Inhoud training 2 dagen Adenau
SRO Maatwerktraining Adenau 2 dagen:
De maatwerktraining Adenau is bestemd voor de chauffeur die zijn rijvaardigheden en
voertuigbeheersing wil onderhouden of op een hoger niveau te brengen. De training is dan
ook bij uitstek geschikt om de behaalde certificaten zoals CCV D1 en D2 maar ook D3 en D4
te onderhouden.
Tijdens de training wordt er veel gereden en intensief gereden. Er is dus sprake van een
optimaal rendement van de beschikbare tijd. De training wordt verzorgd in Nederland en
Duitsland. In en rondom het gebied in de Eifel zijn er door de verschillen in infrastructuur,
hoogteverschillen en wet- en regelgeving uitstekende mogelijkheden om de deelnemer te
trainen. Omdat de training wordt uitgevoerd in gebieden die niet alledaags zijn voor de
deelnemer is dit van extra toegevoegde waarde voor het resultaat van de training.
Beschrijving van de inhoud van de training:
Dag 1:
-

-

-

-

De training begint met een korte actualiteiten theorie.
Tijdens het eerste praktijkgedeelte wordt aandacht besteed aan de onderwerpen:
Verkeersmentaliteit/beroepshouding
Infrastructuur
In- en uitvoegen
Afstand
Inhalen/voorbij gaan
Offensief tolerant rijgedrag
Lunch
Deel twee van de praktijk. Vanaf hier zal er voornamelijk in Duitsland worden
gereden. In dit gedeelte wordt aandacht besteed aan:
File rijden
Rijden op autosnelwegen
Kijkgedrag
Pauze
Deel drie van de eerste dag. De training wordt vervolgd in het Ahrgebirge. De
aandacht in dit onderdeel van de training is gericht op:
Bochtentechniek
Het rijden van de ideale lijnen
Stuurgedrag en stuurkarakter
Bij aankomst in Adenau wordt de dag afgesloten met een diner en een evaluatie

Dag 2:
-

-

Na het ontbijt maken de deelnemers zich klaar voor vertrek
De dag wordt begonnen met het rijden op bochtige wegen in het Eifelgebied.
Inhoudelijk worden de volgende onderwerpen behandeld:
Taal van de weg
Kijktechniek en positie op de weg
Bochtentechniek
Snelheid, afstand en inhalen
Deel twee van dag twee. In dit gedeelte zal getraind worden op het rijden op de
Duitse autosnelwegen. Onderwerpen die hier aan de orde komen zijn:
Regelgeving en taal van de weg
In- en uitvoegen
Afstand en snelheid

Inhoud training 2 dagen Adenau vervolg
-

-

Lunch
Na de lunch volgt deel drie van de tweede dag. In dit onderdeel komt het onderwerp
beveiligingstechnisch rijden aan de orde. In dit onderdeel wordt getraind op:
Geografisch bewustzijn
VIP vrij opstellen
Het rollend houden van het voertuig
Het uitvoeren van volgcontroles
Keren op verschillende wijzen
Observatie en het herkennen van afwijkingen
Evaluatie en afsluiting

Algemene informatie:
Ten aanzien van deelname is het van belang dat de deelnemer voldoende uitgerust aan de
training zal deelnemen. Daarnaast dient hij te zorgen voor:
Een geldig rijbewijs
Geldige identiteitspapieren
Persoonlijke verzorging voor de overnachting
Als een cursist medicatie gebruikt te zorgen voor voldoende medicatie voor de duur
van deze training
Kleding voor de duur van deze training waarbij rekening gehouden moet worden
met een mogelijke wisselende weersgesteldheid
Zonnebril
Verzorging tijdens de training. Secu Drive Training biedt de mogelijkheid om de training te
verzorgen in of exclusief de kosten van verzorging.
Voor de lunches wordt gebruik gemaakt van eenvoudige lunchgelegenheden. Het diner zal
plaatsvinden in een eenvoudig kwalitatief goed restaurant met een ruime keuzekaart. Voor
de overnachting wordt gebruik gemaakt van een pension/hotel. De overnachting is in een
éénpersoonskamer met ontbijt.
Indien een deelnemer kiest om de verzorging voor eigen rekening te nemen dan
dient hij/zij er rekening mee te houden dat er in Duitsland niet overal met pin of
creditcard betaald kan worden. Het is dan ook raadzaam om te zorgen voor
voldoende contant geld.

