
Speciale verrichtingen bij het CBR 

 

1. Hellingproef 

2. Stopopdracht 

3. Keren d.m.v 3 keer steken 

4. Keren d.m.v een halve draai 

5. Keren d.m.v een bocht achteruit 

6. Parkeren in file vooruit (rechts) 

7. Parkeren in file achteruit (rechts) 

8. Parkeren in een vak vooruit (links) 

9. Parkeren in een vak achteruit (rechts) 
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1:Hellingproef 

 Kies een plek om stil te gaan staan 

 kijken: Binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, rechterdodehoek 

 Richting aan 

 kijken nacontrole: Binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, 
rechterdodehoek 

 Opschuiven naar de rechterzijde en stil zetten op circa 15 cm van de 
stoeprand, richting uit, terug in de eerste versnelling.  
Rem vasthouden, keuze maken handrem/voetrem 

 Kijken rondom de auto 

 Kijken specifiek: binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, linkerdodehoek. 

 Richting aan, koppeling naar aangrijpingspunt 

 Kijken specifiek: binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, linkerdodehoek. 

 Rem langzaam los/handrem los, koppeling verder omhoog met gas 

 Nacontrole: binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, dodehoek 
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2:stopopdracht 

 
 Kies een plek om stil te gaan staan 

 kijken: Binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, rechterdodehoek 

 Richting aan 

 kijken nacontrole: Binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, 
rechterdodehoek 
Opschuiven naar de rechterzijde en stil zetten op circa 15 cm van de 
stoeprand, met genoeg ruimte tussen jou en de auto voor je om in 1 
keer weg te kunnen rijden. Terug in de 1ste versnelling! 

 Vertrekken: Kijken specifiek: binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, 
linker dodehoek. 

 Richting aan 

 Kijken specifiek: binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, linkerdodehoek. 

 Optrekken 

 Nacontrole: binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, dodehoek 
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3: Keren d.m.v 3 keer steken 

 
 Kies een plek om stil te gaan staan 

 kijken: Binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, rechterdodehoek 

 Richting aan 

 kijken nacontrole: Binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, 
rechterdodehoek 

 Opschuiven naar de rechterzijde en stil zetten op circa 15 cm van de 
stoeprand. Terug in de 1ste versnelling! 

 Kijken rondom de auto 

 Kijken specifiek: binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, linkerdodehoek. 

 Wanneer de auto in beweging komt stuur je zo snel mogelijk naar 
links. 

 Wanneer de auto bijna bij de stoeprand is (rechtsonder in de voorruit 
stoeprand zien) stuur je zo snel mogelijk en volledig naar rechts. De 
banden komen zachtjes tegen de stoeprand 

 Kijken rondom auto en door de achteruit en dan de versnelling 
wisselen van 1 naar de achteruit versnelling. Zachtjes achteruitrijden. 

 Wanneer nog niet volledig ingestuurd naar rechts, het resterende 
sturen. 

 Wanneer je iets verder dan haaks op de weg staat, stuur je het stuur 
volledig naar links en maak je weer zachtjes gebruik van de 
stoeprand. 

 Schakel naar de eerste versnelling, kijken rondom de auto, 

 Richting aan naar links en optrekken. 

 Nacontrole: binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, dodehoek. 
 

 Het kijken tijdens de hele oefening rondom de auto en door de 
achteruit is een vereiste. 

 De snelheid is laag! 

 Houd rekening bij het uitkiezen van een plek met bijvoorbeeld 
lantaarnpalen, te hoge stoepranden, kruizingen, tonronding, 
containers, voetgangers en kinderen 

 



 
 

4: Keren d.m.v een halve draai 
 

 Kies een plek om stil te gaan staan 

 kijken: Binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, rechterdodehoek 

 Richting aan 

 kijken nacontrole: Binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, 
rechterdodehoek 

 Opschuiven naar de rechterzijde en stil zetten op circa 15 cm van de 
stoeprand. Terug in de 1ste versnelling! 

 Kijken rondom de auto 

 Kijken specifiek: binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, linkerdodehoek. 

 Wanneer de auto in beweging komt stuur je zo snel mogelijk naar 
links. 

 Na de draai te hebben gemaakt, opschakelen en nacontrole: 
binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, dodehoek 

 Houd rekening met de breedte van de weg! Deze dient breed genoeg 
te zijn. 

 Het kijken tijdens de hele oefening rondom de auto is een vereiste. 

 De snelheid is laag! 
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5: Keren d.m.v een bocht achteruit 

 
 Kies een plek om stil te gaan staan 

 kijken: Binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, rechterdodehoek 

 Richting aan 

 kijken: Binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, rechterdodehoek 
Opschuiven naar de rechterzijde en stil zetten op circa 50 cm!! van de 
stoeprand.  

 Kijken rondom de auto 

 Kijken specifiek: Achterruit, linkerbuitenspiegel, linkerdodehoek. 

 Schakelen naar de achteruit versnelling. 

 Insturen 1 keer rond wanneer de scheiding stoep/weg te zien is in de 
hoek van de rechter achterruit (C stijl). 

 Terugsturen 1 maal rond wanneer de auto recht in de weg staat. 

 Schakelen naar de 1ste versnelling 

 Vertrekken: Kijken specifiek: binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, 
linkder dodehoek. 

 Richting aan 

 Kijken specifiek: binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, linkderdodehoek. 

 Optrekken 

 Nacontrole: binnenspiegel, linkerbuitenspiegel. 
 

 Het kijken tijdens de hele oefening rondom de auto is een vereiste. 

 De snelheid is laag! 
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6: Parkeren in file vooruit (rechts) 

 
 Kies een auto om naast stil te gaan staan voor je gekozen 

parkeerplaats. 

 Onze rechterbuitenspiegel gelijk zetten met bumper auto 

 kijken: Binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, rechterdodehoek 

 Richting aan 

 kijken nacontrole: Binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, 
rechterdodehoek Opschuiven naar de rechterzijde en stil zetten 
naast de auto. 

 Terugschakelen naar de 1ste versnelling 

 Kijken rondom de auto 

 Binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, rechterdodehoek 

 Met slippende koppeling naar voren rijden. 

 Insturen naar rechts. 

 Net voor de stoeprand terugsturen naar rechtuitstand en stil zetten. 

 Vertrekken: Kijken specifiek: binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, 
linkder dodehoek. 

 Richting aan 

 Kijken specifiek: binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, linkderdodehoek. 

 Optrekken 

 Naconrole: binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, dodehoek. 
 

 Het kijken tijdens de hele oefening rondom de auto is een vereiste. 

 De snelheid is laag! 
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7: Parkeren in file achteruit (rechts) 

 
 Kies een auto om naast stil te gaan staan na je gekozen 

parkeerplaats. 

 Onze rechterbuitenspiegel gelijk zetten met bumper auto 

 kijken: Binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, rechterdodehoek 

 Richting aan 

 kijken nacontrole: Binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, 
rechterdodehoek Opschuiven naar de rechterzijde en stil zetten 
naast de auto. 

 Kijken rondom de auto 

 Achterruit, rechterbuitenspiegel, rechterdodehoek 

 Schakelen naar de achteruit versnelling 

 Helemaal vlot Insturen naar rechts wanneer hoekje beneden van 
rechterachterruit in rechte lijn met bumper auto.  

 Met beleid sturen naar links wanneer de spiegel gelijk staat met de 
voor/ achter -kant van de auto. Stoppen wanneer de auto recht staat. 

 Draai het stuur niet terug!! 

 Vertrekken: Kijken specifiek: binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, 
linker dodehoek. 

 Richting aan 

 Kijken specifiek: binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, linkerdodehoek. 

 Optrekken 

 Nacontrole: binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, dodehoek. 
 

 Het kijken tijdens de hele oefening rondom de auto is een vereiste. 

 De snelheid is laag! 
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8: Parkeren in een vak vooruit (links) 

 
 Kies je vak waar je wilt parkeren en zet de auto 2 vakken ervoor stil. 

 Kijken: Binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, rechterdodehoek 

 Richting aan 

 kijken nacontrole: Binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, 
rechterdodehoek Opschuiven en stil zetten aan de rechterzijde van 
de weg en terugschakelen naar de 1ste versnelling. 

 Kijken rondom de auto 

 Kijken specifiek: binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, linkderdodehoek. 

 Richting aan naar links. 

 Insturen naar links wanneer 2e lijn vóór jouw gekozen vak zichtbaar 
in hoekje zijruit linksvoor. 

 Wanneer de auto bijna recht staat vlot terug naar de rechtuit stand. 

 Vertrekken: Goed rondom de auto kijken en schakelen naar de 
achteruit versnelling. 

 Voorzichtig naar achter en gaan insturen wanneer de neus van de 
auto de ernaast geparkeerde auto's niet kan raken. 

 Bij het vervolgen van de weg : Naconrole: binnenspiegel, 
linkerbuitenspiegel. 

 

 Het kijken tijdens de hele oefening rondom de auto is een vereiste. 

 De snelheid is laag! 
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9: Parkeren in een vak achteruit (rechts) 

 
 Kies je vak waar je wilt parkeren en zet de auto 3 vakken verder stil. 

 kijken: Binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, rechterdodehoek 

 Richting aan 

 kijken nacontrole: Binnenspiegel, rechterbuitenspiegel, 
rechterdodehoek Opschuiven naar de rechterzijde en stil zetten 
naast de vakken. 

 Kijken rondom de auto 

 Achterruit, rechterbuitenspiegel, rechterdodehoek 

 Schakelen naar de achteruit versnelling 

 Insturen naar rechts wanneer de 3de lijn ,geteld vanaf de kant van 
jouw gekozen vak, te zien is in het midden van het rechter 
voorportierraam 

 Terug sturen naar de rechtuit stand wanneer de auto bijna recht in 
het vak staat. 

 Rij de auto voorzichtig door het vak in. 

 Schakel naar de eerste versnelling 

 Goed rondom kijken 

 Richting aangeven. 

 Pas gaan sturen wanneer de B stijl voorbij de voor/achter -kant van 
de naast geparkeerde auto is. 

 Bij het vervolgen van de weg : Nacontrole: binnenspiegel, 
linkerbuitenspiegel, dodehoek. 

 

 Het kijken tijdens de hele oefening rondom de auto is een vereiste. 

 De snelheid is laag! 
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