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Veilig op de weg in de winter!

Winterse weersomstandigheden kunnen leiden tot moeilijke verkeerstoestanden en de
oorzaak zijn van verkeersongevallen.
Safety Advice Services van AXA geeft u hierbij een paar nuttige tips.

Sneeuw
Bij rijden in de sneeuw verhoogt het slipgevaar! Rij voorzichtig!
Pas uw snelheid aan en hou extra afstand.
Vertraag voldoende vóór een bocht.
Rij in een hogere versnelling door vroeg te schakelen.
Vermijd bruusk versnellen of remmen. Blijf bovendien zo lang mogelijk in beweging.
Maak geen abrupte stuurbewegingen.
Voorzie eventueel winterbanden of zelfs sneeuwkettingen.

Bevroven ruiten
Door de lage temperaturen in de winter kunnen uw ruiten bevroren zijn.
Vertrek pas wanneer uw ruiten volledig ijsvrij en van binnen niet bewasemd zijn.
Neem volgende maatregelen:
voorzie een goede ijskrabber en verwijder al het ijs van de ruiten;
dek de avond voordien de voorruit af;
start onmiddellijk de motor en laat deze stationair draaien;
schakel de achterruitontdooiing in;
gebruik nooit warm water (een anti-ijs spuitbus kan eventueel wel).

Ijzel

Wees extra voorzichtig op bruggen en viaducten.
Opgelet voor schaduwzones. Deze zones van de weg blijven langer glad bij dooiweer.
Voorzie eventueel winterbanden die een betere wegvastheid bieden bij
temperaturen onder 7°C.
Een juiste bandenspanning vermindert het slipgevaar en verkort de
remafstand.

Slippen
Indien u ondanks uw preventief rijgedrag toch gaat slippen, is het
belangrijk om de juiste reflexen te hebben:
blijf kalm en vooral niet bruusk remmen;
duw het ontkoppelingspedaal in en los het gaspedaal;
kijk altijd naar de te volgen weg;
kijk zeker niet naar hindernissen want u zou er recht naar toe rijden;
concentreer u op een punt in de verte. Probeer de controle over uw voertuig
te bewaren door naar dit punt in de verte te sturen.

Tot slot:
Denk er aan om de weersomstandigheden te controleren vóór u thuis vertrekt en
vergeet niet om bij winterweer vroeger te vertrekken.
Laat zeker uw auto en de staat van uw banden nakijken.
Goede rit!
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Wanneer de temperatuur rond nul graden schommelt, kunnen er zich rijm- en
ijsplekken vormen. Ijzel wordt meestal gevormd aan het einde van een vorstperiode
omdat het aan de grond langer koud blijft.
Pas je rijstijl aan.

