Trainingsfiche 4
TOEPASSEN VOORRANG
1. Voorrang aan rechts
• Aan kruispunt 1 (zie keerzijde) de leerlingen opsplitsen in 2 groepen;
• Elke groep vormt een rij en wacht op een 5-tal meter vóór het kruispunt;
• Op het fluitsignaal vertrekt uit elke rij de eerste leerling;
• Als beide leerlingen op het kruispunt toekomen zegt de leerling die van links komt luidop :
‘rechts gaat voor’;
• De leerling die van links komt stopt om de andere leerling door te laten en vertrekt daarna;
• Beide leerlingen rijden in een lus zodat zij aansluiten aan de andere rij dan waar ze vertrokken
zijn;
• Zo telkens 2 leerlingen laten vertrekken tot elke leerlingen een keer voorrang diende te geven
en voorrang kreeg;
2. Voorrangsborden B1 - B5 - B9 - B11 - B15 - B17

• Maak met de leerlingen een rondgang zonder fiets en bespreek de borden :
• B1 : voorrang verlenen en desnoods stoppen - meestal is het bord ondersteund met
markeringen (haaientanden) - dit is faculatief;
• B5 : verplicht stoppen aan de stopstreep (als die er is) en voorrang verlenen;
• B9 : voorrangsweg, je hebt voorrang over verschillende kruispunten;
• B11 : einde voorrangsweg;
• B15 : voorrang aan het volgende kruispunt;
• B17 : kruispunt waar de voorrang aan rechts geldt (wordt o.a. geplaatst aan
gevaarlijke kruispunten of het eerstvolgende kruispunt na een B11 (einde
voorrangsweg);
• Laat de leerlingen met voldoende tussenafstand in een 8-vorm rijden over het kruispunt met de
verkeerslichten. De lichten zijn evenwel niet in werking (herhaling trap van voorrang).
• Controleer of de leerlingen effectief tot stilstand komen aan het stopbord en vertragen en
voorrang verlenen aan de omgekeerde driehoek of stopbord;
3. Voorangsborden B19 en B21

• Ga met de leerlingen naar de wegversmalling waar de hekjes staan de borden :
• B19 : voorrang verlenen aan het tegemoetkomend verkeer
• B21 : je hebt voorrang op de tegenliggers;
• De leerlingen mogen vrij fietsen en passen de voorrangsregels en voorrangsborden toe.
Iemand regelt het verkeer aan een kruispunt en de lichten zijn in werking.
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Voorrang aan rechts – voorrangsborden
Eerst borden afdekken -> voorrang van rechts, daarna borden vrij maken -> respecteren B1, B5 en B15

Rechts kruisen (zonder en met agent)

Links kruisen (op bevel agent)
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