


Voorstelrondje en dagprogramma

Instructeurs Onze cursisten

09.30 -11.00      uur theorie presentatie

11.15                 naar buiten en opsplitsen in 2 groepen

4x4 oefeningen doen in de praktijk

12.30 – 13.15    heerlijke lunch in het paviljoen

13.15 – 15.00    verdere opbouw in oefeningen buiten

en veel rijden.

15.00                 koffie en thee in t veld

15.15 – 17.00    lange hellingen en bostrials rijden

17.30                 Evaluatie en dag afsluiting  



A: Wat moet je ervan weten
1. Welk aandrijfsysteem heeft mijn auto
2. Wat doet het differentieel
3. Wat doet een tussenbak

B: Wat moet je leren
1. Het terrein en situaties  leren inschatten, zelfredzaamheid
2. Welke versnelling en wanneer hoge en wanneer lage gearing
3. Hellingen, rotsen, modder, sneeuw, zand en water rijden  
4. Waar zitten de laagste, en waar de kwetsbare punten
5. Gidsen en gegidst worden
6. Doorwadingen

C: Wat moet je kunnen
1. Ervaring opdoen, referenties opbouwen
2. Wat kun je dan gaan doen ? 

Mijn 4x4 en m’n doel 



A: Wat moet je ervan weten
1. Welk aandrijfsysteem heeft mijn auto
2. Wat doet het differentieel
3. Wat doet een tussenbak

Mijn 4x4

Inschakelbare 4WD Permanente 4WD



Transmissie

Tussenbak

Aandrijfassen

Voor-
differentieel

Motor Achter-
differentieel

Aandrijf systeem 4X4



Alleen achter as

Inschakelbare 4x4 op de weg (2H)



Achter en de voor as

Permanente 4x4 op de weg (H)



Differentieel in de praktijk !

Differentieel is er om het buitenste wiel

meer afstand af te kunnen

laten leggen

Binnenbocht

Buitenbocht

Differentieel, vriend op de weg,vijand in t terrein



Op de op de weg met permanente 4WD

Extra differentieel,

Lengte differentieel

ingebouwd



Op de op de weg met inschakelbare 4WD

Heeft geen middendiffferentieel



Vrijloop naven

inschakelbaar



ijs

Asfalt

ETC treed inDifferentieel werking 
en Tractioncontrol

Open Diff.ARB Locker



A: Wat moet je ervan weten
1. Welk aandrijfsysteem heeft mijn auto
2. Wat doet het differentieel
3. Wat doet een tussenbak

Versnellingsbak Tussenbak



Zelfredzaamheid

B: Wat moet je leren
1. Hoe lees ik in het terrein en moeilijke situaties, 

zelfredzaamheid !
2. Welke versnelling en wanneer hoge en wanneer lage 

gearing
3. Hellingen, rotsen, modder, sneeuw, zand en door water 

rijden  
4. Waar zitten de zwakke en waar de laagste punten

Aan t werk dus



B: Wat moet je leren
1. Hoe rij ik in het terrein, dus zelfredzaamheid

2. Welke versnelling en wanneer hoge en wanneer lage 
gearing

3. Hellingen, rotsen, modder, sneeuw, zand en door water 
rijden  

4. Waar zitten de zwakke en waar de laagste punten



Lage gearing Hoge gearing



Hellingen rijden en 

het mislukken ervan

De Failed climbe



Hoe rijden we een helling op ?



Naar boven

Methoden Failed climbe

1. Beide pedalen
2. Opnieuw starten
3. Alleen koppeling



Naar beneden

Wat moet je op dit moment doen ?



Schuin rijdenGraden en procenten

100 % = 45 graden

Maximaal 30 graden !



Praktijk situatie op 30 graden



Type Band, hoogte van de wang en Bandenspanning 

Modderband 85 serie Wegband 30 serie



Bandenspanning verlagen van 2,5 naar 1,2 Atmosfeer  



Modder

Of breed smal



Bodemvrijheid en de in en uitloop hoek



En je laten gidsen,…

Gidsen



Overgave van/door de chauffeur 



Doorwadingen

Een auto is helaas geen boot !



Doorwadingen

Terras
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Sleeplinten en harpsluitingen



Cursus Advanced Frankrijk



Heel veel plezier zo dadelijk in het terrein !

 Sanitaire stop

 Geen vrijrijden

 Veel oefenen

 Leren van anderen

 Auto inspectie

Note: iedereen krijgt de cursus presentatie naderhand toegestuurd


