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Opdracht VVN – Actie Start Schoolseizoen 
 
 
De scholen zijn weer begonnen! 
 

Na een lange zomervakantie vol belevenissen en avonturen is het nu weer tijd voor 

aardrijkskundeles, staartdelingen en voltooid deelwoord. Om op tijd op school te komen, 

stappen veel leerlingen op de fiets of maken een wandeling door dorp of stad. Ook na 

schooltijd steken de kinderen wel eens een weg over, want immers: zonder deelname 

aan het verkeer kom je bijna letterlijk, nergens. Om ieders geheugen weer even aan te 

scherpen (hoe zit het ook alweer met de verkeersregels?) werd in Assen vandaag voor de 

derde keer de veilig-in-het-verkeer-dag georganiseerd voor scholen uit Drenthe op het 

TT-circuit in Assen. 

 

Alle scholen werden bij aankomst opgewacht door een begeleider van Veilig Verkeer 

Nederland. Als extraatje kregen de kinderen een rugtas met inhoud cadeau. Een aantal 

scholen liet even op zich wachten, de ruime meerderheid die wel aanwezig was, werd 

welkom geheten op de pitstraat en kreeg te horen dat er vandaag getest werd op 

gedrag, kennis, behendigheid en plezier. Ook werd iedereen erop geattendeerd dat er 

punten te behalen waren. Dubbel zoveel reden om je best te doen dus. Daarna werd 

iedereen succes gewenst en klonk het startsein voor de in totaal 11 onderdelen waarin 

iedereen zijn/haar verkeerskunsten kon bewijzen. 

 

In de ambulance 
Iedereen heeft wel eens een ambulance zien rijden. Maar hoe ziet een ambulance er van 

binnen uit? En wat doet een ambulance precies? De demonstratie zag er in grote lijnen 

zo uit: een brancard, een spalk, zuurstoftoediening met mondkapje, reanimatie, een 

serie naalden, lachgas (narcosemiddel), een soort stofzuigertje, rietjes en… een 
teddybeer voor jonge kinderen, om de aandacht mee af te wenden en voor het 

lokaliseren van pijn. Een kennisfeitje: wanneer je een ambulance ziet met een groen 

zwaailicht aan, dan betekend dit dat er zich een ongeval heeft voorgedaan met meerdere 

slachtoffers en dat de ambulancewagen in kwestie de leiding heeft. Veel leerlingen 

vonden de ambulance een reuze interessant onderdeel. Een uitgelezen kans om het 

allemaal eens zonder kleerscheuren van dichtbij te bekijken. 

  

 

Tai-bo doe je zo 
Het Tai-bo onderdeel was er om kinderen stoom af te laten blazen en om iedereen erop 

te wijzen dat agressie in het verkeer averechts werkt. Hoewel de boksbewegingen 

misschien anders deden vermoeden… Boem boem boem! De fanatieke instructeur deed 

de pasjes een keer voor alvorens de muziek aan te zetten en iedereen op te zwepen tot 

grote prestaties. In dit geval: de maximale score van 30 punten. De laatste 10 punten 

verdiende je als school alleen als de meesters en juffen ook meededen. En luie leraren en 

juffen…? Die bestaan toch niet? Er werd dus goed gescoord.  
 

80 keer televisie kijken 
Via een trap naar boven kwam je in de persruimte terecht; een ruimte met maarliefst 80 

televisies. Hier werd een film vertoond over regels op circuit, het gebruik van vlaggen en 

veiligheid Erg spannend voor brugklassers zonder rijbewijs. Er waren leerlingen die zich 

afvroegen of er ‘wel eens iemand vanaf de tribune de baan op was gerend’, ‘hoeveel 
coureurs er in brand waren gevlogen’, ‘of de ambulance vaak langskwam en daarnaast 

nog een tig aantal associaties met heldenromans en actiefilms. Achteraf waren deze 

vragenstellers erg verbaasd over het feit dat het allemaal zo meeviel: er gebeuren zelden 

ongelukken op de TT.
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Dode hoek 
Op het circuit stond een grote bus geparkeerd. De kinderen konden achter het stuur 

plaatsnemen om het (gebrek aan) uitzicht te bekijken. Waar het namelijk om ging, was 

de zogenaamde ‘dode hoek’. Als chauffeur van een bus ben je vaak niet goed in staat om 
te zien wat er om je heen gebeurt. Een aantal reacties van de kinderen was dan ook dat 

ze bussen eng vonden. Een meisje vertelde dat ze bijna klem was komen te zitten tussen 

een hek en een bus terwijl de buschauffeur haar wel had gezien. Niet erg veilig dus. Nog 

een tweetal reacties waren dat ‘buschauffeurs zelf ook niet goed uitkijken’ en ‘veel te 
hard rijden’. Mmmm, een verbeterpunt voor de buschauffeurs?  

 

Zonder rijbewijs, mét gordels 
En dan het sliponderdeel: volgens een absolute meerderheid van de stemmen het 

allerleukste onderdeel van de dag. Sommige kinderen zagen er nogal tegenop. Of kwam 

dat omdat de chauffeur van de auto zei dat hij geen rijbewijs had? Hoe dan ook, na een 

keer in de auto te hebben gezeten was iedereen luid enthousiast. ‘Gaaaf’, ‘Ik wil nog een 
keer’, ‘dit is leuker dan de wildwaterbaan van Hellendoorn’, ‘ik hoop dat het heel hard 

gaat vriezen en glad gaat worden’, waren enkele reacties. In een klein autootje werd een 

noodstop gemaakt op een gladde weg, waarna een spin van 360° om de as van de auto 

volgde…. met gordels om. Dit laatste was echt nodig zeiden de kinderen. Ook aan het 

angstaanjagende geluid van de slippende auto’s kon je horen dat in een slip raken 

bepaald geen pretje is, laat staan de mogelijke gevolgen. Daarom, gordels om!  

 
Bij de politie 
Bij de politie werd er getest op kennis en inschatting van remweg versus snelheid. Twee 

motoren reden voor de leerlingen langs met snelheden van respectievelijk 30 en 50 km 

p/u. De bijkomende vraag was om de remweg in te schatten. De conclusie: hoe hoger de 

snelheid, hoe langer de remweg. Daarna volgde een gehoortest die sommige kinderen op  

het verkeerde been zette. Weer reden de motoren langs, de eerste motor in de 2e 

versnelling met een hoog toerental. De tweede motor in de 5e versnelling met een laag 

toerental. Een grote groep liet zich bij het inschatten van de snelheid misleiden door het 

geluid van de motor. De les: vertrouw bij je snelheidsinschatting niet blind op het geluid 

van de motor. Let hierop wanneer je oversteekt. 

 
Fout geparkeerd 
Bij de brandweer kregen de leerlingen een vijftal vragen voorgeschoteld. Een 

situatieschets: ‘Waar heeft de brandweer in Nederland het meeste last van bij het 

blussen van een brand om 20.00 uur ’s avonds. De drukke spits? Of de foutgeparkeerde 
auto’s?’ Het gebeurt vaak dat de speciaal voor de brandweer, politie en ambulance 
gereserveerde parkeerplaatsen, tijdens alarmsituaties zijn ingenomen door gewone 

personenauto’s, zonder vergunning. Dit belemmert de brandweer bij het uitoefenen van 
zijn taak. Erg hinderlijk! Wanneer je dus iemand een auto ziet parkeren op een van deze 

plekken (te herkennen aan een wit kruis of de letters NP) dan mag je hem of haar op zijn 

miskleun aanspreken. Ook de rookmelder kwam ter sprake. Veel kinderen hebben er 

eentje thuis aan het plafond hangen. De kinderen die geen rookmelder thuis hadden, 

werden aangespoord om dit tijdens het eten ter sprake te brengen. Duur zijn ze 

trouwens niet, voor €5,- koop je er eentje bij de Praxis. 

 

Mountainbike 
Bij het onderdeel mountainbiken fietsten alle kinderen over een parcours en werd er 

getest op oplettendheid, behendigheid en zelfstandigheid. Een groot aantal wielrenners 

vloog uit de bocht wegens een te hoge snelheid! Ook de schrikreactie werd getest, dit 

ging bij iedereen wel goed. Hieruit blijkt: er wonen koelbloedige kinderen in Drenthe. 

 

And the winner is… 
Nadat alles was doorlopen, volgde uiteindelijk een nog veel spannender moment. De 

prijsuitreiking! Daarvoor werd nog eenmaal het succesnummer van de Tai-bo instructeur 
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ten gehore gebracht dat iedereen in beweging kreeg. Boem boem boem! Ook werd er 

gezongen voor een aantal jarigen in het publiek. Safe, de zebra-mascotte van Veilig 

Verkeer Nederland zwaaide de menigte toe en zorgde ervoor alles veilig en goed verliep. 

Geholpen door Janiek; de rondemiss en de presentator, werden de scholen die het 

hoogste aantal punten hadden gescoord onder luid gejuich en een paar verdwaalde 

jaloerse verliezers, in het zonnetje gezet.  

 

 
De uitslag:  1. Dr. Pickardtschool uit Coevorden 

  2. Pieter van Thuylschool uit Midden Drenthe 

  3. De Kievietshoek uit Westerveld. 

 

Gefeliciteerd! 

  


