Bent u geslaagd
voor het
theorie-examen ?
Het examen omvat 40 vragen. Elke vraag is
1 punt waard. Optelling van het aantal fouten
betreffende de zware overtredingen en deze
betreffende de andere overtredingen geeft u
het totaal aantal begane fouten.
Om te slagen moet u minimum 32 punten op
40 behalen. Wanneer u echter meer dan 1 fout
antwoord geeft op vragen betreffende de zware
overtredingen, bent u niet geslaagd, wat ook uw
aantal punten is.
Het theorie-examen blijft 3 jaar geldig.

… dan kan u kiezen uit volgende rijopleidingen
De minimumleeftijd voor het behalen van een rijbewijs categorie A is 18 jaar.

Cat. A

Indien u
de erkende rijschool kiest

Indien u de scholing volgt
onder dekking van een voorlopig rijbewijs model 3

De meest doeltreffende methode bestaat
erin het praktijkonderricht te volgen in
een erkende rijschool. Deze lessen
worden inderdaad gegeven door
gebrevetteerde beroepsinstructeurs, die
bekwaam zijn u de gepaste opleiding en
raad te geven.

Deze scholingswijze kan alleen gevolgd worden door de kandidaten die niet vervallen zijn van het recht
tot sturen.

Als voorbereiding op het praktijkexamen
geeft de erkende rijschool een minimum
van 8 uur praktijkonderricht.

U moet na het slagen voor het theorie-examen eerst minimum 6 u praktijklessen volgen in een erkende
rijschool. Met het behoorlijk ingevuld formulier "Aanvraag om een voorlopig rijbewijs" die het
getuigschrift van praktijkonderricht omvat, ingevuld door de directeur van de erkende rijschool en
voorzien van fiscale zegels ter waarde van € 9, dient u bij het gemeentebestuur een voorlopig rijbewijs
af te halen.
Opgepast: De aanvraag om een voorlopig rijbewijs laat niet toe te rijden. U moet houder en drager zijn
van een voorlopig rijbewijs.

Het praktijkexamen wordt afgenomen in
het examencentrum dat bevoegd is voor
de zetel van de erkende rijschool waar u
de lessen volgde of voor uw woonplaats.

U kan slechts een nieuw voorlopig rijbewijs voor dezelfde categorie van voertuigen bekomen na een
verloop van 3 jaar. Nochtans kan de kandidaat, die reeds houder is van een rijbewijs met de vermelding
"AUTOMATISCH" of "Code 78", onmiddellijk een tweede voorlopig rijbewijs bekomen, geldig voor
dezelfde categorie van voertuigen met handschakeling.

Het is 12 maanden geldig vanaf de datum van afgifte en kan in geen geval verlengd worden.
Tijdens de scholing is elk vervoer van personen verboden. U mag geen commercieel goederenvervoer
verrichten. Op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en op de wettelijke is
het u niet toegestaan het voertuig te besturen van 22 uur tot 6 uur 's anderendaags. is niet van
toepassing op de kandidaat die de leeftijd van 24 jaar bereikt heeft.
Het reglementaire L-kenteken moet achteraan op het voertuig zijn aangebracht.
Het praktijkexamen wordt afgenomen in het examencentrum dat bevoegd is voor uw woonplaats.

Opgelet: u kan slechts praktijkexamens afleggen tijdens de geldigheidsduur van het theorie-examen (3 jaar).

• U mag niet rijden in het buitenland onder dekking van een voorlopig rijbewijs.
• Hou er rekening mee dat de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs beperkt is
(12 maanden)! Het kan in geen geval verlengd worden.
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• U kan slechts een nieuw voorlopig rijbewijs voor dezelfde categorie van
voertuigen bekomen na een verloop van 3 jaar (uitzondering: opheffing
vermelding “automatisch” of “code 78”).
• Maak tijdig een afspraak voor het praktijkexamen (tenminste 6 weken
op voorhand).
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MEER INLICHTINGEN OVER HET PRAKTIJKEXAMEN OP DE VOLGENDE BLADZIJDEN.
LEES ZE AANDACHTIG. RAADPLEEG EVENEENS ONZE WEBSITE OP WWW.GOCA.BE

Het praktijkexamen
Afspraak maken
Voor het afleggen van het praktijkexamen dient u voorafgaandelijk een afspraak te
maken. U kan hieromtrent inlichtingen inwinnen bij het examencentrum.

Examenvoertuig, documenten en afspraak maken

Het examencentrum mag de voorafbetaling van de retributie vragen vooraleer de
afspraak vast te leggen.
In uw eigen belang wordt u verzocht TIJDIG een afspraak te maken voor het
praktijkexamen en dit in elk geval ten minste zes weken op voorhand. Hou er
rekening mee dat eventuele andere afspraken mogelijk moeten zijn binnen de
geldigheid van uw voorlopig rijbewijs.
Indien op de afgesproken dag de weersomstandigheden slecht zijn - mist of
sneeuwval die de zichtbaarheid tot minder dan 100 m verminderen - niet
berijdbaarheid der wegen (sneeuw, ijzel), neem dan, voor u thuis vertrekt, contact
op met het examencentrum. Zo verneemt u of de praktijkexamens al dan niet

volledig doorgaan en zo kunnen de nodige maatregelen genomen worden.
Wanneer uw voertuig technisch en/of administratief niet in orde is, zal u voor een
volgende afspraak een toeslag aangerekend worden.
Wanneer u zich niet heeft aangemeld voor het praktijkexamen waarvoor u bent
ingeschreven en het examencentrum niet heeft verwittigd ten minste twee
werkdagen voor de dag van het examen, de zaterdag niet inbegrepen, zal u voor een
volgende afspraak een toeslag aangerekend worden. In geval van overmacht kan u
vrijstelling van betaling bekomen. De bevoegdheid om deze vrijstelling te verlenen
behoort toe aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraatgeneraal Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Directie Verkeersveiligheid - Résidence
Palace A/4 - Wetstraat 155 - 1040 BRUSSEL.

Voor te leggen documenten op het ogenblik van het examen:
Opgelet : fotokopieën worden niet aanvaard.

Indien u beroep heeft
gedaan op een erkende rijschool
- uw geldig identiteitsdocument;
- het formulier "Aanvraag om een voorlopig
rijbewijs" of "Aanvraag om een rijbewijs"
waarop het attest van welslagen of van
vrijstelling voor het theorie-examen is
aangebracht en waarop de verklaringen omtrent
de lichaamsgebreken en kwalen ondertekend zijn
of in voorkomend geval vergezeld zijn van de
voorgeschreven attesten;
- het bewijs dat de retributie betaald werd;
- getuigschrift van praktijkonderricht afgegeven
door een erkende rijschool;
- u moet geslaagd zijn voor het theorie-examen
sinds minder dan 3 jaar.

Indien u de scholing volgt
onder dekking van een voorlopig rijbewijs model 3
- uw geldig identiteitsdocument;
- het geldig voorlopig rijbewijs (uitgereikt sedert meer dan één maand voor het examen);
- het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarmee u zich aanmeldt + eventueel dit van de volgwagen indien u
daarin voorziet, evenals het groene keuringsbewijs van de technische keuring (indien het voertuig hiervan moet
voorzien zijn);
- eventueel het rijbewijs en geldig identiteitsdocument van de bestuurder van de volgwagen;
- het geldig verzekeringsbewijs "Burgerlijke aansprakelijkheid" van uw voertuig (groene kaart - Internationaal
verzekeringsbewijs)+ eventueel dit van de volgwagen;
- het bewijs dat de retributie betaald werd;
- u moet geslaagd zijn voor het theorie-examen sinds minder dan 3 jaar.
Het eerste praktijkexamen kan ten vroegste plaatshebben één maand na de datum van afgifte van het voorlopig
rijbewijs. Zorg ervoor dat de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs niet wordt overschreden. Na het
vervallen van de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs, kan u uw praktijkexamen slechts afleggen en uw scholing
slechts voortzetten met een erkende rijschool na het volgen van minimum 2 uur praktijkles.
Na tweemaal niet slagen voor het praktijkexamen, moet u minimum twee uur praktijkonderricht volgen in een
erkende rijschool. Het voertuig van de erkende rijschool is verplicht vanaf het derde examen. U kan verder
scholing volgen onder dekking van uw geldig voorlopig rijbewijs. U kan een nieuw voorlopig rijbewijs voor
dezelfde categorie van voertuigen bekomen na een verloop van 3 jaar.

Examenvoertuig
- motorfiets zonder zijspan met een cilinderinhoud van méér dan 120 cm3 en
een minimumvermogen van 20 kW en een maximum vermogen van 25 kW.
Minimumsnelheid 100 km/u op horizontale weg.
-verplicht voor de kandidaat die op het ogenblik van het examen géén 21 jaar is.
-na geslaagd praktijkexamen wordt een rijbewijs afgeleverd categorie A “met
beperking” d.w.z. dat het enkel toelaat motorfietsen te besturen met een vermogen
van minder dan of gelijk aan 25 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van
minder dan of gelijk aan 0,16 kW/kg.
-opgepast! Om te kunnen rijden met een motorfiets waarvan het vermogen groter is
dan 25 kW is het vereist het rijbewijs “met beperking” , afgeleverd sinds minimum
2 jaar, om te wisselen op het gemeentebestuur.

- motorfiets zonder zijspan met een vermogen van ten minste 35kw en een vermogen /
gewichtsverhouding van méér dan 0,16kw/kg. Minimumsnelheid 120km/u op
horizontale weg.
- niet toegelaten voor de kandidaat die op het ogenblik van het praktijkexamen geen
21 jaar is.
- na een geslaagd praktijkexamen wordt een rijbewijs afgeleverd categorie A
“zonder beperking”.
De kandidaat in het bezit van een rijbewijs met beperking ( < 25kw) kan vanaf 21 jaar
een rijbewijs behalen zonder beperking en zonder 2 jaar te moeten wachten door een
geslaagd praktijkexamen af te leggen, hetzij met een erkende rijschool na minimum
2 uur praktijkonderricht, hetzij onder dekking van een voorlopig rijbewijs model 3
(geldig 12 maand) na minimum 1 maand scholing.

Om toegelaten te worden tot het praktijkexamen moet het voertuig TECHNISCH en ADMINISTRATIEF
in orde zijn. Het examenvoertuig moet de uitvoering van de manoeuvres toelaten volgens de afmetingen vermeld
in het schema.
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Het examen mag niet afgenomen worden met een voertuig met handelaarsplaat, proefrittenplaat of transitplaat.
De transitplaten van Shape en NAVO zijn wel toegelaten. Buitenlandse nummerplaten zijn in sommige gevallen
wel toegelaten. Indien u praktijkexamen wenst af te leggen met dergelijk voertuig, gelieve dan het
examencentrum hiervan op de hoogte te brengen bij het maken van de afspraak voor het praktijkexamen.
Een aanvullende retributie dient betaald te worden indien het examencentrum instaat voor het voertuig dat de
kandidaat volgt tijdens het examen op de openbare weg. De dag van het examen mag u evenwel zelf vergezeld
worden door een bestuurder met een personenwagen. Deze bestuurder zal u dan, tesamen met de examinator
volgen tijdens het examen. Het examencentrum mag de voorafbetaling van de retributie vragen vooraleer de
afspraak vast te leggen.
Het examen zal niet doorgaan: wanneer bij het praktijkexamen het L-kenteken ontbreekt en wanneer de kandidaat
niet uitgerust is met handschoenen, een vest met lange mouwen en een lange broek of een overall evenals met
laarzen of bottines die de enkel beschermen. (Bijvoorbeeld rubberen laarzen, sportschoenen of een stoffen
overall...zijn niet toegelaten).

Het praktijkexamen Cat.A

Hoe verloopt het examen?
Tijdens het praktijkexamen zal worden nagegaan of u werkelijk uw
voertuig beheerst en of u het verkeersreglement in de praktijk toepast.
De examinator vraagt u de bedieningsorganen van uw voertuig te
hanteren.
U moet uw voertuig dan ook goed kennen : de versnellingen juist
kunnen kiezen, de bedieningshandels voor richtingaanwijzers en die
van de lichten niet met elkaar verwarren.
Het examen kan onderbroken worden omdat u niet voldoende
vertrouwd bent met de plaats en het hanteren van de
bedieningsorganen van het voertuig.
PRIVÉ-TERREIN

Daarna voert u, op het privé-terrein zes basismanoeuvres uit.
Manoeuvres geldig tot 04/09/2005
Deze zijn :
1. achterwaarts een U-draai maken al stappend
2. slalom
3. in lussen rijden
4. over smalle plank rijden
5. stapvoets rijden
6. plots remmen (min. 40 km/u, 35 km/u bij nat wegdek)

OPENBARE WEG

Na een geslaagd examen op het privé-terrein wordt u tot de openbare weg
toegelaten waar de examinator uw rijvaardigheid zal beoordelen. U rijdt
voorop en de examinator volgt in een personenwagen. Bij middel van
radiocontact staat u met elkaar in verbinding. De examinator geeft
aanduidingen omtrent de te volgen weg.
Zolang hij niets zegt, volgt u de rijbaan waarop u zich bevindt. Wanneer u van
richting moet veranderen, naar links of naar rechts, zal de examinator dit tijdig
melden op de volgende wijze : "aan het volgend kruispunt links afslaan
(rechts afslaan)".
De examinator zal u nooit in een valstrik lokken.
Indien u de opdrachten niet meer hoort, stopt u zo vlug mogelijk op
reglementaire wijze en geeft een teken met de arm. Indien de examinator een
defect vaststelt in de verbinding, zal hij u verwittigen en moet u eveneens
stoppen. De proef moet afgelegd worden met inachtneming van de
verkeersregels in een aan het verkeer aangepaste snelheid. Aan de kruispunten
mag u de voertuigen die stilstaan in het verkeer niet voorbijrijden. U moet
achter het laatste voertuig blijven staan zodat de examinator u steeds
onmiddellijk kan volgen. Indien u merkt dat er tussen u beiden een voertuig is
komen rijden, vertraagt u en houdt u zoveel mogelijk rechts, zodanig dat dit
voertuig u kan voorbijrijden. Mocht u mekaar uit het zicht verliezen, zal de
examinator u de nodige instructies via de radio geven.
Teneinde u vertrouwd te maken met het examengebeuren, zal de examinator
geen rekening houden met de lichte fouten die u zou kunnen maken tijdens
het begin van het examen. Indien u niet voldoende deelneemt aan het verkeer,
kan de examinator uw examen niet beoordelen.
BELANGRIJKE PUNTEN

Manoeuvres geldig vanaf 05/09/2005
1. voorafgaande controles;
a. motorfiets op de standaard plaatsen;
b. correct dragen van beschermende uitrusting zoals handschoenen,
schoeisel, kleding en helm;
c. banden, remmen, stuurinrichting, noodstopschakelaar, ketting, oliepeil,
lichten, reflectoren, richtingaanwijzers en geluidstoestel worden
steekproefsgewijze gecontroleerd;
2. motorfiets van de standaard halen, daarna in een U achteruitrijden en de
motorfiets weer op de standaard plaatsen
3. de nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het afstappen van het voertuig,
zoals op de openbare weg
4. slalom
5. in lussen rijden
6. bocht bij een snelheid van 30 km/u, daarna ontwijken bij een snelheid van
50 km/u en precisieremmen
7. stapvoets rijden
8. bocht bij een snelheid van 30 km/u, daarna versnelling tot 50 km/u en plots
remmen.

.
.
.
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.
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.
.

.

Bedient u uw voertuig correct? Schakelen, gebruik van de lichten, enz...
Rijdt u defensief?
Neemt u op de weg de juiste plaats in met uw voertuig?
Neemt u de bochten zoals het hoort? Aangepaste snelheid, neemt u de bochten
niet te breed? Is uw techniek goed?
Inhalen en kruisen van andere voertuigen. Doet u dit correct? Neemt u
afstand? Maakt u uw voornemens tijdig kenbaar? Neemt u tijdig uw plaats
terug naar rechts in? enz...
Richtingsveranderingen. Denkt u eraan alle nodige voorzorgen te nemen, uit
te wijken zoals vereist zonder de andere weggebruikers te hinderen, het
kruispunt vrij te maken wanneer dat vereist is?
Past u de voorrangsregels toe? Voorrang verlenen zo vereist, maar niet
onnodig, gedrag tegenover trams, enz...
Gehoorzaamt u nauwkeurig aan de verkeerslichten en aan de bevelen van
agenten? Rood licht, oranje licht, groene pijl, oranje knipperlicht, enz...
Hoe past u uw snelheid aan? Heeft u inzicht in het verkeer? Aanpassen van de
snelheid aan de verkeersomstandigheden, naleven van de
snelheidsbeperkingen, naderen van een hindernis, enz... .
Hoe gedraagt u zich tegenover de andere weggebruikers? Voorzichtigheid
tegenover voetgangers en kinderen, gedrag tegenover de prioritaire voertuigen,
enz... .

GOEDE REIS EN BLIJF VOORZICHTIG!

Slechts nadat u zich goed voorbereid heeft, zal u met vertrouwen aan de
examens kunnen beginnen. Dit zelfvertrouwen tesamen met uw kennis en
ondervinding, zal u toelaten te slagen voor de examens, wat wij u dan ook
toewensen.

Nog één raad voor het examen : ontspan u de avond voordien, ga niet te laat
naar bed en neem geen kalmeer- noch slaapmiddelen.
En vooral: drink geen alcohol om u moed te geven.

De gegevens vermeld in deze brochure kunnen onderhevig zijn aan de wijzigingen in de reglementering.
Om de laatste versie in te kijken: raadpleeg onze website op www.GOCA.be
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Besluit

"Goed rijden betekent ook aan de anderen
denken!"

Uitslag van het praktijkexamen
U BENT GESLAAGD VOOR HET PRAKTIJKEXAMEN
De examinator geeft u een "Aanvraag om een rijbewijs". Met dit document
voorzien van fiscale zegels ter waarde van € 16 (€ 11 indien u reeds in het
bezit bent van een rijbewijs) gaat u bij uw gemeentebestuur uw rijbewijs
afhalen. Tevens moeten 2 pasfoto’s afgegeven worden.
Opgepast: De aanvraag om een rijbewijs laat niet toe te rijden. U moet houder
en drager zijn van een rijbewijs.
De aanvraag om een rijbewijs moet binnen de 3 jaar na het geslaagd
praktijkexamen ingediend worden. Zoniet moet u opnieuw scholing volgen en
slagen voor een nieuw theorie- en praktijkexamen..

U BENT NIET GESLAAGD VOOR HET PRAKTIJKEXAMEN
Wanneer u uitgesteld bent voor het praktijkexamen mag u zich niet aanbieden
voor een nieuw examen, de dag zelf van het uitstel.
N.B.: Wanneer u niet geslaagd bent voor het examengedeelte op de openbare weg
zal het examengedeelte op het privé-terrein, waarvoor u geslaagd bent, niet meer
herbegonnen moeten worden, indien u een nieuw praktijkexamen aflegt met een
voertuig van dezelfde categorie, binnen een termijn van maximum 1 jaar, die
ingaat de dag waarop u voor het examengedeelte op het privé-terrein bent
geslaagd en indien uw geslaagd theorie-examen op dat ogenblik nog geldig is
(minder dan
3 jaar oud).
GELDIGHEID VAN HET RIJBEWIJS

Indien het voertuig waarmee u voor het praktijkexamen slaagde uitgerust was
met een automatische schakeling zal de geldigheid van uw rijbewijs beperkt
worden tot het besturen van gelijkaardige voertuigen door de vermelding
"code 78" (AUTOMATISCH). Bij het slagen voor één van de twee proeven
met een voertuig uitgerust met een automatische schakeling wordt het volledig
examen geacht afgelegd te zijn met dit type voertuig.
Indien u de opheffing van deze vermelding, code 78, wenst te bekomen moet u
een nieuw praktijkexamen afleggen met een voertuig uitgerust met een
handschakeling na bijkomende praktijklessen (minimum 2 uur) in een erkende
rijschool of onder dekking van een voorlopig rijbewijs.
INDIEN ER ZICH PROBLEMEN ZOUDEN VOORDOEN

Indien u klachten hebt wendt u zich onmiddellijk tot de hoofdexaminator. Dit
is de eenvoudigste en snelste methode omdat u zich ter plaatse bevindt en het
geschil onmiddellijk kan worden behandeld. Zo u niet tevreden bent met het
gegeven gevolg wendt u zich zonder verwijl tot de directie van de instelling
waarvan het examencentrum afhangt (het liefst per telefoon).
Een geschil kan tenslotte ook steeds aanhangig worden gemaakt bij de
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directoraat-generaal
Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Directie Verkeersveiligheid - Résidence
Palace A/4 - Wetstraat 155 - 1040 BRUSSEL.
Bovendien zijn in elk centrum speciale brievenbussen voorzien, waarin u zowel
klachten als suggesties kan meedelen. De inhoud van de brievenbus wordt
regelmatig nagezien om passende regelingen te kunnen treffen.
VERHAALPROCEDURE

Op te merken valt dat u na tweemaal niet slagen voor het praktijkexamen tegen
de genomen beslissing in beroep mag gaan door binnen de 15 dagen een
aangetekend verzoekschrift te richten aan de Voorzitter van de
"Beroepscommissie", Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Directie
Verkeersveiligheid - Résidence Palace A/4 - Wetstraat 155 - 1040 BRUSSEL.

Het verzoekschrift moet de naam, voornaam en geboortedatum van de
kandidaat vermelden, alsmede het examencentrum waar het examen werd
afgenomen en de datum daarvan. Het moet door de kandidaat ondertekend
worden.
Het verzoekschrift moet met redenen omkleed zijn door feiten die alleen
betrekking hebben op de personen en de omstandigheden van plaats, tijd en
procedure waaronder het examen werd afgelegd.
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De leden van deze commissie zijn rechters. Op hogervermeld verzoekschrift
dienen voor € 12,5 fiscale zegels aangebracht worden die behoorlijk
onbruikbaar moeten gemaakt worden.

Manoeuvres geldig tot 04/09/2005

A Manoeuvres

SLALOM, LUSSEN, PLANK, STAPVOETS RIJDEN en
REMMEN moeten in deze volgorde in een ononderbroken
rit uitgevoerd worden.
Tijdens de uitvoering
van de manoeuvres 2
tot en met 6 moet u
steeds op uw zadel
blijven zitten en de
1 achterwaarts een U-draai maken 2 slalom 3 in lussen rijden
voet(en) niet aan de
4 over smalle plank rijden 5 stapvoets rijden 6 plots remmen
grond laten raken.

Zes uit te voeren manoeuvres:
1m

De motorfiets op de standaard plaatsen in het vak A.
Daarna de motorfiets van de standaard halen, om met de motorfiets al lopend
achterwaarts een U-draai te maken tot in het vak B.
De wielen moeten binnen de witte lijnen blijven.
Indien u afwijkt, mag u opnieuw vooruitrijden om de juiste richting terug te
vinden. Eenmaal herbeginnen wordt niet als een fout aangerekend.

1.2 m

B

A

Start

2m

1.
75

m

Vervolgens tussen
de twee kegels 8
en 9 rijden, in een
hogere versnelling
schakelen en
versnellen om op
het einde van de
twee witte lijnen
een snelheid te
halen van minstens
40 km/u.
U moet remmen en
stoppen VÓÓR DE
DWARSLIGGER.

1

9m

Wanneer de
uitvoering van de
manoeuvres als
onvoldoende wordt
beoordeeld, kunnen
de 6 MANOEUVRES
tijdens een tweede
poging herbegonnen
worden.

1

2.4 m

6

VERMOGEN
≥ 20

≤ 25 kW

2

2

4m
4m

Een slalom rijden,
waarbij u zo dicht
mogelijk bij de lijn
gevormd door de kegels
1 tot en met 5 blijft.

3,5m
≥ 35 kW

5
Daarna moet u
stapvoets tussen
twee evenwijdige
lijnen rijden over
een afstand van
10 meter.
Stapvoets,
betekent dat u
minstens
gedurende 12
seconden met de
motorfiets
volledig tussen
de lijnen moet
blijven rijden.
Een geluidssignaal duidt aan
wanneer de 12
seconden
verlopen zijn.

4,5m

Het dragen en
vastmaken van de helm
is verplicht tijdens het
uitvoeren van de
manoeuvres.

10 m

4m

Symbolen

3

Daaropvolgend moet u
tweemaal een 8-vorm
rijden rond de twee gele
kegels 5 en 6.

4
Vervolgens moet u
LANGZAAM over de
plank rijden.

4

3
5

WITTE LIJN
PLANK
Hoogte: 5 cm
Breedte: 15 cm

DWARSLIGGER

SNELHEIDSMETING

6m
21 m

GELE KEGELS

1.20m
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RODE KEGELS

6

7

8

9

6m

4,5m
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A Manoeuvres

SLALOM, LUSSEN, BOCHT-ONTWIJKEN-PRECISIE
REMMEN, STAPVOETS RIJDEN en BOCHT-PLOTS
REMMEN moeten in deze volgorde in een ononderbroken
rit uitgevoerd worden.
Tijdens de uitvoering
van de manoeuvres 4
tot en met 8 moet u
steeds op uw zadel
1 voorzorgsmaatregelen nemen bij afstappen 2 voorafgaande controles 3 achterwaarts een U-draai maken
blijven zitten en de
4 slalom 5 in lussen rijden 6 bocht-ontwijken-precisieremmen 7 stapvoets rijden 8 bocht-plots remmen
voet(en) niet aan de
grond laten raken.

Acht uit te voeren manoeuvres:

Verantwoordelijke uitgever: vzw GOCA, Technologiestraat 21-25, 1082 BRUSSEL © GOCA-01.08.04-DOC.132-A-N

Wanneer de
uitvoering van de
manoeuvres als
onvoldoende wordt
beoordeeld, kunnen
de MANOEUVRES
tijdens een tweede
poging herbegonnen
worden.

