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Even voorstellen: deRijder

Vrijheid!
Met je motor trek je erop uit.
Op jouw moment en op jouw manier.

deRijder vergroot je vrijheid!
met gespecialiseerde motoropleidingen 
en motortrainingen!

Gecertificeerd:
• WRM motor instructeur (A-B-BE)
• KNMV KGI instructeur
• >30 jaar ervaring als motorrijder Eric Smulders



deRijder Veilig Vooruit Programma

• Zithouding en bediening
• Balans technieken
• Stuur technieken
• Rem technieken

Situatie beheersing
• Kijken en waarnemen
• Zichtbaar zijn & zicht halen
• Gevaar herkenning
• Tijdig maatregelen nemen
• Mentale training

Veilig Vooruit
• Veilig motorrijden
• Ontspannen motorrijden
• Verhoogde persoonlijke 

veiligheid!

Voertuig beheersing



Het traject tot je motorrijbewijs



Het traject tot je motorrijbewijs
Het 1e examen is het AVB examen (12 oefeningen voertuigbeheersing)
Dit examen kan gepland en afgenomen worden:

– Met geldig rijbewijs B
– Zonder A-Theorie certificaat (wel bij A code 80 op zware motor A)
– Zonder CBR gezondheidsverklaring

Het 2e examen is het AVD examen (Rijden op de weg)
Dit examen kan gepland worden na behalen: 

– A-Theorie certificaat*
– AVB examen
– Gezondheidsverklaring CBR*

*Let op: De gezondheidsverklaring en je A-theorie moet je zelf regelen via het 
CBR (www.cbr.nl)



Het traject tot je motorrijbewijs
De leeftijd om examen te doen voor de zware motorcategorie (A) is 
verlaagd van 24 naar 21 jaar. 

Als je het A-rijbewijs behaalt voor je 24e, krijg je code 80 op je rijbewijs. 
Met die code mag je rijden op een driewielig motorrijtuig, een lichte 
motor (A1) en een middelzware motor (A2). 

Code 80 vervalt twee jaar na het behalen van je A-rijbewijs of als je 
voor die tijd 24 wordt. Je mag dan ook op een zware motor (A) rijden. 
Je hoeft daarvoor geen extra examen meer af te leggen. Zorg er wel 
voor dat je een nieuw rijbewijspasje aanvraagt bij de gemeente.

Zie voor meer informatie de website van cbr.nl en rijksoverheid.nl



AVB – Algemene Voertuig Beheersing



AVB – Algemene Voertuig Beheersing
12 verrichtingen, in 4 clusters

7 worden geëxamineerd, 4 verplicht en 3 naar keuze examinator 
5 moeten voldoende zijn na 2 pogingen, geen 2 fouten in 1 cluster



Cluster 1 – Lopen en parkeren
Achteruit parkeren
Het eerste cluster is achteruit parkeren de verplichte oefening. 
Hier loop je aan de rechterzijde van de rijbaan met de motor 
aan de hand. Daarna parkeer je de motor achteruit in een 
denkbeeldig parkeervak en zet je de motor op de standaard. 
Vervolgens haal je de motor weer van de standaard en loop je 
naar rechts het parkeervak uit.
Tip van deRijder: Houd je voorrem bedienbaar om te kunnen stoppen. 
Loop niet tè langzaam en blijf lopen tot je moet stoppen. Dat geeft 
stabiliteit. Sta niet te dicht bij de motor, verder af ben je sterker en geeft 
vertrouwen.



Cluster 2 – Langzame oefeningen
Langzame slalom
In het tweede cluster is de langzame salom een verplichte 
oefening. In deze oefening zul je stapvoets rijden. Het gebruik 
van een slippende koppeling is bij deze oefening verplicht. Van 
belang is verder de combinatie van juiste bediening, langzaam 
rijden en het behouden van de balans.
Tip van deRijder: stapvoets rijden is de basis, regel je snelheid met de 
voetrem en niet met gas/koppeling. Zorg dat je tempo ruim vóór de 
oefening klaar is. Maak vóór de oefening je eerste stuurbeweging, stuur 
terug als je voorwiel naast de pion is. Blijf in de oefening goed vooruit 
kijken, niet naar de grond/pionnen.



Cluster 2 – Langzame oefeningen
Halve draai (links- of rechtsom)
Bij deze oefening rijd je met licht trekkende motor op een 
denkbeeldige rijbaan. Na de tweede pylon maak je in één 
vloeiende beweging een halve draai naar links of rechts. Je rijdt 
dan terug naar het startpunt. Het gebruik van de voetrem en 
een slippende koppeling is toegestaan.
Tip van deRijder: stapvoets rijden is de basis, regel je snelheid met de 
voetrem en niet met gas/koppeling. Zorg dat je tempo ruim vóór de 
oefening klaar is. Kijk waar je heen moet vóórdat je gaat sturen en 
schuin de motor af. (Kijkvolgorde 1/2)
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Cluster 2 – Langzame oefeningen
Denkbeeldige acht
Met deze oefening laat je zien dat je een complete acht kunt 
rijden in een rechthoekig kader. Je rijdt met trekkende motor 
en houdt daarbij een gelijkmatige snelheid aan. Je mag je 
voetrem gebruiken en eventueel een slippende koppeling.
Tip van deRijder: stapvoets rijden is de basis, regel je snelheid met de 
voetrem en niet met gas/koppeling. Zorg dat je tempo ruim vóór de 
oefening klaar is. Kijk waar je heen moet vóórdat je gaat sturen en 
schuin de motor af. (Kijkvolgorde 1/2/3/4)
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Cluster 2 – Langzame oefeningen
Stapvoets rechtdoor rijden
Je blijft naast de lopende examinator rijden over een afstand van 
twintig meter. Er wordt gelet op snelheid, balans en een juiste 
bediening van de motor. Maak gebruik van een slippende 
koppeling. Je voetrem mag je ook gebruiken, maar je houdt je 
voeten tijdens het rijden op de voetsteunen. Voor de pion kom je 
tot stilstand, je mag daarbij de voorrem gebruiken.
Tip van deRijder: Zorg dat je tempo ruim vóór de oefening klaar is. Leg 
je voorrem rustig aan bij het stoppen, maak het vloeiend. Blijf in de 
oefening goed vooruit kijken, niet naar de grond/pionnen.



Cluster 2 – Langzame oefeningen
Wegrijden uit parkeervak
Bij deze oefening rijd je vanuit stilstand uit een parkeervak weg. 
Je maakt een haakse bocht en rijdt enkele meters rechtuit. De 
rijbaanbreedte is drie meter. 
Het belangrijkste van deze oefening is dat je gecontroleerd een 
scherpe bocht weet te maken, direct na het wegrijden. Je 
examinator geeft aan in welke richting je moet wegrijden.
Tip van deRijder: Kijk éérst waar je heen wil, bouw dan het toerental 
op en laat daarna de koppeling opkomen. Niet tegelijk willen doen. 
Geef je stuur een klein ‘knikje’ in de richting waar je heen wil, dat stuurt 
vloeiender weg.



Cluster 3 – Snelle oefeningen
Vertragingsoefening
Bij deze oefening trek je vanuit stilstand op om snel te komen 
tot een snelheid van vijftig kilometer per uur. Je rijdt dan in 
tenminste de derde versnelling. Na het tweede poortje rem je af 
tot 30 kilometer per uur en schakel je minimaal één versnelling 
terug. Daarna rijd je met deze snelheid een slalom om drie 
pylonen die acht meter uit elkaar staan.
Tip van deRijder: Zorg dat je tempo ruim vóór de oefening klaar is. 
Gebruik de stopproef als basis voor het remmen, maar dan tot 20km/h 
in 2e versnelling. Bouw daarna het gas op. Blijf in de oefening goed 
vooruit kijken, niet naar de grond/pionnen.



Cluster 3 – Snelle oefeningen
Uitwijkoefening
De uitwijkoefening is een verplichte oefening van dit cluster. 
Bij de uitwijkoefening kom je met vijftig kilometer per uur 
aanrijden door de poort. Vijftien meter na de poort moet je vóór 
een denkbeeldig muurtje van pylonen naar links uitwijken. 
Daarna keer je weer terug naar de eigen weghelft.
Tip van deRijder: Zorg dat je tempo ruim vóór de oefening klaar is. 
Stuur snel en krachtig ná het gas-los moment in de eerste poort. Hoe 
beter je dit doet, hoe eerder en verder de motor uitwijkt, hoe 
eenvoudiger het terugkeren naar de eigen weghelft gaat. Blijf in de 
oefening goed vooruit kijken, niet naar de grond/pionnen.



Cluster 3 – Snelle oefeningen
Snelle slalom
Bij de snelle slalom zijn zes pylonen opgesteld. Deze slalom 
neem je bij een snelheid van minstens dertig kilometer per uur 
met licht-trekkende motor. Belangrijk is dat het vloeiend en 
gelijkmatig gebeurt en dat je vanuit de heupen stuurt.
Tip van deRijder: Zorg dat je tempo ruim vóór de oefening klaar is. Blijf 
in de oefening goed vooruit kijken, niet naar de grond/pionnen. Het 
tempo hou je eenvoudig constant door ontspannen te sturen, niet 
knijpen in het handvat of je pink te klemmen om de stuurdemper.



Cluster 4 - Remmen
Noodstop
De noodstop is in het vierde cluster de verplichte oefening. Je 
rijdt minimaal vijftig kilometer per uur. Na het poortje draai je 
het gas dicht, ontkoppel je direct en rem je maximaal om zo 
snel mogelijk tot stilstand te komen. Natuurlijk verlies je de 
controle over de motor niet.
Tip van deRijder: Zorg dat je tempo ruim vóór de oefening klaar is. 
Blijf tijdens het remmen vooruit kijken, niet naar de grond.



Cluster 4 - Remmen
Stopproef
Het doel van de stopproef is dat je technisch goed en fors remt 
met een korte remweg. Je rijdt eerst vijftig kilometer per uur en 
draait bij het poortje het gas dicht, remt direct met beide 
remmen en ontkoppelt. Je schakelt kort voordat je stilstaat 
terug naar de eerste versnelling.
Tip van deRijder: Zorg dat je tempo ruim vóór de oefening klaar is. 
Blijf tijdens het remmen vooruit kijken, niet naar de grond.



Cluster 4 - Remmen
Precisiestop
Bij de precisiestop gaat het erom dat je vlak voor het tweede 
poortje stilstaat. Je rijdt eerst vijftig kilometer per uur en remt 
beheerst als je het eerste poortje van twee pylonen passeert. 
Daarna moet je de motor zeventien meter verderop tot stilstand 
brengen. Belangrijk is dat je gelijkmatig remt gedurende de 
zeventien meter, zonder dat grote correcties in remkracht nodig 
zijn. Vlak voor je stilstaat, schakel je terug naar de 1e versnelling.
Tip van deRijder: Zorg dat je tempo ruim vóór de oefening klaar is. 
Blijf tijdens het remmen vooruit kijken, niet naar de grond.



AVD – Algemene VerkeersDeelname



AVD opleiding

CBR beoordeelt:

• Veiligheid i.v.m kwetsbaarheid (!!!!)
• Doorstroming (!!!)
• Sociaal gedrag (!!)
• Milieu (!)

Centrale vraag:
Weet je het veilig te houden?



Veiligheid…

• Heb je grotendeels zelf in de hand d.m.v.:
– Snelheid
– Afstand
– Positie / plaats op de weg (zicht & zichtbaar zijn)

• Is gedeeltelijk afhankelijk van:
– Andere weggebruikers 
– De (weg)situatie

Sleutelwoorden: 
Tijdig! | Actief anticiperen | defensief rijden



Veiligheid

Heb je grotendeels zelf in de hand: JIJ rijdt!
Ruimtekussen vergelijk met auto



Verdeling ruimtekussen:
1. (Volg)afstand (minimaal!)

– 2 sec op auto’s
– 3 sec op grote voertuigen
– Regen +1 sec (langere remweg) 

2. Snelheid
– Basis: maximum +10%
– Verder situatie afhankelijk
– Vlot opbouwen
– Voorspelbaar afbouwen

3. Positie / Plaats op de weg
– Basis: Midden van de rijstrook

of links van het midden rijstrook
– Overige situaties:

• Het midden van de veilige, vrije ruimte
• Zicht halen en/of zichtbaar zijn

1+2
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Veiligheid
Gedeeltelijk afhankelijk van :
• Anderen
• (Weg)situatie

• Defensief rijden
– Gevaar voorspellen & 

gedrag aanpassen

• Anticiperen
– Verder vooraf waarnemen dan met auto

(Minimaal 3 autolengtes vooruit)
– Eerder voorspellen 
– Eerder handelen

Situatie

Op tijd, 
ver 

vooraf



BRAVOK voertuigcontrole
t.b.v. veiligheid van het voertuig



BRAVOK voertuigcontrole
Banden
• Profiel

– Voert water af tussen band en wegdek, grip bij nat wegdek
– Wettelijk minimaal 1 mm diep, liever eerder vervangen (2 mm)

• Spanning
– Controleren met koude banden, vóór de rit (liefst elke rit)
– Achterband harder dan voorband, hogere belasting

• Ventieldopje
– Voorkomt vuil in het ventiel, daardoor lekken na oppompen band

• Droogtescheurtjes & indringingen
– Indringing (spijker, glas, steentjes enz) verwijderen en evt repareren

• Nieuwe banden
– Draairichting controleren na montage (pijltje op zijkant)
– Voorzichtig inrijden ivm glad waxlaagje op de band



BRAVOK voertuigcontrole
Remmen
• Type remmen

– Hydraulisch (heeft deze motor)
– Trommelremmen (tegenwoordig zeldzaam)

• Gescheiden remsysteem (soms gecombineerd)
– Voor – achter apart, elk eigen rempotje met vloeistof

• ABS (Anti Blokkeer Systeem)
– Herkenbaar aan tandkrans + opnemer in wielen

• Remvloeistof vervangen
– Liefst jaarlijks, neemt vocht op (hygroscopisch)

• Niveau remvloeistof laag
– Duidt op slijtage van de remblokken
– Blokken en vloeistof altijd samen vervangen



BRAVOK voertuigcontrole
Aandrijving
• Type aandrijving

– Ketting (deze motor) (goedkoop, licht, betrouwbaar, onderhoud)
– Cardan (duur, zwaar, nagenoeg onderhoudsvrij)
– Riem / belt (gevoelig voor vocht, kan eerder breken,)



BRAVOK voertuigcontrole
Ketting
• Spannen

– Ketting rekt uit, regelmatig spannen 
– 3 á 4 cm vrije slag, ruimte voor inveren van de motor
– Deze vrije slag meet je midden tussen de tandwielen
– Indien vervangen: ketting én tandwielen samen vervangen

• Smeren
– Ketting blijft soepel, minder slijtage, langere levensduur
– Interval: 

• elke +/-500 km NÁ het rijden (warme ketting, smeermiddel hechting)
• Elke keer ná rijden in de regen

• Schoonmaken
– Stof en vuil hecht op het kettingvet, regelmatig (i.i.g. jaarlijks) 

schoonmaken met kettingreiniger (biologisch afbreekbaar)



BRAVOK voertuigcontrole
Vering
• Voorvering

– Olie keerring binnen-buitenpoot kan lek raken
• Gevaar: olie in de buurt van de remmen en voorband!

– Check door met schoon doekje langs vorkpoot te vegen
– Soms is voorvering instelbaar (voorspanning / demping)

• Achtervering
– Veervoorspanning is verstelbaar (meer/minder ‘hard’)

• Aanpassen bij belading (bagage, duopassagier)
Anders gaat motor achterover hellen, verandering stuurgedrag

– Demping is soms instelbaar (uitgaand/ingaand)
• Hoe hard de ingaande/uitgaande beweging gedempt wordt



BRAVOK voertuigcontrole
Olie (motorolie)
• Motor kan en mag olie verbruiken

– Tot 1 liter per 1000km is nog “normaal”

• Controleren:
– Met koude motor
– Motor moet vlak en rechtop staan
– Met peilstok of via kijkglas

• Bijvullen
– Via opening indien peilstok
– Via vuldop indien kijkglas
– ALTIJD motorfiets olie gebruiken! Geen auto olie!

Heeft speciale ingrediënten i.v.m. koppeling in de motorolie 



BRAVOK voertuigcontrole
Koeling
• Type koeling

– Lucht koeling
– Vloeistof koeling (deze motor), herkenbaar aan radiateur

• Radiateur heeft expansie reservoir
– Controleren op voldoende vloeistof

• Doorrijden in de winter??
– Antivries middel toevoegen!



BRAVOK voertuigcontrole
Overig
• Dodemans-knop / Noodstop

– Rode knop op het stuur
– Onderbreekt de ontsteking, schakelt alleen de motor uit
– Overige stroom blijft actief (verlichting, alarmlichten)
– Contactsleutel schakelt alles uit

• Accu & zekeringen
– Onder zadel (makkelijk bereikbare plaats)



Veel plezier & succes!

Nog meer leren na het behalen van je motorrijbewijs?
Motorreizen maken?

Check derijder.nl/motortrainingen


