaan.

Een gewoon kruispunt is een kruispunt zonder voorrangs
borden. De weg en het fietspad moeten er verhard zijn.

Bij het zebrapad

Bij een gewoon kruispunt gelden twee afspraken:

•

--

		je moet voorrang geven aan iedereen die van rechts
komt rijden.

--

het verkeer nog op tijd voor je kan stoppen.
•

je moet voorrang krijgen van iedereen die van links
komt rijden.

Als je wilt oversteken bij het zebrapad mag je voorgaan als
Als je op de fiets bij het zebrapad komt, moet je iedereen
die daar wil oversteken voor laten gaan.

•

Als je op de fiets bij een zebrapad komt, mag je een auto
die daar gestopt is niet voorbij rijden.

Deze afspraken gelden voor jou als je fietst of als je met
je paard bent. Ze gelden niet als je loopt.

Bij verkeerslichten
•

lichten: rood, geel en groen. Bij rood licht moet je stoppen.

•

Bij geel licht moet je stoppen als het nog kan.

De afspraak ‘Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor’
geldt voor voetgangers en bestuurders.

•

Verkeer met jou op dezelfde weg kan achterop- of

Bij groen licht moet je doorgaan.
•

Een verkeerslicht voor voetgangers heeft een rood en een

tegemoet komen.

groen licht. Als het groene licht gaat knipperen moet je

•

Verkeer op de zijweg is niet met jou op dezelfde weg!

doorlopen als je aan het oversteken bent.

•

Als je rechtdoor gaat, mag je voorgaan als iemand

Loop gewoon door als het licht tijdens het oversteken rood

anders op jouw weg afslaat!
•

Als jij wilt afslaan en iemand anders wil op jouw weg
rechtdoor, dan moet je die ander voor laten gaan.
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Een verkeerslicht voor auto’s en fietsers heeft drie kleuren

Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor

wordt.
•

Kijk altijd goed uit, ook al brandt voor jou het groene licht.

Andere voorgaan - afspraken

als je
loopt

Iemand die achteruitrijdt, moet jou voor
laten gaan.

als je
fietst

•

Je bent bestuurder als je fietst.

•

Ook als je paardrijdt of loopt met een paard aan de
teugel, ben je bestuurder.

x

x

Tegemoetkomen		

Je moet mensen die slecht ter been zijn
of die slecht kunnen zien voor laten gaan
bij het oversteken.

x

Je moet een bus die binnen de bebouw
de kom wil wegrijden bij de halte voor
laten gaan.

x

Je mag voorgaan als een auto wil
wegrijden van een parkeerplaats.

Bestuurder

Iemand komt tegemoet als hij op dezelfde weg van voren
naar je toekomt. Hij komt dan niet uit de linker of rechter zij
weg. Hij komt je ook niet achterop.

Achteropkomen
•

x

•

Kleine bocht gaat voor grote bocht.

x

Als je uit een erf of zijweg komt rijden
waar de stoep doorloopt over de weg,
moet je iedereen die van links of rechts
komt voor laten gaan.

x

Iemand komt achterop als hij je op dezelfde weg van
achteren nadert.

x

Hij komt dan niet uit de linker of rechter zijweg. Hij komt je
ook niet tegemoet.

Te maken krijgen met
Je krijgt met iemand te maken als je rekening met die ander
moet houden. Je kunt met iemand te maken krijgen die van
links of rechts uit de zijweg komt. Je moet dan weten wie er
voor mag gaan. Je kunt ook te maken krijgen met een groot

Op een fietsstrook of fietspad

voertuig dat tegemoet komt. Je moet dan aan de kant of

Als er een fietspad of fietsstrook is, moet je daar gaan rijden.

achter elkaar gaan.

Je mag niet in de vakken voor auto’s komen. Soms zijn er
voorsorteervakken gemaakt op het fietspad. Je moet de kant

Bij grote voertuigen

opgaan die de pijl aanwijst.

•

De bestuurder van een bus, vrachtauto of tractor
kan jou niet altijd goed zien.

Samen fietsen

--

Rijd er daarom nooit vlak achter of naast.

•

Je mag nooit met meer dan twee naast elkaar rijden.

--

Steek er nooit vlak voor of achter over.

•

Je mag anderen niet hinderen als je naast elkaar rijdt.

--

Blijf er minimaal 3 meter voor of achter.

Lopen als er geen stoep is

Een verkeerlicht met een onderbord.

•

Soms hangt er onder een verkeerslicht dit onderbord:

Is er geen stoep? Loop dan op het fietspad of op de
fietsstrook.

•
•
•

Is er ook geen fietspad of fietsstrook? Dan mag je op

Je rijdt dan op een fietspad waar het verkeerslicht

de weg lopen.

voor fietsers die rechtdoor willen gelijktijdig groen is

Je mag zelf weten of je links of rechts loopt als er geen

met het verkeerslicht voor auto’s die rechtsaf willen

stoep of fietspad is.

slaan.Als beide verkeerslichten gelijktijdig groen

Kies wel de veiligste kant:

zijn geldt de regel ‘rechtdoor op dezelfde weg gaat voor’.

--

Is er aan één kant van de weg een brede berm,

Afslaande automobilisten moeten de fietsers daar dus voor

ga dan daar lopen.

laten gaan. Het onderbord herinnert de automobilisten aan

Is er een bocht in de weg, ga dan zo lopen dat je het

die afspraak.

--

verkeer aan kunt zien komen. Loop rechts als de weg
een bocht naar links maakt en loop links als de weg

Fietsen met je mobiele telefoon

een bocht naar rechts maakt. Steek niet onnodig

Als je fietst moet je goed op het verkeer kunnen letten. Bezig

over. Blijf zoveel mogelijk lopen aan de kant die je

zijn met je mobieltje is dan niet slim. Zet je mobiel uit of op ‘stil’

hebt gekozen.

als je fietst. Wil je onderweg toch iemand bellen of wil je een
foto maken? Stop dan op een veilige plek en fiets pas weer

Voetganger
•

Je bent voetganger als je loopt of speelt.

•

Ook op skates of skeelers, met je skelter,
step of skateboard, ben je voetganger.
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verder als je klaar bent met bellen of foto’s maken.

