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AGRISPEELGOED PRO PARCOURS

Voltooi het parcours en ontvang van ons het 
Agrispeelgoed Rijbewijs!

Veel succes!



AGRISPEELGOED PRO PARCOURS

Klaar voor de start? Af!  

Slalom om 5 pylonen 

Zet 5 pylonen neer en zorg dat er 1 ½ tot 2 meter tussen elk pylon zit. Rijd met een constant 
tempo tussen de pylonen zonder ze aan te raken! Lukt het niet? Verspreid de pylonen en 

 probeer het nogmaals!  

En door naar achteruit inparkeren!  

Achteruit inparkeren 

Creëer een vak van een meter breed met je pylonen. Rij rustig achteruit het vakje in zonder de 
pylonen te raken. Denk eraan om goed om je heen te kijken! Wordt het iets te moeilijk? Zet de 

pylonen wijder en probeer het nogmaals!  

En gelijk door naar keren op de weg! 

Keren op de weg 

Kijk goed waar je deze uitdaging veilig kan uitvoeren. Het is de bedoeling om op dezelfde weg 
te keren. Rij een stukje vooruit, stop vervolgens aan de rechterzijde, kijk goed om je heen en 

probeer veilig te keren! Wordt het lastig? Blijf het proberen!  

We zijn er bijna! Door naar hoekje achteruit!  

Hoekje achteruit 

Achteruit rijden is moeilijker dan je denkt! Zet de pylonen in een hoek van 90 graden. Rijd met 
een constante snelheid achteruit strak om de pylonen heen. Denk erom dat er goed gekeken 

wordt voor eventuele gevaren!  

We zijn er bijna, op naar de laatste stap File parkeren! 

File parkeren 

Maak een parkeervak van de pylonen die je hebt, de bedoeling is dat je daarachter gaat 
 inparkeren! 

Plaats de traptrekker vlak voor het parkeervak.  
 

Rij achteruit tot de achterwielen gelijk staan met de eerste pylon. Stuur 
scherp in zodat de  achterkant van de traptrekker het parkeervak indraait.  

Rijd rustig achteruit totdat de voorste wielen gelijk staan met de eerste  pylon. 
Draai nu het stuur volledig naar de andere kant. Rijd rustig achteruit tot je 

 volledig in het vak staat. 

 *Indien het vak te klein blijkt, maak hem groter zodat de manoeuvre gemakke-
lijker uitgevoerd kan worden 

Denk erom dat je goed kijkt en stopt wanner er verkeer langs rijdt. Als het te  lastig wordt, 
 verspiedt de pylonen en probeer het nogmaals!  

Gas der op naar de finish!! 

 


