DE GROTE
VERKEERSTOETS
Veiligheid

Zet deze 10 woorden op de juiste plaats.
BAGAGEREK – FIETSHELM – FIETSSTRAAT – NIET – FLUO – REFLECTEREND – REFLECTOR –
VOETGANGERS – VOORRANG – ZEBRAPAD

• Fietsers hebben geen ......................................... op een fietsoversteekplaats, voetgangers hebben wel
voorrang op een ..........................................
• Je mag niemand achterop het ......................................... nemen zonder aangepast zitje.
• Een fiets moet verplicht een witte (vooraan) en rode (achteraan) ......................................... hebben.
• Een ......................................... is niet verplicht maar als je een ongeval hebt, vermindert hij het risico op
een hersenletsel aanzienlijk.
• In een ......................................... mogen auto’s (of andere motorvoertuigen) fietsers niet inhalen.
• Een fietser moet voorrang geven aan ......................................... die willen oversteken op een zebrapad.
• ......................................... materiaal maakt je overdag zichtbaarder op de fiets, .........................................
materiaal ’s nachts.
• Fietsers mogen hun gsm ......................................... opnemen tijdens het rijden.

Enkele tips en weetjes voor mama en papa:
• Fietshelmen die in de Europse Unie worden verkocht, moeten een keurmerk dragen. De norm
voor een volwassenhelm is: EN-1078 en voor een kinderhelm: EN-1080 (bij de laatste moet de
kinband losschieten als het kind ergens achter blijft hangen met de riempjes, om verstikking te
voorkomen).
• Als je een fietskar hebt achter je fiets, mag je niet met twee naast elkaar rijden.
• Je moet je fietslichten aanzetten als het donker is of de zichtbaarheid minder is dan 200 meter.
Fietslichten kunnen aan de fiets vasthangen, maar mogen ook aan je kledij of rugzak bevestigd
worden.
• Fietslichten mogen vast branden of knipperen.
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QUIZ
Stel deze vragen aan mama of papa. Wie van jullie weet het meest over veilig gedrag in het
verkeer?

1 Mag je ‘met oortjes’ naar muziek luisteren terwijl
je aan het fietsen bent?
a. Neen, oortjes zijn verboden op de fiets.
b. Dat mag, maar het is wel gevaarlijk omdat je dan de geluiden van het verkeer
niet goed hoort.
c. Je mag alleen klassieke muziek beluisteren op de fiets.

2 Je bent op de weg aan het fietsen en je hoort achter je
de sirene van een politiewagen. Wat doe je?
a. Ik rijd naar het voetpad, stap af en wacht met mijn fiets aan de hand op het
voetpad tot de politiewagen voorbij is.
b. Ik ga zo dicht mogelijk tegen de kant fietsen, maar rij gewoon verder.
c. Ik fiets op het voetpad verder.

3 Mag je je voeten van de trappers halen als je van een
brug naar beneden bolt?
a. Ja, dat mag.
b. Dat mag ik kiezen, maar het is veiliger om ze op de trappers te houden.
c. Neen, dat mag niet.

4 Je fietst van school naar huis en je gsm gaat af. Wat doe je?
a. Ik laat hem rinkelen want je mag niet met je gsm in je hand fietsen.
b. Ik neem mijn gsm om te kijken wie er belt en duw hem dan af. Ik bel later wel
terug.
c. Ik fiets in een rustige straat dus ik neem op.

5 Waarmee val je in het donker het meeste op?
a. De fluo kleur van een fluohesje
b. De reflecterende stroken op een fluohesje
c. Alle felle kleuren

