7 tips om de winter te trotseren
Pas uw rijgedrag aan

Vermijd bruuske manœuvres zoals versnellen en remmen. Nerveus rijden kan
Informeer u over de

leiden tot verlies van controle over het voertuig. Rem langzaam om uw
snelheid te verlagen voordat u een bocht neemt.

weers - en
verkeersomstandigheden
voor u de baan op gaat

Vermijd ook het gebruik van uw cruise control bij zware sneeuw of regen.
In de sneeuw rijdt u het best in de hoogst mogelijke versnelling om het risico
op wielslippen te verminderen.

U bent beter voorbereid op wat u onderweg te
wachten staat.
U kunt slechte weersomstandigheden zoals ijs
vermijden. Let altijd op de lage winterzon, die
kan u verblinden.
Houd een voldoende , veilige afstand aan

Mist, regen en sneeuw verminderen het zicht en het vermogen om afstand correct in
te schatten aanzienlijk. Bovendien maken ze het wegdek glad, wat de remafstand
vergroot.
Zorg dus voor voldoende afstand en verminder uw snelheid!
Gebruik ook uw mistachterlicht als het zicht minder dan 100 meter is (verplicht).

Kies voor hoofdwegen

De hoofdwegen zijn de eerste wegen die worden vrijgemaakt. Dat maakt het rijden
op hoofdwegen gemakkelijker en veiliger.

Anticiperen

Verlaag uw snelheid en kijk ver vooruit.
Kijk uit voor voetgangerszones en fietspaden
omdat de dagen korter worden in de ochtend en
‘s avonds de nacht sneller valt.

Leer om een slippend voertuig onder controle
te krijgen

Draai bij het slippen uw stuur in de richting waarnaar u slipt en versnel. Zo
krijgt u de controle over uw voertuig terug omdat het gewicht van de
voorkant van het voertuig naar achter wordt verplaatst.

Bereid uw wagen voor vertrek voor

Winterbanden zijn een verstandige keuze. Ze verkorten de remafstand met 25% en geven meer grip op gladde wegen. Zet uw koplampen
aan bij slecht zicht.
Zorg dat u altijd een schraper in uw wagen hebt, evenals noodartikelen zoals een zaklamp en een deken.
Draag comfortabele kledij: rijden met een dikke winterjas en snowboots kan u beperken in uw bewegingen.
Controleer het niveau van uw ruitenwisservloeistof en voeg indien nodig antivries toe.
Controleer of de spiegels en de ruiten van uw wagen vrij zijn van sneeuw of vorst voordat u de weg op gaat.
Kijk na of uw banden nog in goede staat zijn en hun druk aangepast is aan de winter.
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