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Inleiding

INLEIDING
Waarschijnlijk heb je wel eens op een tractor gereden. Misschien heb je er zelfs al mee op het land gewerkt. Daarbij moet je vooral goed weten hoe het voertuig werkt. Bij het rijden met een tractor op de
openbare weg komt meer kijken. Je hebt te maken met andere weggebruikers, met verkeersregels en
met verschillende wegomstandigheden. Het rijden op de openbare weg met zo’n groot voertuig, zeker
als je ook nog lading vervoert, is niet zonder risico’s. Als je gaat deelnemen aan het verkeer moet je
weten hoe je deze risico’s kunt verkleinen. Kennis over de voertuigeisen en de techniek van de tractor is
daarom belangrijk. Net als het goed onderhouden van de tractor. Slecht onderhoud kan zorgen voor
gevaarlijke situaties of kan schadelijk zijn voor het milieu. Bovendien wil je natuurlijk niet met pech langs
de weg komen te staan. Het rijden met een tractor op de openbare weg is dus meer dan de sleutel omdraaien en het gaspedaal indrukken.
Om op de openbare weg te mogen rijden met een land- en bosbouwtractor (LBT) of motorvoertuigen met
beperkte snelheid (MMBS) heb je een rijbewijs nodig: het T-rijbewijs.
Dit boek biedt alle informatie die nodig is om je goed voor te bereiden op het theorie-examen van het
T-rijbewijs. In tien hoofdstukken leer je alles wat je moet weten over het rijden met een tractor op de
openbare weg.
Achterin het boek, in de begrippenlijst, kun je de definitie van begrippen uit de hoofdstukken opzoeken.
Er staat ook een overzicht van alle verkeersborden. Je moet de betekenis van deze borden kennen, ze
worden getoetst in het theorie-examen.
Naast het boek met alle lesstof voorzien van beeldmateriaal, horen bij deze module ook digitale toetsen.
Je kunt je kennis uit de hoofdstukken testen in de hoofdstuktoetsen. Je kunt deze toetsen zo vaak
maken als nodig is. Beheers je de informatie nog niet zo goed, dan weet je precies welk hoofdstuk je nog
eens moet doornemen. Verder zijn er extra toetsen met speciale aandacht voor ‘gevaarherkenning’. In
dit onderdeel leer je hoe je moet omgaan met gevaarlijke verkeersituaties. Een goede voorbereiding op
de praktijk. Ten slotte zijn er nog zes proefexamens en zes herkansingen. Deze toetsen kun je elk één
keer maken. Ze zijn gebaseerd op het theorie-examen van het CBR: beter voorbereid kun je niet zijn!
Veel succes met leren!
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ORIËNTATIE

Onderzoek toont aan dat 90% van de verkeersongevallen wordt veroorzaakt
door menselijk falen. De omgeving neemt 6% voor zijn rekening, het voertuig
4%. Het mag duidelijk zijn: in het verkeer is de mens de zwakke schakel.
In dit hoofdstuk komen alle factoren aan bod die van invloed zijn op je rijgedrag.
Bijvoorbeeld verkeersdrukte, andere weggebruikers, de omgeving, weersomstandigheden en de grootte van je LBT(-combinatie). Jouw reactie op deze
factoren bepaalt voor een groot deel of je veilig rijdt.
Het gaat in dit hoofdstuk om bewustwording. Als je kennis hebt over je eigen
handelen en weet wat je beperkingen zijn, kun je daar rekening mee houden.
Zo bouw je een groot verkeersinzicht op. Maar onthoud: alleen erover lezen is
niet genoeg. Je leert het meeste door het te doen in het verkeer!
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Hoofdstuk 1

1.1

Risico’s

TOLERANTIE

Het wordt steeds drukker in het verkeer. Weggebruikers raken steeds sneller geïrriteerd en kunnen minder hebben van andere weggebruikers.
Soms reageren weggebruikers zelfs agressief op
fouten of gedrag van anderen. Vaak kun je agressie voorkomen door er geen gelegenheid voor te
geven. Dit noem je sociaal, besluitvaardig en defensief rijgedrag.

SOCIAAL RIJGEDRAG
Het accepteren en respecteren van mensen en al
hun eigenschappen en eigenaardigheden, is de
basis van onze maatschappij. Het voorkomt dat er
ruzie ontstaat. In het verkeer speelt dit een belangrijke rol. Iedereen is immers op een bepaald moment een weggebruiker. Sociaal rijgedrag is bereid zijn om andere weggebruikers te helpen, ook
al zijn hiervoor geen wettelijke regels. Bijvoorbeeld:
• rekening houden met de beperkingen van langzamer verkeer;
• op tijd stilstaan om een andere bestuurder uit
een parkeervak weg te laten rijden;
• een twijfelende voetganger de gelegenheid
geven om over te steken;
• bij drukte op een kruispunt of wegversmalling
je ruimtekussen vergroten, zodat andere bestuurders gemakkelijk kunnen ritsen;
• belangen van andere weggebruikers respecteren;
• opzij gaan voor een automobilist die jou op een
smalle weg wil inhalen;
• een extra rondje op een rotonde rijden als er
veel verkeer achter je zit;
• tegenliggers voldoende en op tijd de ruimte
geven.
Maakt een andere weggebruiker (bewust of onbewust) een fout? Communiceer dan duidelijk dat je
op de fout inspeelt. Dit doe je bijvoorbeeld door

oogcontact te zoeken en op tijd je snelheid aan te
passen.
Weggebruikers die zich niet houden aan afspraken
die we met z’n allen hebben gemaakt, noem je
asociale weggebruikers. Voorbeelden van asociaal
gedrag in het verkeer zijn:
•
•
•
•
•
•

voorwerpen of vuil naar buiten gooien;
met een klein snelheidsverschil inhalen;
je middelvinger opsteken;
schelden;
geen rekening houden met anderen;
opzettelijk uitbuiten van vergissingen of fouten.

Laat zien dat jij een sociale weggebruiker bent. Ga
in het verkeer met anderen om zoals je zelf ook
behandeld wilt worden.

Opzij gaan voor andere weggebruikers is een voorbeeld van sociaal rijgedrag.
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BESLUITVAARDIG RIJDEN
Soms zie je weggebruikers twijfelen. Voorbeelden van twijfelend verkeersgedrag zijn:
• onnodig voorrang verlenen;
• langer wachten dan noodzakelijk is in een situatie;
• zonder noodzaak langzaam rijden.
Als je twijfelt, weten andere weggebruikers niet wat er gaat gebeuren. Ze kunnen dan niet veilig meer
handelen. Vertoon in het verkeer geen twijfelend of onzeker gedrag, maar gedraag je besluitvaardig.
Besluitvaardig rijden is weten waar je naar toe wilt en tijdig en vlot de juiste verkeersregels toepassen.
Ook op tijd je snelheid aanpassen hoort hier bij. Door oogcontact te houden met andere weggebruikers,
kun je inschatten wat de ander gaat doen.

Door oogcontact te houden met andere weggebruikers, kun je inschatten wat de ander gaat doen.

DEFENSIEF RIJGEDRAG
Voorkomen is beter dan genezen. Voorkom dus dat
je in een moeilijke situatie terecht komt. Het rekening houden met mogelijke situaties heet defensief rijgedrag. Enkele voorbeelden:
• Een tegenligger kan verblind worden door een
laaghangende zon. Doe bij die omstandigheden
je lichten aan. Dan ben je toch goed zichtbaar.
• Houd rekening met haastige passagiers bij een
bus- of tramhalte. Pas op tijd je snelheid aan.
• Neem geen voorrang, maar controleer of je
voorrang krijgt.
• Houd afstand, zorg voor voldoende volgafstand
en creëer een ruimtekussen.

• Pas je rijgedrag aan aan de weersomstandigheden (sneeuw, zware regen, ijzel enz.).

Neem geen voorrang, maar kijk of je voorrang krijgt!
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Hoofdstuk 1

1.2

Risico’s

WAARNEMEN

Al zijn er nog zoveel (goede) wetten en regels, ze
geven geen garantie voor 100% verkeersveiligheid. Het gedrag van verkeersdeelnemers bepaalt
het grootste deel van de verkeersveiligheid. Gedrag van mensen is moeilijk te voorspellen. Regelmatig hoor je na een verkeersongeval opmerkingen als: ‘Ik had het niet gezien’. Of: ‘Ik wist het
niet’. Mensen maken fouten, dat is niet te voorkomen. Daarom is kijken en waarnemen erg belangrijk voordat je een beslissing neemt en handelt.

HANDELINGSCYCLUS
De handelingscyclus geeft weer welke stappen je
doorloopt als je een handeling verricht in het verkeer:
•
•
•
•
•

Waarnemen
Voorspellen
Evalueren
Beslissen
Handelen

Handelingscyclus

WAARNEMEN
De handelingscyclus begint met het waarnemen.
Waarnemen kun je doen door te ruiken, horen,
voelen en zien. Het zien (= kijken) is in het verkeer
de belangrijkste waarneming. Als je waarneemt
door te kijken, concentreer je je op bepaalde factoren. Er zijn drie waarnemingsgebieden.

ject. Je zoomt als het ware in. Om meer te zien
moet je je ogen en hoofd draaien.
Maak bij het waarnemen gebruik van beschikbare
middelen zoals spiegels en/of dodehoekcamera’s.

• Bewust waarnemingsgebied: Je neemt niet
alle objecten tot in detail waar. Wel de vorm en
kleur ervan.
• Direct waarnemingsgebied: Het gebied recht
voor je. Je neemt de objecten scherp waar.
• Scherp waarnemingsgebied: Als je echt focust op één object, zie je ook uitsluitend dit obDe drie waarnemingsgebieden
7
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VOORSPELLEN
Nadat je alles hebt waargenomen, ga je voorspellen wat de mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld: Je ziet
twee kinderen fietsen. Ze zijn druk aan het kletsen
en fietsen ver uit elkaar. Je voorspelt dat ze zo blijven fietsen. Of je voorspelt dat ze niet goed opletten en nog verder uit elkaar gaan fietsen.

Voorspel wat er zou kunnen gebeuren.

EVALUEREN
De derde stap in de handelingscyclus is evalueren.
Hier ga je de mogelijkheden na die jij als bestuurder hebt. Je houdt rekening met de veiligheid,
doorstroming, bereikbaarheid en milieu.

Om te kunnen evalueren moet je ook kennis hebben van het gedrag van andere weggebruikers.
Dan weet je beter wat je kunt verwachten. Dit
noem je het verwachtingspatroon.

We bekijken nogmaals het voorbeeld van de fietsende kinderen. Je kun meerdere dingen doen. Je
maakt een afweging. Bijvoorbeeld:
• Claxonneren om ze te waarschuwen: Waar rij
ik? Stoor ik anderen door te claxoneren?
• Voorbij rijden: Kan ik er ruim omheen sturen?
Kan ik ze in de gaten houden als ik er voorbij
rijd? Komt er een kruising aan?
• Achter de fietsers blijven: Wie zit er achter mij?
Duurt het lang voordat ik gelegenheid krijg om
er voorbij te gaan?

Evalueren

BESLISSEN
De vierde stap in de handelingscyclus is beslissen.
Welke van de drie opties die je hebt geëvalueerd is
het beste in deze situatie?

Beslissen
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