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Kijk en luister goed naar het filmpje en los de vragen op.
a.

Met welke soort kledij ben je het minst goed zichtbaar?

¨
ü
¨
¨
¨
b.

Lichte kledij
Donkere kledij
Reflecterende kledij
Fluorescerende kledij

Wie was het best zichtbaar in het donker?

¨
ü De persoon met reflecterende kledij
¨ De persoon met fluorescerende kledij
c.

Is lichte kledij dragen voldoende om in het donker goed zichtbaar te zijn?
Vanop hoeveel meter ben je in het donker dan zichtbaar?
Neen, je bent dan pas vanop 20 meter zichtbaar.

d.

Wie is volgens jullie overdag het best zichtbaar?
De persoon met fluorescerende kledij.

e.

Is een fluohesje reflecterend of fluorescerend?
Beide, een fluohesje heeft een fluogele kleur met reflecterende stroken op.

f.

Is het zinvol om overdag ook een fluohesje te dragen?
Het is zinvol om overdag je hesje te dragen omdat je
door de fluogele kleur overdag beter zichtbaar bent.
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Koppel de problemen aan het fietsonderdeel waarmee iets fout loopt (dus de oorzaak van het probleem).
Zoek voor elk probleem een oplossing.
Probleem

Oorzaak

Oplossing

Ik kan niet met mijn voeten
aan de grond.

Ik vraag aan iemand om mijn
ketting er terug op te leggen en
ze te smeren.

Ik voel elk putje in de weg.

Ik zet mijn zadel op de juiste
hoogte. Dat wil zeggen dat ik met
mijn tenen aan de grond moet
kunnen terwijl ik op het zadel zit.

Ik kan niet snel genoeg
stoppen.

Ik vervang de batterijen van mijn
lichten en zorg dat zowel mijn
lichten als reflectoren proper zijn.

Ik kan niet meer trappen.

Ik ga naar de fietsenmaker en
vraag om mijn remblokjes te
vervangen.

De autobestuurders kunnen
mij in het donker niet goed
zien.

Ik kijk eerst op mijn band hoeveel
de bandenspanning moet zijn.
(Voor kinderfiets: tussen 2 – 2,5
bar.) Ik meet mijn bandenspanning
met een bandenspanningsmeter.
Als de bandenspanning te laag is,
pomp ik mijn band op.
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