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Je fiets
Handig, zo’n ﬁets. Je kunt er even snel mee naar een
vriend, vriendin, de sportvereniging of de winkel. Als
je verder dan één of twee kilometer van de school
woont, is ﬁetsen vaak sneller dan lopen en handiger
dan het openbaar vervoer.
Je bent natuurlijk trots op je ﬁets. Jongens
rijden nog wel eens op een stoere ﬁets,
een BMX of een mountainbike en meisjes een mooie ﬁets met bloemetjes of zo.

Toch kun je soms balen van je ﬁets. Het is vervelend
als je band lek is, je voorwiel aanloopt of de
remmen niet goed werken. Dan moet je aan je
familie of de ﬁetsenmaker vragen of ze je willen helpen je ﬁets weer goed te maken.

Wil je weten
of je fiets veilig is?
Doe het fietspracticum
op pagina 16.
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Bij het oversteken van een drukke weg heb je al je aandacht nodig om veilig aan
de overkant te komen.

OPDRACHT

Maak de volgende opdracht in een groepje van vier. Bespreek de vragen en geef je mening. Eén
leerling schrijft kort op wat jullie voor antwoorden hebben gevonden (waarom wel, waarom niet?).
Nadat jullie er over gepraat hebben worden de antwoorden klassikaal besproken.

mp3- speler

Bellen

Je hebt een lekker muziekje
opstaan op je mp3-speler en je
moet op een onoverzichtelijk
punt een drukke weg oversteken.
Wat doe je?

Je moet een gevaarlijke
, drukke
weg oversteken, maar je
bent
mobiel aan het bellen me
t je
vriendje. Wat doe je?

Kletsen

Net uit school ben je gezellig aan
het kletsen met je vriendje die
met je meeﬁetst. Wat doe je als je
een druk kruispunt moet oversteken?
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Fietsers hebben een hekel aan stoppen als ze aan het ﬁetsen
zijn, want het kost weer extra energie om de ﬁets in beweging te
brengen.
Automobilisten hebben het makkelijk: de bestuurder hoeft het
gaspedaal maar een beetje in te trappen en de auto gaat vanzelf
rijden.

Meisje (13) komt
om door ongeval

Stoppen is verstandig maar
niet verplicht.
Je moet hier wel altijd
voorrang verlenen.

Hier MOET je stoppen.
Hier moet je voorrang
verlenen.

Als je een drukke weg gaat oversteken is het veiliger
om altijd te stoppen en jezelf de tijd te gunnen om
goed te kijken. Er gebeuren nog altijd veel te veel
ongelukken bij het oversteken.

TYNAARLO, 4 februa
ri 2009
- De 13-jarige scholiere
uit Vries
is woensdagochtend doo
r een ongeval om het leven gek
omen. Het
meisje ﬁetste in een gro
epje leerlingen van het Zernike
College in
Zuidlaren
Het meisje stak aan de
linkerkant
de Zuidlaarderwegover
om haar
weg aan de andere zijde
te vervolgen. Daarbij zag ze de aut
o van een
46-jarige inwoner van
Peize over
het hoofd. Het meisje was
op slag
dood. Yvonne zat in de twe
ede klas
van de middelbare school
.
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Ook als er weinig verkeer op de weg is, ﬁets je langzaam op de kruising af en stopt. Dan
kijk je goed naar links en rechts. Soms staan er verkeersborden langs de weg of staat er
een bushokje waardoor je de weg niet goed kunt overzien. Merk je dat je uitzicht belemmerd wordt op de plaats waar je gestopt bent, zoek dan een andere plek waar je de hele
weg goed kunt overzien.
Zorg ervoor dat je één trapper hoog hebt staan, zodat je vlot kunt wegﬁetsen. Je bent
dan minder lang op de weg wat veiliger is.

OPDRACHT
3.1
Op welke foto kan deze ﬁetser de weg het
3.2

best overzien, op foto A of foto B?
Wat moet de ﬁetser die de weg niet goed
overziet doen?

A

B
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IInschatten
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Het inschatten van de snelheid van auto’s is belangrijk. Een auto die hard rijdt, is zo bij
je. Een tractor rijdt niet hard, daar kun je vaak nog wel voorlangs. Maar pas op: sommige tractoren rijden wèl erg hard en kunnen niet zo snel stoppen omdat ze veel lading
vervoeren. Of een tractor wordt door een auto, net als jij wilt oversteken. Kijk dus uit of er
niet plotseling een motor of auto achter een tractor vandaan schiet.
Belangrijk is de remweg die een auto nodig heeft om tot stilstand te komen en de reactietijd van de automobilist. De reactietijd is de tijd die de bestuurder nodig heeft, vanaf het
moment dat hij ziet dat hij moet remmen, totdat hij daadwerkelijk het rempedaal intrapt.

Remwegberekening
Een auto rijdt 80 km/u. De auto is 70 meter van je verwijderd. Jij wilt oversteken.
Stel dat je oversteekt en je voet schiet van je pedaal, je valt en je kan niet zo snel wegkomen. Kan die auto dan nog wel op tijd remmen?
Om er achter te komen hoe lang de auto er over doet om te kunnen stoppen, moet je de
volgende zaken uitrekenen:
1
2
3

De snelheid van de auto delen door 10
Het antwoord vermenigvuldigen met zichzelf (kwadraat)
Van dit antwoord driekwart (drie-vierde, oftewel 75%) nemen.

Je weet dan het aantal meters dat de auto rijdt voordat hij stilstaat.
Het duurt ook nog even voordat de bestuurder reageert. Je moet dus ook nog uitrekenen hoeveel meter de auto rijdt, voordat de bestuurder begint met remmen.
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De auto rijdt 80 km/u
.
Een km is 1000 meter,
een uur 3600 seconden
.
Hij rijdt dus:
80 x 1000 = 80.000 m.
in 3600 sec.
In 1 seconde rijdt de
auto dan:
80.000 : 3600 = 22,2
meter.
In 0,3 seconde rijdt hij
dan:
22,2 x 0,3 = 6,67 mete
r,
afgerond: 7 meter.
In totaal heeft de be
stuurder
dus 48 + 7 = 55 mete
r no dig
om te stoppen.
Zie ook de tabel op de
volgende
bladzijde (blz. 9)

T
OPDRAwCH
reactietijd?
Wat is jou

, doe een test en
Google naar ‘reactietest’
is.
kijk wat jouw reactietijd
nalemediasite.nl/
(Bijvoorbeeld: www.natio
gogames.nl/
reactietest.php of www.
schapen_schieten.html).
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Oriëntatiepunten
Als je dagelijks een drukke weg moet oversteken, is het handig om een oriëntatiepunt
op de weg te hebben. Bijvoorbeeld een verkeersbord, een boom of een lantaarnpaal.
Denk er aan dat vrachtauto’s een langere remweg nodig hebben dan gewone auto’s.

Als je zelf onderweg naar school een gevaar−
lijke kruising moet oversteken, kan de tabel
je helpen een veilig orie.ntatiepunt te bepalen.

Snelheid
van de auto
(km/uur)

Reactie tijd

60
70
80
90
100
110
120

1 sec.
1 sec.
1 sec.
1 sec.
1 sec.
1 sec.
1 sec.

Aantal meters voordat de auto
stilstaat
Bij droog weer
Bij nat weer
35
44
44
56
54
70
66
86
78
103
91
121
105
141

dan vastbesloten, aarzel
Als je oversteekt doe dat do
ng je de andere
niet halverwege, want daaren ordabre
t is gevaarlijk.
weggebruikers in verwarring

aantal meters
dat de auto rijdt
in 5 seconden

Een veilig
oriëntatiepunt
staat op

83
97
111
125
139
153
167

90 meter
105 meter
120 meter
135 meter
150 meter
165 meter
180 meter

Met deze tabel kan je voor de weg die je moet
oversteken, uitzoeken wat voor jou een veilig
oriëntatiepunt is. Als een auto bij dat punt is,
steek je niet meer over.
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Vrachtauto’s zijn veel zwaarder, waardoor ze langzamer tot stilstand komen.
Ook kan een auto wel eens veel te hard rijden, waardoor hij veel sneller bij jou is dan
anders. Je moet dus altijd goed naar de auto’s blijven kijken.

Makkelijk te onthouden is het volgende:
Je oriëntatiepunt, dus het punt vanaf waar je niet meer gaat oversteken als de naderende auto daar is, moet anderhalf keer zo ver weg zijn (in meters) als de snelheid van de
auto (in kilometer per uur). Houd er rekening mee dat sommige auto’s harder rijden dan
eigenlijk toegestaan is.

Foto: De spoorwegovergang
is het oriëntatiepunt voor dit
meisje. Als de auto daar voorbij is, steekt ze niet meer over.

OPDRACHT

Neem een oriëntatiepunt op de weg die je dagelijks moet oversteken.
5.1
Als een auto bij dit oriëntatiepunt is kun je nog voor je gevoel veilig oversteken.
Kijk hoeveel seconden de auto nodig heeft om bij jou te komen.
5.2
Kijk hoeveel seconden jij nodig hebt om over te steken.
5.3
Heb je voldoende tijd om over te steken? Dan is dit een goed oriëntatiepunt, zo niet,
neem een oriëntatiepunt verder weg.
10
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Inschatten
v a n af s t a n de n
Om de afstand van auto’s goed te kunnen inschatten, is het belangrijk dat je een idee
hebt over hoever bijvoorbeeld 10 meter is en hoever 100 meter is.

OPDRACHT
1 - Lesloknaviear.lSchat

va
Maak een groepje
meten) hoete
(bedenk zonder
slokaal is in
le
t
lang en breed he
meters:
Lengte:

2 - Schoolplein

Schat samen de lengte
en de
breedte van het schoolpl
ein in
meters. Overleg met elk
aar.

Breedte:

3 - Leslokaal
Meet met z’n vieren je leslokaal
op. Controleer hoeveel jij er naast
zat met schatten. Minder dan 10%
afwijking is goed.
Lengte:
Breedte:

|Afwijking:*

4 - Schoolplein

schoolMeet met z’n vieren het
eel jij er
ev
plein op. Controleer ho
nder dan
Mi
.
naast zat met schatten
*.
10% afwijking is goed
Lengte:
Breedte:

Lengte:

Breedte:
* Je hebt bijvoorbeeld de lengte van het schoolplein ingeschat op 30
meter. 10 procent van 30 meter is 3 meter. Als de gemeten lengte van
het schoolplein zit tussen de 27 meter (30-3) en 33 meter (30+3) zit is je
schatting goed.
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Fietsen
in g ro e p e n

Fietsen naar school doe je soms samen met vrienden soms alleen. Als je samen ﬁetst
wacht je ergens op elkaar en ﬁets je samen op. Soms in een kleine groep, soms in een
grote groep. Een ﬁetser alleen voelt zich kwetsbaar in het verkeer, in een groep voel je
je sterker. En als Amila een leuk verhaal vertelt aan Kees, wil jij dat ook horen, dus ga je
naast hen ﬁetsen. Maar dan ﬁets je wel met zijn drieën en heb je het hele ﬁetspad nodig.
Een tegenligger heeft dan geen ruimte en moet de
berm in. Als er dan een brommer aankomt, kan er
een heel gevaarlijke situatie ontstaan, met de nodige
valpartijen.
Asociaal ﬁetsen is niet alleen hufterig maar ook
gevaarlijk.
Verkeer komt van het woord “verkering”. Als je verkering hebt houd je rekening met elkaar. Ook als je in
een groep ﬁetst.
Foto: Het meisje met het roze shirt rijdt over de helft
van de weg, zodat de mevrouw die van de andere
kant komt, de stoep op moet.

Er zijn regels voor het ﬁetsen in een groep:

• Niet meer met meer dan twee ﬁetsen naast elkaar rijden
• Op je eigen weghelft blijven
• Iedereen in de groep let op het verkeer
• Je waarschuwt elkaar voor obstakels, paaltjes en tegenliggers
• Houd afstand van elkaar: 50 cm tussen de sturen en 2 meter tussen jou en je voorganger.
12

Als je in een groep van 16 ﬁetsers een drukke weg oversteekt die 8 meter breed is, duurt
zo’n oversteek 32 seconden. De voorste ﬁetser ziet dat er een auto aankomt, maar die is
nog 70 meter weg. Dus dat gaat lukken. Als iedereen braaf achter de leider aan ﬁetst zijn
de laatste ﬁetsers de klos. Dus iedereen moet opletten en inschatten of hij of zij nog kan
oversteken.
In de praktijk zie je dat een groep zich halverwege splitst. De eerste ﬁetsers zijn overgestoken. Dan komt er een auto aan en één van de ﬁetsers uit het groepje stopt. Meestal
stoppen de andere ﬁetsers dan ook. Gevaarlijk is het als één ﬁetser niet wil stoppen en
toch met de voorste groep mee wil. Die probeert nog net voor de auto over te steken.
De auto die vaart minderde omdat hij die groep overstekende scholieren heeft gezien,
ziet dat er gestopt wordt en geeft gas. En dan gaat het net goed of helemaal fout.
Houd er, als je in een groep rijdt, rekening mee dat als je achter iemand aan rijdt, je sommige dingen niet goed kunt zien. Bijvoorbeeld een paaltje in het wegdek of glas. Waarschuw ook altijd mensen die achter je rijden als er iets gevaarlijks is, of als er tegenliggers aankomen die ruimte nodig hebben. Schreeuw maar hard: PAALTJE!

De jongen met het witte shirt kan degene van rechts niet zien
aankomen, hij kijkt tegen de rug van de jongen met het
bruine shirt aan.

De man van rechts moet remmen, terwijl hij voorrang
heeft. De jongen met het witte shirt had hem niet gezien.

13
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Voorrang
k r ijge n

Je staat bij een drukke weg - waar hard gereden wordt - te wachten tot je kunt oversteken. Er stopt een auto voor je en de automobilist gebaart dat je voor mag gaan.
Als er van de andere kant geen verkeer komt, kun je gebruik maken van de voorrang
die je wordt aangeboden. Maar pas wel goed op, er kan een motor langs de auto die je
voorrang geeft, schieten en je aanrijden. Blijf dus opletten.
Als er veel verkeer op de andere weghelft is, heeft gebruik maken van de aangeboden
voorrang geen zin. Wijs op het andere verkeer en gebaar de automobilist door te rijden.
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Een middengeleider is een ruimte op de weg waar je als ﬁetser halverwege de weg kunt
opstellen. Je bent daar betrekkelijk veilig. Het komt wel eens voor dat een passerende
auto de middengeleider te laat ziet en er boven op knalt. Gelukkig gebeurt dat maar
heel zelden.
Vroeger heette een middengeleider vluchtheuvel. De naam vluchtheuvel wijst volgens
sommigen naar het drukke en snelle autoverkeer. Daar moet je als ﬁetser voor vluchten.
De werkelijkheid is gelukkig meestal anders. De meeste automobilisten houden rekening met je.
Zo’n middengeleider is prettig en
maakt het oversteken makkelijker
en sneller. Je hoeft alleen maar
naar links te kijken. Komt daar niks
aan, steek je over naar de middengeleider. Dan kijk je naar rechts en
steekt over wanneer het veilig is.
Bekijk voordat je gaat oversteken
eerst of de middengeleider wel
breed genoeg is om jou en je ﬁets
te beschermen. Anders sta je met
je voor- of achterwiel op de weg
en wordt je alsnog aangereden.
Oversteken op middengeleider
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Fietspracticum
In dit ﬁetspracticum ga je je ﬁets controleren op veiligheid en wettelijke eisen. Je ﬁets heeft aandacht nodig. Je moet hem af en toe schoonmaken, de onderdelen smeren en de banden oppompen. Als je harde
banden hebt en een paar keer per jaar met een kleine schroevendraaier het glas uit je banden peutert,
heb je minder kans op een lekke band.

OPDRACHT

naam:

datum:

Deze opdracht doe je met z’n tweeën. Controleer samen met een medeleerling jullie ﬁetsen en beoordeel of ze veilig zijn en voldoen aan de wettelijke eisen. Eerst wordt er per ﬁetsonderdeel beschreven
hoe je dit kunt controleren en/of repareren. Bij elke foto staat een rondje, hier kan je afvinken als je de
opdracht gedaan hebt. Daarna is er een FietsVeilig Checklist die je voor je eigen ﬁets kan invullen.
Veel succes.

Zo controleer je of je stuur goed vast zit
Ga voor je ﬁets staan en pak je stuur vast. Hou met je voeten de
onderkant van je wiel vast, probeer je stuur te draaien. Lukt dat niet
dan zit het stuur goed vast. Zit het stuur los, dan even aandraaien
met de juiste sleutel. Daarna nogmaals controleren.

Zit er een bel op je ﬁets die het doet?
Neem 30 grote passen van de ﬁets vandaan en laat je klasgenoot
bellen. Als je de bel hoort op die afstand is de bel goedgekeurd.

Zitten de handvatten strak op het stuur?
Losse handvatten zijn gevaarlijk. Je hand en handvat schieten los
waardoor je kunt vallen. Een stuur zonder handvatten is gevaarlijk.
Als je valt kan de scherpe kant van je stuur in je buik of in je been
schieten. Kun je de handvatten van je stuur bewegen of eraf trekken?
16

Een ﬁets met handremmen
Na verloop van tijd rekken de kabels van je remmen een beetje uit.
Je ﬁets remt dan niet meer zo snel. Soms moet je je rem helemaal in
knijpen tot het stuur en dan remt je ﬁets pas. Dat is niet goed. Dan
moet je je handrem bijstellen. Je handremmen bijstellen is helemaal
niet moeilijk.

D

remgreep

A
B

C

Zo controleer je of je remmen goed zijn afgesteld: Doe twee vingers tussen remgreep en handvat Knijp de rem in. Als de remgreep
niet tegen je vingers komt is de rem goed afgesteld.
Als je rem niet goed is afgesteld, doe dan het volgende: Aan de voorkant van de remhevel zit een stelschroef (A). Draai die stelschroef
van de remkabel uit. Ongeveer een halve centimeter. Draai het tussenmoertje (B) terug tegen het ‘huis’ (C).
Knijp de rem in en probeer gelijk de ﬁets te bewegen. Blijft de ﬁets
op zijn plaats dan heb je de rem goed bijgesteld. Daarna natuurlijk
de andere rem ook controleren. Bij sommige ﬁetsen kun je ook de
hevels nog apart afstellen, zodat je met kleine handen ook goed
kunt remmen (D).

Een ﬁets met remblokjes
Til je voorwiel van de grond. Laat het wiel draaien. Knijp zachtjes je
voorrem in, meestal je linkerrem. Kijk dan of de remblokjes overal
goed tegen de velg van je wiel aankomen. Niet er boven of er onder.
Kijk ook of ze niet versleten zijn. Bij twijfel laten nakijken door een
iemand anders of de ﬁetsenmaker.

Een ﬁets met terugtraprem
Til je achterwiel van de grond. Pak met de hand je trapper. Maak een
draaiende beweging, zodat het achterwiel gaat ronddraaien. Dan
met kracht even remmen. Staat het achterwiel meteen stil, dan is je
achterrem in orde. Blijft het achterwiel nog even doordraaien, heb
je misschien een probleem.
17

De banden
Haal het glas of scherpe steentjes uit jullie ﬁetsbanden.Veel ﬁetsen
hebben anti-lekbanden. Heeft jouw ﬁets anti-lekbanden? Hoe zou
je erachter kunnen komen of jouw band een anti-lekband is?
Proﬁel
Banden moeten niet glad zijn. Dat is gevaarlijk als het regent. Dan
hebben je banden van je ﬁets geen grip op de weg. Ribbels op je
banden noemen we proﬁel.
Hebben je banden nog voldoende proﬁel? Zitten er scheurtjes aan
de zijkant van de band? Zie je het verschil? Bij onvoldoende proﬁel
en/of bij scheurtjes moet je de band vervangen.
Reﬂectie
Op je de banden of in je wielen moeten reﬂectie zitten. Als je vanaf
de zijkant naar je ﬁets kijkt moet je twee rondjes zien.

De spaken
De spaken zorgen voor de stevigheid van het wiel. Het is belangrijk
dat ze goed vastzitten en niet gebroken zijn. Zitten alle spaken
goed vast? Zijn ze niet gebroken?

De pedalen
Door gladde trappers en gladde schoenen kun je van de trappers
afschieten en vallen. Dat kan pijn doen, maar ook erg gevaarlijk zijn.
Zitten je pedalen goed vast en kunnen ze draaien?
Is er nog voldoende proﬁel op je pedalen?

18

Het zadel
Je ﬁetst beter als het zadel op de juiste hoogste staat. Je moet met
je tenen bij de grond kunnen. Als je aan het ﬁetsen bent moeten je
knieën nog net een beetje gebogen zijn als je trapper helemaal beneden is. Staat je zadel op de juiste hoogte?

De ketting
Een ﬁetsketting mag niet te strak en ook niet
te los zitten. Als de ketting doorhangt (foto)
is de kans groot dat je ketting van je wiel
loopt en dat is vervelend. Je moet hem er
dan weer met je hand opzetten. Dat geeft vieze handen en lukt
niet altijd. Als je ketting te slap of te strak is, laat er dan iemand naar
kijken die er verstand van heeft. Als je denkt dat je ketting versleten
is, is een nieuwe ketting een oplossing.

De bagagedrager
Heb je goede snelbinders of een ﬁetstas die stevig vastzit aan je bagagedrager? Je school- of sporttas moet je altijd achterop je ﬁets of
op je rug meenemen. Hang je tas nooit aan het stuur. Daar gebeuren jaarlijks heel veel akelige valpartijen door.

Verlichting
Wie ‘s avonds of overdag bij slecht zicht wil ﬁetsen, heeft verlichting
nodig, bestaande uit een witte koplamp en een rood achterlicht.
Een ﬁetser zonder goede verlichting is voor automobilisten vaak pas
op het allerlaatste moment zichtbaar, met alle gevaren van dien.

Reﬂectie
Als je ’s morgens vroeg in de winter naar school ﬁetst is het vaak
nog donker. Dan is het belangrijk dat je gezien wordt. Naast reﬂectoren op je ﬁets helpt het ook als je jas goed zichtbaar is. Soms
zitten er ook reﬂectiestrepen op je jas of tas.
19

FietsVeilig Checklist
1.

Het stuur zit goed vast

°

ja

° nee

2.

De bel is goed te horen

°

ja

° nee

3.

De handvatten zitten goed vast aan het stuur

°

ja

° nee

4.

De remmen (handremmen, terugtraprem)
werken goed, remblokjes zijn niet versleten

°

ja

° nee

5.

De banden zijn heel en hebben voldoende proﬁel

°

ja

° nee

6.

De spaken in beide wielen zitten goed vast

°

ja

° nee

7.

De trappers zijn voldoende stroef

°

ja

° nee

8.

Het zadel zit goed vast

°

ja

° nee

9.

Het zadel staat op de juiste hoogte afgesteld

°

ja

° nee

10.

De ketting is goed afgesteld,
niet te slap en niet te strak

°

ja

° nee

11.

Er zit een rode reﬂector aan de achterkant van de
ﬁets

°

ja

° nee

12.

Beide wielen of banden hebben witte of gele
reﬂectoren die een aaneengesloten cirkel vormen

°

ja

° nee

13.

Beide trappers hebben gele reﬂectoren

°

ja

° nee

Is het antwoord overal ‘ja’? Dan voldoet jouw ﬁets aan de wettelijke eisen voor een
dagﬁets. Je mag met je ﬁets overdag en bij goed zicht de weg op.
Als het antwoord bij één of meer van de vragen ‘nee’ oplevert, dan wordt de ﬁets
afgekeurd voor het praktisch verkeersexamen. De ﬁets voldoet dan namelijk niet aan
de wettelijke verplichtingen voor een dagﬁets en/of is niet veilig in het gebruik.
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Checklist voor in het donker of bij mist
1.

De koplamp werkt goed, zit stevig aan de ﬁets vast °
en geeft wit of geel licht.

ja

° nee

2.

Het achterlicht werkt goed en geeft rood licht.

ja

° nee

°

Zijn ook deze vragen met ‘ja’ beantwoord? Dan voldoet jouw ﬁets aan de
eisen die de wet stelt aan een nachtﬁets. Je mag met je ﬁets ook in het donker
en overdag bij slecht zicht de weg op.

Geen proﬁel op de trapp

er
Slappe ketting

Versleten band
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EXXTRA OPDRACHT 1

Kruis aan welke reﬂectie is verplicht?
1.
2.
3.
4.
5.

Reﬂectiestrepen op je jas
Reﬂectie in je pedalen
Achterreﬂector
Voorreﬂector
Reﬂectie in de wielen

0 ja
0 ja
0 ja
0 ja
0 ja

0 nee
0 nee
0 nee
0 nee
0 nee

EXTRA OPDRACHT 2

Langs de kant van de weg staan soms hectometerpaaltjes. Om de honderd meter heb
je zo’n paaltje. Bij de oversteek staat aan de overkant zo’n paaltje. Hij staat 20 meter naar
rechts. Bij het volgende paaltje naar rechts komt een snelle auto aan diehonderd km per
uur rijdt. De reactietijd van de bestuurder is 0,4 seconde.
Jij en een vriend steken over. Je vriend raakt per ongeluk je stuur.
Je valt.
Komt de snelle auto nog op tijd tot stilstand?

0 ja 0 nee

EXTRA OPDRACHT 3

Een auto rijdt 90 km per uur. Reactietijd van de bestuurder is 0,3 seconden.
Je hebt een aantal oriëntatiepunten op de weg.
Bij welk oriëntatiepunt kun je nog veilig oversteken?
A.
B.
C.
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Op 50 meter staat een lantaarnpaal
Op 60 meter staat een boom
Op 70 meter staat een verkeerbord

Veilig: 0 ja 0 nee
Veilig: 0 ja 0 nee
Veilig: 0 ja 0 nee
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ANTWOORDEN
PAGINA 6
opdracht 3.1: Foto A
opdracht 3.2: Wachten tot je de weg kan overzien.
EXTRA OPDRACHT 1
Welke reﬂectie is verplicht?
1.
Reﬂectiestrepen op je jas
2.
Reﬂectie in je pedalen
3.
Achterreﬂector
4.
Voorreﬂector
5.
Reﬂectie in de wielen

0 ja
0 ja
0 ja
0 ja
0 ja

0 nee
0 nee
0 nee
0 nee
0 nee

EXTRA OPDRACHT
De remweg van de auto is;
90 : 10 = 9
Kwadraat is 9 x 9 = 81 meter
3⁄4 van 81 is 60,75 meter
+ Reactietijd
90.000 meter : 3600 sec = 25 meter
In 0,3 seconde legt de auto af 7,5 meter
De auto komt na 60,75 m + 7,5 m = 68,25 m tot stilstand
Het goede antwoord is: C. 70 meter is veilig. A en B zijn niet veilig

EXTRA OPDRACHT 2
De remweg van de auto is;
100 : 10 = 10
Kwadraat is 10 x 10 = 100 meter
3⁄4 van 100 is 75 meter
+ Reactietijd
100.000 meter : 3600 sec = 27,7 meter
In 0,4 seconde legt de auto af 10,8 meter
De auto komt na 75 m + 10,8 m = 85,8 meter tot stilstand
De afstand van de auto op het moment van de oversteek
20 meter + 100 meter = 120 meter
Het goede antwoord is: ja
De auto komt op tijd tot stilstand.

Veilig oversteken doe je door voor het oversteken
goed naar beide kanten te kijken, je tijd te nemen
en je te concentreren op wat je aan het doen bent.

