Voorbereiding op de les invoegen/
Evenals rijstrook wisselen, wegrijden, stoppen, inhalen en uitvoegen:
Inleiding

zijdelings verplaatsen zijn invoegen en uitvoegen
bijzondere verrichtingen. Iedereen bij jou in de buurt moet
in staat zijn ongehinderd hun weg te vervolgen. Als
medeweggebruikers door jou moeten vertragen / stoppen
of uitwijken, hinder jij medeweggebruikers.
De vorige les hebben we het rijstrook wisselen afgerond.
De vaardigheden bij het invoegen en uitvoegen lijken veel
op de vaardigheden bij het rijstrook wisselen. Om deze
reden zal ik aan het begin van de praktijkles de
vaardigheid van het rijstrook wisselen toetsen.

Risicoperceptie:
Al heb je ruime ervaring als automobilist, welliswaar een
voordeel ten op zichte van degenen die pas hun B
rijbewijs hebben, zul je als beginnend motorrijder ervaren
dat het niet zo vanzelfsprekend is wanneer je als
automobilist veilig, vlot en vloeiend in- en uitvoegt dit ook
het geval zal zijn als motorrijder.

Kwetsbaarheid motorrijder:
Waar een motorrijder ten opzichte van een automobilist
extra rekening mee te houden heeft:
Met de motor kun je veel sneller acceleren, behalve bij
elektrische auto's. Als jij denkt even sneller te kunnen zijn
dan een Tesla S, kom je bedrogen uit.
Laat je het gas los, vertraagt een motor veel meer dan
wanneer je het gas loslaat in je auto.
Op een motor kun je vrijwel er altijd vanuit gaan dat jij niet
wordt gezien door anderen.
Automobilisten zijn vaker geneigd met andere dingen
bezig te zijn dan met jou rekening te houden.
De positie van een auto is simpel: het exacte midden van
de rijstrook. Jouw keuze is het midden van de veilige vrije
ruimte. Soms is dat links van het midden, in het midden of
rechts van het midden.
De conditie van de weg en de weersomstandigheden
spelen bij een motor een veel belangrijkere rol dan bij een
auto.
Panieksituaties leiden bij een motorrijder nagenoeg altijd
tot instinktief gedrag. Keihard remmen of als bevroren op
het probleem afstuiven.

In de rechterkolom zie je samengevat waaraan je moet
voldoen om correct te kunnen in- en uitvoegen.
Probeer ná de rechterkolom meerdere keren te hebben
gelezen in telegranstijl er een spiekbriefje van te maken.
Op de volgende bladzijden zie je links een kolom met
afbeeldingen, in het midden wat je hoe en waarom zo in
de juiste volgorde moet doen.
Invoegen is een rijtaak en uitvoegen is een rijtaak.
Elke rijtaak bestaat uit deelhandelingen die correct en in
de juiste volgorde gedaan moeten worden. Vergeet je een
deelhandeling, doe je die deelhandeling verkeerd of voer
je die niet in de juiste volgorde uit, heeft dat
consequenties.
In de rechterkolom zie je veel gemaakte fouten.
Schrijf eens op welke de consequentie kan zijn wanneer je
een deelhandeling vergeet, niet in de juiste volgorde
uitvoert, of verkeerd uitvoert. Doe dit voor elke
deelhandeling.

Verkeersborden en overige verkeerstekens:
Op de volgende bladzijde staan verkeerstekens die geacht
worden bekend te zijn.

Gevaarherkenning en verkeersinzicht:
Beantwoord de vragen die op de laatse bladzijde staan.
Er zijn 4 situatietekeningen.

Bluetoothverbinding met alle bestuurders
Om de bluetoothverbinding te kunnen maken kun je niet
vroeg genoeg op zoek te gaan naar mogelijk gevaar.
Waarnemen/ voorspellen/ evalueren/ besissen/ handelen.
Met een voorbeeld:
De doorgaande rijbaan heeft 4 stroken. Op de toeleidende
weg naar de invoegstrook zie je een bestuurder schuin
oversteken naar de rechterstrook. Op de rechterstrook zie
je een vrachtauto waar jij van plan bent erachter in te
voegen. Welk scenario kan zich hier voltrekken? Als jouw
antwoord is: De vrachtauto links voor mij gaat remmen,
heb jij een bluetoothverbinding van het hoofd van degene
die schuin oversteekt en met de vrachtwagenchauffeur.

