
 

Motor categorie A 

Het totale gevoel van vrijheid, wie wil dat nu niet ervaren! 

Hiervoor heb je natuurlijk wel eerst je rijbewijs A nodig. Onze instructeur Robert Vis is zeer 

gedreven en ervaren om je te leren alles te beheersen. 

Onze lesmotoren zijn nieuw en voorzien van handvatverwarming, zodat je alles ook nog eens 

extra comfortabel kan oefenen. 

Het rijbewijs bestaat uit 3 delen.  

1. AVB Voertuigbeheersing 

We leren je de basisvaardigheden van het motorrijden. Denk hierbij aan wegrijden, 

schakelen, bochten, slalom, remmen etc. Er zijn in totaal 12 verrichtingen, waarvan je er 7 

op je examen moet laten zien. Om te slagen dien je er 5 goed uit te voeren. Dit mag nog 

zonder theoriecertificaat. 

2. AVD Verkeersdeelname 

Zodra je geslaagd bent voor je AVB kan je verder lessen voor AVD. Alle verkeerssituaties 

worden geoefend en we bereiden je goed voor om veilig en verantwoord examen te kunnen 

doen.  

Om examen AVD te doen dien je in het bezit te zijn van AVB en geldig theoriecertificaat A. 

3. Theorie 

Het theoriecertificaat is 1,5 jaar geldig. Je kunt bij ons je materialen bestellen. Een online 

pakket met online training is er al vanaf € 39,- Het examen kan je zelf regelen via www.cbr.nl 

 

Wat heb je nodig: 

- Goedgekeurde helm met oogbescherming (vizier/bril oid) 

- Enkelbedekkende schoenen 

In verband met corona dien je dit zelf aan te schaffen. 

 

 

http://www.cbr.nl/


Hoeveel lessen heb je nodig: 

AVB gemiddeld 10-15 uur 

AVD gemiddeld 5-10 uur 

Let wel, dit zijn gemiddelden. Dit is erg afhankelijk van je aanvangsniveau. Die kunnen we 

bepalen tijdens een introductieles / try the bike. 

Prijzen: 

Introductieles 90 minuten  € 75,- 

Losse les per 60 minuten € 50,- 

Examen AVB   € 125,- 

Examen AVD   € 250,- 

Theoriepakket online  € 39,- 

 

Introductie aanbieding: 

15 uur rijles  
Examen AVB en AVD 
Theoriepakket online 
 

€ 999,- 

 


