RIJOPLEIDING MOTOR
(categorie A1, A2, A)

Wanneer mag je beginnen met motorrijles?
Als je in het bezit bent van een rijbewijs B mag je beginnen met praktijklessen voor
de motor, categorie A. Als je geen rijbewijs B hebt dan is het verplicht om eerst het
theoriecertificaat categorie A te behalen. Studiemateriaal voor de theorie is bij
De Weerd verkrijgbaar.
Categorie A1, A2, A
Voor het rijden op de motor heb je verschillende rijbewijzen. Welk rijbewijs je nodig
hebt hangt af van het vermogen en soort motor;
* Rijbewijs A1 voor een lichte motor; 125 cc en maximaal vermogen van 11 KW .
Je met 17 jaar lessen en theorie-examen doen. Het praktijkexamen mag je afleggen
zodra je 18 jaar bent;
* Rijbewijs A2 voor een middel zware motor; maximaal vermogen van 35 KW;
Minimale leeftijd om theorie-examen te doen is 17 jaar. Lessen en het praktijkexamen
mag als je 20 jaar bent. Heb je al een A1 rijbewijs dan mag je lessen als je 19 jaar
bent maar ook pas examen doen als je 20 jaar bent;
* Rijbewijs A voor een zware motor met onbeperkt vermogen;
Minimale leeftijd om theorie-examen te doen is 17 jaar. Lessen en het praktijkexamen
mag als je 21 bent echter, je krijgt dan een Code 80 op je rijbewijs. Daarmee mag je op
een lichte en middelzware motor rijden. Zodra je 24 jaar bent mag je dan op zware
motoren rijden. Je hoeft hiervoor niet opnieuw examen te doen.
Om direct een A-rijbewijs te krijgen voor zware motoren moet je minimaal 24 jaar zijn.
AVB en AVD
Voor het behalen van je motorrijbewijs dien je examen te doen voor AVB,
voertuigbeheersing, en AVD, verkeersdeelname.
Gezondheidsverklaring en theoriecertificaat
Om het AVD-examen te kunnen aanvragen is het van belang dat er een
gezondheidsverklaring wordt afgegeven door het CBR. Om vertraging in je opleiding te
voorkomen is ons advies dit direct te regelen. Daarnaast moet je in het bezit zijn van
een theoriecertificaat en moet je geslaagd zijn voor het AVB-examen.
Praktijkopleiding
De rijopleiding begint met een kennismakingles. Je gaat dan al direct op de motor
rijden op ons afgesloten oefenterrein. De instructeur schat aan de hand van deze les
in welk lespakket het beste bij je past. Als je de opleiding wil gaan volgen dan plannen
we een aantal praktijklessen en het AVB-examen in.
De rit naar en/of terug van het AVB-examen wordt berekend als een rijles. Na het
behalen van het AVB-examen plannen we de resterende rijlessen in ter voorbereiding
op het AVD-examen.
Vergeet niet een geldig rijbewijs B of legitimatiebewijs mee te ne men.
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In verband met de corona maatregelen is het dragen van eigen kleding, een eigen
helm en eigen handschoenen verplicht. Het advies is om hoge schoenen te dragen.
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