
BooQi products are produced under license and
are subject to design registrations and trademarks.
© Booqi Media Solutions BV    www.booqi.com
call +31 (0)20 7163151 NO xxxxx/XX

100

135 cm

verkeersveiligflevoland.nl

hetnieuwerijden.nl

verkeersveiligflevoland.nl
rijksoverheid.nl
anwb.nl
cbr.nl
fietsersbond.nl
swov.nl
vvn.nl
kpvv.nl
politie.nl
flevoland.nl

De gordel om? Altijd! 
Ook achterin. Dat bespaart zo'n 
vijftien levens en 85 ernstig 
gewonden per jaar extra.

Airbags versterken 
de werking van gordels én 
kinderzitjes. Mits goed gebruikt. 
Zit daarom zo ver mogelijk naar 
achteren. En draag de gordel 
strak. Dan is er bij frontale 
botsingen ca. 10% minder kans op 
een dodelijke afloop. 

Kinderzitjes zijn er voor 
kinderen kleiner dan 1,35 m. 
Het schuine gedeelte van de 
gordel hoort daarbij om. Het 
zitje ontgroeid? Gebruik dan 
zittingverhogers. De gordel loopt 
daarbij goed over de schouder van 
het kind. 

Baby’s horen in een zitje 
achterstevoren. Het liefst op de 
achterbank. Toch voorin? Schakel 
dan de airbag uit.

Lees er eens meer over!

Je hebt je rijbewijs verlengd. 
Maar ken je eigenlijk de 
verkeersborden nog wel? Hoeveel 
‘verkeerd’ rijgedrag is er 
ongemerkt al bij je ingeslopen? 
Zou je nu eigenlijk opnieuw slagen 
voor het examen?

Misschien moet je toch weer eens 
wat checken. In deze flyer vind je 
alle belangrijke websites daarvoor. 
Surf er eens doorheen. Zo blijf je 
wijs. En rij je wijs!

Alle verkeersregels en -tekens 
staan in het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 
(RVV).

Neem ze weer eens door!
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Veilig
ín
de auto

Op wat voor weg rijd ik 
eigenlijk? Hoe hard mag ik hier? 
Rijd ik nu in een 60 km-zone of 
is die inmiddels al weer voorbij?  
De verkeersborden vertellen 
het. Maar ook de strepen 
op de weg. Het zijn handige 
geheugensteuntjes.

 
Zo zie je een groene streep 

tussen twee witte strepen op 
het midden van de weg. De 
boodschap: de weg is te smal 
voor een middenberm. Toch is 
het een autoweg. Je mag er dus 
100 km/uur, tenzij borden anders 
aangeven. 

Zijn de witte strepen 
doorgetrokken, haal dan niet in. 
Zijn ze onderbroken, dan mag je 
inhalen als het veilig kan.

Hoe goed versta jíj de weg 
eigenlijk? Ken je de nieuwste 
regels? Check het eens!

Versta
de taal
van de weg
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Dat alcohol en verkeer 
niet samengaan, weet je. Maar 
ook drugs en medicijnen zijn 
verboden als ze je rijvaardigheid 
verminderen.

Dát ze dat kunnen doen, 
blijkt uit onderzoek. Het effect 
op de rijvaardigheid verschilt 
natuurlijk per type drug en 
medicijn. Of combinaties daarvan. 
Maar in het algemeen geldt dat 
de reactietijd toeneemt. Dat de 
coördinatie vermindert. En dat 
het geheugen aangetast raakt. De 
kans op ongevallen met gewonden 
stijgt daardoor flink.

Er gelden nog geen limieten 
voor drugs en medicijnen. Maar 
rijden onder invloed hiervan kan 
wel worden bestraft.

Alcohol? Een jointje of 
andere drugs? Niet rijden! 
Medicijnen? Lees altijd goed de 
bijsluiter. Of vraag je arts of 
apotheker of je er veilig mee de 
weg op kunt.

Drie seconden niet 
opletten. Het kan fataal zijn. Vier 
van de vijf ongelukken gebeuren 
door afleiding. En jawel, drie 
seconden afleiding is daarvoor al 
genoeg. 

Op de routeplanner 
kijken. Het aannemen van een 
telefoontje. Het voeren van 
een gesprek. Ook al doe je dat 
handsfree, het vraagt altijd 
aandacht. Aandacht die niet naar 
het verkeer gaat. Oeps, ineens 
heb je een stukje van de weg 
gemist. In maar drie seconden…

Toch met navigatie rijden? 
De minste afleiding heb je met 
de luidspreker recht voor je. Laat 
daarom jouw inbouwapparatuur 
zo dicht mogelijk bij het stuur 
inbouwen.

Telefoon in de auto? Zet ‘m 
gewoon op stil voor je gaat rijden. 
De voicemail is geduldig. Jij toch 
ook?

Als je met je auto in de 
berm komt, schrik je. Je kunt dan 
te snel reageren en in een slip 
raken. Je slaat dan over de kop. 
Je belandt in de sloot. Of je vindt 
ineens een boom op je route. 

Bermongelukken gebeuren 
veel in Flevoland. Vaak is er zwaar 
letsel, soms zelfs een dodelijke 
afloop.

Zo’n drama voorkom je door 
rustig te rijden. Door je snelheid 
aan de breedte van de weg aan 
te passen. En aan het wegdek, de 
verkeersdrukte, het zicht en het 
weer.

Kom je toch in de berm, blijf 
dan rustig. Houd beide handen 
aan het stuur. Rij rechtdoor in de 
berm.  Verlaag je snelheid door 
het gas los te laten. Pas als je 
snelheid laag genoeg is, stuur je 
langzaam weer de weg op.

Op de Nederlandse 
snelwegen geldt de algemene 
maximumsnelheid van 130 km/uur. 
Vanwege verkeersveiligheid, 
milieu of natuur geldt soms een 
lagere maximumsnelheid of mag 
er alleen ’s avonds en ’s nachts 
130 km/uur worden gereden. Ook 
op spitsstroken geldt een lagere 
maximumsnelheid en bij grote 
steden zijn er 80- en 100-km/uur 
zones.

Wat de toegestane 
maximumsnelheid ook is, een 
derde van de ernstige ongevallen 
op snelwegen gebeurt doordat 
er onvoldoende afstand wordt 
gehouden. Bewaar daarom 
minstens twee seconden afstand 
op je voorganger. Neem een vast 
punt langs de weg. Begin met 
tellen als jouw voorganger daar 
voorbij is. Ben je er zelf na twee 
tellen of meer? Dan is er genoeg 
afstand!

Blijf clean
in het
verkeer

Laat je niet
afleiden

Snelle jongens,
lange remweg

Blijf
uit de
berm


