Naam en voornaam observator :
……………………………………………………………

Kruispunt : Vrijbroekpark – Hombeeksesteenweg

Post

Opstelplaats : tegenover ingang Vrijbroekpark
Datum : ….… / ……. / …….
Uur doortocht 1° kandidaat :

……… : ……… uur.

Te controleren

Komende uit Vrijbroekpark linksaf naar
Hombeeksesteenweg richting centrum

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1a Arm niet uitgestoken
1b Niet gestopt of goed gekeken (voorrang geven!)
1c Geen vlotte aanzet na
stop
1d Over het zebrapad gefietst bij het over steken
1e Bocht onvoldoende ruim
genomen
1* Ander ernstig tekort (*)

-

-

Schrijf enkel een duidelijk “ “ teken als een kandidaat geen of onvoldoende aandacht had voor het te controleren gedrag
(dus geen enkele vermeldingen als de kandidaat veilig voorbij fietste) ;

-

(*) Indien de kandidaat een (andere) ernstig verkeersonveilig gedrag vertoont kan je dit noteren op de achterzijde van het
formulier. Schrijf een kruisje in het vakje onderaan het nummer van de kandidaat (ander ernstig tekort).

-

Indien de kandidaat zichzelf in gevaar brengt, zet je hem/haar aan de kant en belt naar het onderstaande nummer. De
kandidaat zal dan begeleid worden door een motorrijder.
CONTACTNUMMER : 0478/422903

Naam en voornaam observator :
……………………………………………………………

Kruispunt : Hombeeksesteenweg- Fortuinstraat

Post

Opstelplaats : zijde Fortuinstraat (beste zicht)
Datum : ….… / ……. / …….
Uur doortocht 1° kandidaat :

……… : ……… uur.

Te controleren

Komende uit de richting Hombeek, rechtdoor fietsend naar
de richting Mechelen centrum

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2a Onvoldoende vlot over
verkeersplateau
2b Niet gekeken naar
dwarsverkeer
2c Rijdt onvoldoende rechts
2*

Ander ernstig tekort (*)

-

-

Schrijf enkel een duidelijk “ “ teken als een kandidaat geen of onvoldoende aandacht had voor het te controleren gedrag
(dus geen enkele vermeldingen als de kandidaat veilig voorbij fietste) ;

-

(*) Indien de kandidaat een (andere) ernstig verkeersonveilig gedrag vertoont kan je dit noteren op de achterzijde van het
formulier. Schrijf een kruisje in het vakje onderaan het nummer van de kandidaat (ander ernstig tekort).

-

Indien de kandidaat zichzelf in gevaar brengt, zet je hem/haar aan de kant en belt naar het onderstaande nummer. De
kandidaat zal dan begeleid worden door een motorrijder.
CONTACTNUMMER : 0478/422903

Naam en voornaam observator :
……………………………………………………………

Kruispunt : Hombeeksesteenweg - Pareipoelstraat

Post

Opstelplaats : hoek Velkgerstraat
Datum : ….… / ……. / …….
Uur doortocht 1° kandidaat :

……… : ……… uur.

Te controleren

Komende van de Hombeeksesteenweg rechtsaf naar de
Pareipoelstraat

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3a Arm niet uitgestoken
3b Geen voorrang gegeven
aan overstekende voetg.
3d Bocht onvoldoende kort
genomen
1* Ander ernstig tekort (*)

-

-

Schrijf enkel een duidelijk “ “ teken als een kandidaat geen of onvoldoende aandacht had voor het te controleren gedrag
(dus geen enkele vermeldingen als de kandidaat veilig voorbij fietste) ;

-

(*) Indien de kandidaat een (andere) ernstig verkeersonveilig gedrag vertoont kan je dit noteren op de achterzijde van het
formulier. Schrijf een kruisje in het vakje onderaan het nummer van de kandidaat (ander ernstig tekort).

-

Indien de kandidaat zichzelf in gevaar brengt, zet je hem/haar aan de kant en belt naar het onderstaande nummer. De
kandidaat zal dan begeleid worden door een motorrijder.
CONTACTNUMMER 0478/422903

Naam en voornaam observator :
……………………………………………………………

Kruispunt : Pareipoelstraat - Veldenstraat

Post

Opstelplaats : met zicht in beide straten
Datum : ….… / ……. / …….
Uur doortocht 1° kandidaat :

Komende van Pareipoelstraat linksaf naar Veldenstraat
……… : ……… uur.

Te controleren

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4a Arm niet uitgestoken
4b Onvoldoende naar
achter gekeken
4c Voorrangsregels niet
toegepast
4d Bocht onvoldoende ruim
genomen
4* Ander ernstig tekort (*)

-

-

Schrijf enkel een duidelijk “ “ teken als een kandidaat geen of onvoldoende aandacht had voor het te controleren gedrag
(dus geen enkele vermeldingen als de kandidaat veilig voorbij fietste) ;

-

(*) Indien de kandidaat een (andere) ernstig verkeersonveilig gedrag vertoont kan je dit noteren op de achterzijde van het
formulier. Schrijf een kruisje in het vakje onderaan het nummer van de kandidaat (ander ernstig tekort).

-

Indien de kandidaat zichzelf in gevaar brengt, zet je hem/haar aan de kant en belt naar het onderstaande nummer. De
kandidaat zal dan begeleid worden door een motorrijder.
CONTACTNUMMER : 0478/422903

Naam en voornaam observator :
……………………………………………………………

Kruispunt : Veldenstraat - Brusselsesteenweg

Post

Opstelplaats : tegenover Veldenstraat
Datum : ….… / ……. / …….
Uur doortocht 1° kandidaat :

Komende van Veldenstraat linksaf naar centrum
……… : ……… uur.

Te controleren

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

5a Arm niet uitgestoken
5b Niet gestopt aan fietspad
Brusselsestwg.
5c Voorrangsregels niet
toegepast
5d Niet rechtdoor gereden
naar vrijliggend fietspad
5* Ander ernstig tekort (*)

-

-

Schrijf enkel een duidelijk “ “ teken als een kandidaat geen of onvoldoende aandacht had voor het te controleren gedrag
(dus geen enkele vermeldingen als de kandidaat veilig voorbij fietste) ;

-

(*) Indien de kandidaat een (andere) ernstig verkeersonveilig gedrag vertoont kan je dit noteren op de achterzijde van het
formulier. Schrijf een kruisje in het vakje onderaan het nummer van de kandidaat (ander ernstig tekort).

-

Indien de kandidaat zichzelf in gevaar brengt, zet je hem/haar aan de kant en belt naar het onderstaande nummer. De
kandidaat zal dan begeleid worden door een motorrijder.
CONTACTNUMMER : 0478/422903

Naam en voornaam observator :
……………………………………………………………

Kruispunt : Plaisancebrug - Vaartdijk

Post

Opstelplaats : op brug met zicht op Brusselsestwg.en Vaartdijk
Datum : ….… / ……. / …….
Uur doortocht 1° kandidaat :

……… : ……… uur.

Te controleren

Komende van Brusselsestwg. over brug rechtsaf naar
Vaartdijk

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

6a Fietspad niet gevolgd
6b Arm niet uitgestoken
6c Geen voorrang t.o.v.
voetgangers toegepast
6d Bocht onvoldoende kort
genomen
6* Ander ernstig tekort (*)

-

-

Schrijf enkel een duidelijk “ “ teken als een kandidaat geen of onvoldoende aandacht had voor het te controleren gedrag
(dus geen enkele vermeldingen als de kandidaat veilig voorbij fietste) ;

-

(*) Indien de kandidaat een (andere) ernstig verkeersonveilig gedrag vertoont kan je dit noteren op de achterzijde van het
formulier. Schrijf een kruisje in het vakje onderaan het nummer van de kandidaat (ander ernstig tekort).

-

Indien de kandidaat zichzelf in gevaar brengt, zet je hem/haar aan de kant en belt naar het onderstaande nummer. De
kandidaat zal dan begeleid worden door een motorrijder.
CONTACTNUMMER : 0478/422903

Naam en voornaam observator :
……………………………………………………………

Kruispunt : Vaartdijk – Willem Rosierstraat

Post

Opstelplaats : Kruispunt kant Willem Rosierstraat
Datum : ….… / ……. / …….
Uur doortocht 1° kandidaat :

Komende van Vaartdijk linksaf naar Van Benedenlaan
……… : ……… uur.

Te controleren

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

7a Niet rechts gereden op
fietsweg
7b Arm niet uitgestoken
7c Niet uitgekeken naar verkeer Vaartdijk
7d Onvoldoende vlot
aangezet
7e Onvoldoende rechts gee
fiets in W. Rosierstraat
7*

Ander ernstig tekort (*)

-

-

Schrijf enkel een duidelijk “ “ teken als een kandidaat geen of onvoldoende aandacht had voor het te controleren gedrag
(dus geen enkele vermeldingen als de kandidaat veilig voorbij fietste) ;

-

(*) Indien de kandidaat een (andere) ernstig verkeersonveilig gedrag vertoont kan je dit noteren op de achterzijde van het
formulier. Schrijf een kruisje in het vakje onderaan het nummer van de kandidaat (ander ernstig tekort).

-

Indien de kandidaat zichzelf in gevaar brengt, zet je hem/haar aan de kant en belt naar het onderstaande nummer. De
kandidaat zal dan begeleid worden door een motorrijder.
CONTACTNUMMER : 0478/422903

Naam en voornaam observator :
……………………………………………………………

Kruispunt : W. Rosierstraat en Ring (Schuttersvest)

Post

Opstelplaats : Tussen Leopoldstraat en Schuttersvest
Datum : ….… / ……. / …….
Uur doortocht 1° kandidaat :

Komende van W. Rossierstraat rechtdoor naar Louisastraat
……… : ……… uur.

Te controleren

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8a Niet gestopt voor oranje
verkeerslicht
8b Niet gestopt voor rood
verkeerslicht
8c Onjuiste keuze van
rijstrook
8d Onvoldoende vlot
aangezet
8* Ander ernstig tekort (*)

-

-

Schrijf enkel een duidelijk “ “ teken als een kandidaat geen of onvoldoende aandacht had voor het te controleren gedrag
(dus geen enkele vermeldingen als de kandidaat veilig voorbij fietste) ;

-

(*) Indien de kandidaat een (andere) ernstig verkeersonveilig gedrag vertoont kan je dit noteren op de achterzijde van het
formulier. Schrijf een kruisje in het vakje onderaan het nummer van de kandidaat (ander ernstig tekort).

-

Indien de kandidaat zichzelf in gevaar brengt, zet je hem/haar aan de kant en belt naar het onderstaande nummer. De
kandidaat zal dan begeleid worden door een motorrijder.
CONTACTNUMMER : 0478/422903

Naam en voornaam observator :
……………………………………………………………

Kruispunt : Louisastraat – Lange Nieuwstraat

Post

Opstelplaats : aan kruispunt met zich op aankomende en wegrijdende fietsers
Datum : ….… / ……. / …….
Uur doortocht 1° kandidaat :

Komende van Ring rechtdoor naar O.L.Vrouwstraat
……… : ……… uur.

Te controleren

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

9a Onvoldoende vlot over
plateau
9b Onvoldoende naar
dwarsrichtingen gekeken
9c Voorrangsregels niet
toegepast
9* Ander ernstig tekort (*)

-

-

Schrijf enkel een duidelijk “ “ teken als een kandidaat geen of onvoldoende aandacht had voor het te controleren gedrag
(dus geen enkele vermeldingen als de kandidaat veilig voorbij fietste) ;

-

(*) Indien de kandidaat een (andere) ernstig verkeersonveilig gedrag vertoont kan je dit noteren op de achterzijde van het
formulier. Schrijf een kruisje in het vakje onderaan het nummer van de kandidaat (ander ernstig tekort).

-

Indien de kandidaat zichzelf in gevaar brengt, zet je hem/haar aan de kant en belt naar het onderstaande nummer. De
kandidaat zal dan begeleid worden door een motorrijder.
CONTACTNUMMER : 0478/422903

Naam en voornaam observator :
……………………………………………………………

Kruispunt : Louisastraat – O.L.Vrouwstraat

Post

Opstelplaats : tegenover Louisastraat
Datum : ….… / ……. / …….
Uur doortocht 1° kandidaat :

Komende van Louisastraat rechtsaf naar Vijfhoek
……… : ……… uur.

Te controleren

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

10a Arm niet uitgestoken
10b Onvoldoende rekening
gehouden met overstekende voetgangers
10c Bocht onvoldoende kort
genomen
10* Ander ernstig tekort (*)

-

-

Schrijf enkel een duidelijk “ “ teken als een kandidaat geen of onvoldoende aandacht had voor het te controleren gedrag
(dus geen enkele vermeldingen als de kandidaat veilig voorbij fietste) ;

-

(*) Indien de kandidaat een (andere) ernstig verkeersonveilig gedrag vertoont kan je dit noteren op de achterzijde van het
formulier. Schrijf een kruisje in het vakje onderaan het nummer van de kandidaat (ander ernstig tekort).

-

Indien de kandidaat zichzelf in gevaar brengt, zet je hem/haar aan de kant en belt naar het onderstaande nummer. De
kandidaat zal dan begeleid worden door een motorrijder.
CONTACTNUMMER : 0478/422903

Naam en voornaam observator :
……………………………………………………………

Kruispunt : O.L.Vrouwstraat - Vijfhoek

Post

Opstelplaats : tegenover O.L.Vrouwstraat
Datum : ….… / ……. / …….
Uur doortocht 1° kandidaat :

Komende van O.L.Vrouwstraat linksaf naar Bruul
……… : ……… uur.

Te controleren

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11a Arm niet uitgestoken
11b Onvoldoende naar
achter gekeken
11c Voorsorteren niet
toegepast (midden rijbaan)
11d Bevelen agent niet
opgevolgd
11e Voorrangsregels niet
toegepast
11* Ander ernstig tekort (*)

-

-

Schrijf enkel een duidelijk “ “ teken als een kandidaat geen of onvoldoende aandacht had voor het te controleren gedrag
(dus geen enkele vermeldingen als de kandidaat veilig voorbij fietste) ;

-

(*) Indien de kandidaat een (andere) ernstig verkeersonveilig gedrag vertoont kan je dit noteren op de achterzijde van het
formulier. Schrijf een kruisje in het vakje onderaan het nummer van de kandidaat (ander ernstig tekort).

-

Indien de kandidaat zichzelf in gevaar brengt, zet je hem/haar aan de kant en belt naar het onderstaande nummer. De
kandidaat zal dan begeleid worden door een motorrijder.
CONTACTNUMMER : 0478/422903

Naam en voornaam observator :
……………………………………………………………

Kruispunt : Bruul – Hazestraat

Post

Opstelplaats : Bruul kant voetgangerszone
Datum : ….… / ……. / …….
Uur doortocht 1° kandidaat :

Komende van Vijfhoek rechtdoor naar Grote Markt
……… : ……… uur.

Te controleren

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

12a Niet aan rechterzijde
gereden
12b Onvoldoende rekening
gehouden met andere
weggebruikers (bussen
– voetgangers)
12c Voorrangsregels niet
toegepast
12* Ander ernstig tekort (*)

-

-

Schrijf enkel een duidelijk “ “ teken als een kandidaat geen of onvoldoende aandacht had voor het te controleren gedrag
(dus geen enkele vermeldingen als de kandidaat veilig voorbij fietste) ;

-

(*) Indien de kandidaat een (andere) ernstig verkeersonveilig gedrag vertoont kan je dit noteren op de achterzijde van het
formulier. Schrijf een kruisje in het vakje onderaan het nummer van de kandidaat (ander ernstig tekort).

-

Indien de kandidaat zichzelf in gevaar brengt, zet je hem/haar aan de kant en belt naar het onderstaande nummer. De
kandidaat zal dan begeleid worden door een motorrijder.
CONTACTNUMMER : 0478/422903

Naam en voornaam observator :
……………………………………………………………

Kruispunt : Bruul – Botermarkt – Grote Markt

Post

Opstelplaats : Botermarkt met zicht op ‘Kleine Bruul’
Datum : ….… / ……. / …….
Uur doortocht 1° kandidaat :

Komende van Vijfhoek rechtdoor naar Grote Markt
……… : ……… uur.

Te controleren

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

13a Niet aan rechterzijde
gereden
13b Onvoldoende rekening
gehouden met andere
weggebruikers (bussen voetgangers
13c Voorrangsregels niet
toegepast
1*
Ander ernstig tekort (*)

-

-

Schrijf enkel een duidelijk “ “ teken als een kandidaat geen of onvoldoende aandacht had voor het te controleren gedrag
(dus geen enkele vermeldingen als de kandidaat veilig voorbij fietste) ;

-

(*) Indien de kandidaat een (andere) ernstig verkeersonveilig gedrag vertoont kan je dit noteren op de achterzijde van het
formulier. Schrijf een kruisje in het vakje onderaan het nummer van de kandidaat (ander ernstig tekort).

-

Indien de kandidaat zichzelf in gevaar brengt, zet je hem/haar aan de kant en belt naar het onderstaande nummer. De
kandidaat zal dan begeleid worden door een motorrijder.
CONTACTNUMMER : 0478/422903

Naam en voornaam observator :
……………………………………………………………

Kruispunt : Grote Markt - Steenweg

Post

Opstelplaats : kant Schoenmarkt
Datum : ….… / ……. / …….
Uur doortocht 1° kandidaat :

Komende van Grote Markt linksaf naar IJzerenleen
……… : ……… uur.

Te controleren

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

14a Arm niet uitgestoken
14b Onvoldoende naar opzij
gekeken
14c Voorrangsregels niet
toegepast
14d Bocht onvoldoende ruim
genomen
14* Ander ernstig tekort (*)

-

-

Schrijf enkel een duidelijk “ “ teken als een kandidaat geen of onvoldoende aandacht had voor het te controleren gedrag
(dus geen enkele vermeldingen als de kandidaat veilig voorbij fietste) ;

-

(*) Indien de kandidaat een (andere) ernstig verkeersonveilig gedrag vertoont kan je dit noteren op de achterzijde van het
formulier. Schrijf een kruisje in het vakje onderaan het nummer van de kandidaat (ander ernstig tekort).

-

Indien de kandidaat zichzelf in gevaar brengt, zet je hem/haar aan de kant en belt naar het onderstaande nummer. De
kandidaat zal dan begeleid worden door een motorrijder.
CONTACTNUMMER : 0478/422903

Naam en voornaam observator :
……………………………………………………………

Kruispunt : IJzerenleen – Nauwstraat

Post

Opstelplaats : tegenover Nauwstraat
Datum : ….… / ……. / …….
Uur doortocht 1° kandidaat :

Komende van IJzerenleen rechtdoor naar Guldenstraat
……… : ……… uur.

Te controleren

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

15a Onvoldoende opzij gekeken
15b Voorrangsregels niet toegepast
t.o.v. andere voertuigen

15c Voorrangsregels niet toegepast
t.o.v. voetgangers

15d Onvoldoende vlot over kasseien
bergop
1*

Ander ernstig tekort (*)

-

-

Schrijf enkel een duidelijk “ “ teken als een kandidaat geen of onvoldoende aandacht had voor het te controleren gedrag
(dus geen enkele vermeldingen als de kandidaat veilig voorbij fietste) ;

-

(*) Indien de kandidaat een (andere) ernstig verkeersonveilig gedrag vertoont kan je dit noteren op de achterzijde van het formulier.
Schrijf een kruisje in het vakje onderaan het nummer van de kandidaat (ander ernstig tekort).

-

Indien de kandidaat zichzelf in gevaar brengt, zet je hem/haar aan de kant en belt naar het onderstaande nummer. De kandidaat zal
dan begeleid worden door een motorrijder.
CONTACTNUMMER : 0478/422903

Naam en voornaam observator :
……………………………………………………………

Kruispunt : Guldenstraat - Korenmarkt

Post

Opstelplaats : zijde Korenmarkt (frituur)
Datum : ….… / ……. / …….
Uur doortocht 1° kandidaat :

Komende van Guldenstraat rechtdoor naar Hoogstraat
……… : ……… uur.

Te controleren

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

16a Onvoldoende naar opzij gekeken
16b Voorrangsregels niet toegepast
t.o.v. andere voertuigen

16c Voorrangsregels niet toegepast
t.o.v. voetgangers

16d Onvoldoende vlot gereden
1*

Ander ernstig tekort (*)

-

-

Schrijf enkel een duidelijk “ “ teken als een kandidaat geen of onvoldoende aandacht had voor het te controleren gedrag
(dus geen enkele vermeldingen als de kandidaat veilig voorbij fietste) ;

-

(*) Indien de kandidaat een (andere) ernstig verkeersonveilig gedrag vertoont kan je dit noteren op de achterzijde van het formulier.
Schrijf een kruisje in het vakje onderaan het nummer van de kandidaat (ander ernstig tekort).

-

Indien de kandidaat zichzelf in gevaar brengt, zet je hem/haar aan de kant en belt naar het onderstaande nummer. De kandidaat zal
dan begeleid worden door een motorrijder.
CONTACTNUMMER : 0478/422903

Naam en voornaam observator :
……………………………………………………………

Kruispunt : Hoogstraat - Ganzendries

Post

Opstelplaats : tegenover Ganzendries
Datum : ….… / ……. / …….
Uur doortocht 1° kandidaat :

Komende van Korenmarkt naar Brusselpoort
……… : ……… uur.

Te controleren

17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

17a Onveilig tussen auto’s
gereden
17b Voorrangsregels niet
toegepast
17* Ander ernstig tekort (*)

-

-

Schrijf enkel een duidelijk “ “ teken als een kandidaat geen of onvoldoende aandacht had voor het te controleren gedrag
(dus geen enkele vermeldingen als de kandidaat veilig voorbij fietste) ;

-

(*) Indien de kandidaat een (andere) ernstig verkeersonveilig gedrag vertoont kan je dit noteren op de achterzijde van het
formulier. Schrijf een kruisje in het vakje onderaan het nummer van de kandidaat (ander ernstig tekort).

-

Indien de kandidaat zichzelf in gevaar brengt, zet je hem/haar aan de kant en belt naar het onderstaande nummer. De
kandidaat zal dan begeleid worden door een motorrijder.
CONTACTNUMMER : 0478/422903

Naam en voornaam observator :
……………………………………………………………

Kruispunt : Hoogstraat - Brusselpoort

Post

Opstelplaats : Brusselpoort kant Kon. Astridlaan
Datum : ….… / ……. / …….
Uur doortocht 1° kandidaat :

Komende van Hoogstraat naar Brusselpoortstraat
……… : ……… uur.

Te controleren

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

18a Onveilig tussen auto’s
gereden in Hoogstraat
18b Opstelvak voor fietsers
onvoldoende benut
18c onvoldoende voorzichtig
ring overgestoken
18* Ander ernstig tekort (*)

-

-

Schrijf enkel een duidelijk “ “ teken als een kandidaat geen of onvoldoende aandacht had voor het te controleren gedrag
(dus geen enkele vermeldingen als de kandidaat veilig voorbij fietste) ;

-

(*) Indien de kandidaat een (andere) ernstig verkeersonveilig gedrag vertoont kan je dit noteren op de achterzijde van het
formulier. Schrijf een kruisje in het vakje onderaan het nummer van de kandidaat (ander ernstig tekort).

-

Indien de kandidaat zichzelf in gevaar brengt, zet je hem/haar aan de kant en belt naar het onderstaande nummer. De
kandidaat zal dan begeleid worden door een motorrijder.
CONTACTNUMMER : 0478/422903

Naam en voornaam observator :
……………………………………………………………

Kruispunt : Plaisance-brug - Stuivenbergvaart

Post

Opstelplaats : op brug
Datum : ….… / ……. / …….
Uur doortocht 1° kandidaat :

Komende van Brusselpoortstraat naar R. Dessainlaan
……… : ……… uur.

Te controleren

19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

19a Arm niet uitgestoken
19b Onvoldoende naar opzij
gekeken
19c Bocht onvoldoende kort
genomen
19* Ander ernstig tekort (*)

-

-

Schrijf enkel een duidelijk “ “ teken als een kandidaat geen of onvoldoende aandacht had voor het te controleren gedrag
(dus geen enkele vermeldingen als de kandidaat veilig voorbij fietste) ;

-

(*) Indien de kandidaat een (andere) ernstig verkeersonveilig gedrag vertoont kan je dit noteren op de achterzijde van het
formulier. Schrijf een kruisje in het vakje onderaan het nummer van de kandidaat (ander ernstig tekort).

-

Indien de kandidaat zichzelf in gevaar brengt, zet je hem/haar aan de kant en belt naar het onderstaande nummer. De
kandidaat zal dan begeleid worden door een motorrijder.
CONTACTNUMMER : 0478/422903

Naam en voornaam observator :
……………………………………………………………

Kruispunt : Ridder Dessainlaan – Rembert Dodoensstraat

Post

Opstelplaats : links t.o.v. rijrichting fietsers
Datum : ….… / ……. / …….
Uur doortocht 1° kandidaat :

Komende van Plaisancebrug rechtdoor naar Vrijbroekpark
……… : ……… uur.

Te controleren

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

20a Onvoldoende naar opzij
gekeken
20c Voorrangsregels niet
toegepast
20d Onvoldoende rechts
gefietst
20* Ander ernstig tekort (*)

-

-

Schrijf enkel een duidelijk “ “ teken als een kandidaat geen of onvoldoende aandacht had voor het te controleren gedrag
(dus geen enkele vermeldingen als de kandidaat veilig voorbij fietste) ;

-

(*) Indien de kandidaat een (andere) ernstig verkeersonveilig gedrag vertoont kan je dit noteren op de achterzijde van het
formulier. Schrijf een kruisje in het vakje onderaan het nummer van de kandidaat (ander ernstig tekort).

-

Indien de kandidaat zichzelf in gevaar brengt, zet je hem/haar aan de kant en belt naar het onderstaande nummer. De
kandidaat zal dan begeleid worden door een motorrijder.
CONTACTNUMMER : 0478/422903

Naam en voornaam observator :
……………………………………………………………

Kruispunt : Ridder Dessainlaan

Post

Opstelplaats : tussen Velkerstraat en Fortuinstraat (kant Fortuinstraat)
Datum : ….… / ……. / …….
Uur doortocht 1° kandidaat :

Komende van Plaisancebrug naar Vrijbroekpark
……… : ……… uur.

Te controleren

21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

21a Onvoldoende naar opzij
gekeken
21b Voorrangsregels niet
toegepast
21d Onvoldoende rechts
gefietst
21* Ander ernstig tekort (*)

-

-

Schrijf enkel een duidelijk “ “ teken als een kandidaat geen of onvoldoende aandacht had voor het te controleren gedrag
(dus geen enkele vermeldingen als de kandidaat veilig voorbij fietste) ;

-

(*) Indien de kandidaat een (andere) ernstig verkeersonveilig gedrag vertoont kan je dit noteren op de achterzijde van het
formulier. Schrijf een kruisje in het vakje onderaan het nummer van de kandidaat (ander ernstig tekort).

-

Indien de kandidaat zichzelf in gevaar brengt, zet je hem/haar aan de kant en belt naar het onderstaande nummer. De
kandidaat zal dan begeleid worden door een motorrijder.
CONTACTNUMMER : 0478/422903

Naam en voornaam observator :
……………………………………………………………

Kruispunt : Ridder Dessainlain – Ingang Vrijbroekpark

Post

Opstelplaats : tegenover Rider Dessainlaan
Datum : ….… / ……. / …….
Uur doortocht 1° kandidaat :

Komende van Ridder Dessainlaan linksaf in Vrijbroekpark
……… : ……… uur.

Te controleren

22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

22a Arm niet uitgestoken
22b Onvoldoende naar
achter gekeken
22c Voorrangsregels niet
toegepast
22d Bocht onvoldoende ruim
genomen
22* Ander ernstig tekort (*)

-

-

Schrijf enkel een duidelijk “ “ teken als een kandidaat geen of onvoldoende aandacht had voor het te controleren gedrag
(dus geen enkele vermeldingen als de kandidaat veilig voorbij fietste) ;

-

(*) Indien de kandidaat een (andere) ernstig verkeersonveilig gedrag vertoont kan je dit noteren op de achterzijde van het
formulier. Schrijf een kruisje in het vakje onderaan het nummer van de kandidaat (ander ernstig tekort).

-

Indien de kandidaat zichzelf in gevaar brengt, zet je hem/haar aan de kant en belt naar het onderstaande nummer. De
kandidaat zal dan begeleid worden door een motorrijder.
CONTACTNUMMER : 0478/422903

Nummer

Uur
doortocht
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