
Voor de autorijder is de herfst een jaargetijde waarin het oppassen geblazen is. Behalve gladheid 

door natte herfstbladeren of een eerste nachtvorst, regent het in de herfst meer, is het later licht 

en vroeger donker. Ook de laagstaande zon kan hinderlijk zijn. Uit onderzoek naar verkeersveilig-

heid blijkt dat juist in die periode veel autorijders vermoeid achter het stuur zitten en daardoor 

minder alert reageren op het verkeer en de extra gevaarlijke wegomstandigheden in de herfst. 

Enkele tips om vooral in de herfst dus goed ‘uitgeslapen’ op weg te gaan:

■  In de herfst is het tijd voor winterbanden. Zodra de temperatuur onder de 7 graden zakt, wordt 

het rubber van een zomerband minder soepel en harder. Winterbanden daarentegen, blijven 

door de andere samenstelling van het rubber juist flexibel en soepel bij koude temperaturen. 

Het profiel van een winterband is dieper en grover en is voorzien van lamellen die zorgen voor 

meer grip en een betere afvoer van water.

■  Zorg voor schone, goed werkende en goed afgestelde lampen (voor en achter). Laat je verlich-

ting controleren en gebruik je verlichting ook bij laagstaande zon. Tegenliggers die in de zon 

kijken, zien je dan beter. 

■  Houd voldoende afstand (2 seconden) om goed zicht op de verkeerssituatie te houden. 

Anticipeer bij een nat en glad wegdek goed op het gedrag van anderen, op een nat wegdek 

heb je een langere remweg.

■  Laat ook de ruitenwissers en airco (voor ontwaseming) controleren, een goede staat van onder-

houd is echt van belang. Controleer regelmatig uw ruitensproeireservoir en maak gebruik van 

antivriesmiddel in de ruitensproeivloeistof.

■  Autobedrijf Theo Klaassen controleert uw auto voor de herfst nauwkeurig op bovengenoemde 

punten. Wij monteren uw winterbanden en slaan desgewenst ook uw zomerbanden op. Bel 

voor een afspraak. Onze monteurs staan voor u klaar, laat de herfst maar komen.

Herfstrijders

Een selectie mooie jonge auto’s in alle seg-
menten van gerenommeerde merken bij 
Autobedrijf Theo Klaassen BV. Allemaal met 
BOVAG garantie en Nationale Autopas.

Fiat 500 1.2 Lounge Automaat, 1-2010, 

73.000km

• Presentatie

Al 55 jaar!

Jacques Klaassen

• De Showroom

Bezoek ook onze website: www.theoklaassen.nl

BMW 520D Touring High-Executive Automaat, 

9-2011, 146.000km

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI Sport & Style 

4-Motion, 11-2008, 99.000km

Volvo S 80 2.5T Summum Geartronic 

automaat, 1-2008, 71.000km

Peugeot 308 CC 1.6 VTi Sport Pack 

Cabriolet, 4-2011, 101.000km


