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De scholen zijn weer begonnen! En om het nieuwe schooljaar op een echt goede manier 
te laten beginnen, kregen een aantal basisscholen in Drenthe de uitnodiging om deel te 
nemen aan een speciaal voor kinderen samengesteld programma op het TT-circuit in 
Assen. De plek bij uitstek voor snelle motoren, stoere mannen en hard rijdende auto’s. 
Maar niet vandaag. Veiligheid en verantwoord weggebruik stond vandaag centraal bij alle 
leerlingen, meesters en juffen. Een dagje oefenen met onveilige situaties om ervaring op 
te doen voor meer veiligheid in het verkeer.  
 
De middag begon met een luid gejuich op de pitstraat, waar alle leerlingen zich hadden 
verzameld. Iedereen werd welkom geheten en kreeg te horen dat er vandaag getest 
werd op gedrag, kennis en plezier. Toen klonk het startsein voor de in totaal 11 
onderdelen waarin de leerlingen hun verkeerskunsten konden bewijzen. 
 
Het Tai-bo onderdeel was bedoelt om leerlingen erop de wijzen dat agressiviteit in het 
verkeer je alleen maar moe maakt en uitput. De meeste leerlingen (en leraren) moesten 
dus ook even op adem komen na de fanatieke Tai-bo les. De instructeur maakte dit 
trouwens ruimschoots goed met zijn enthousiasme. Iedereen deed mee.  
 
Het onderdeel remweg bepalen was iets ingewikkelder. De leerlingen moesten een 
skippybal plaatsen op de plek waarvan ze dachten dat een voertuig tot stilstand zou 
komen. Een aantal voertuigen zoals de auto en de scooter, werden vrij goed ingeschat. 
Maar bij de brandweer en de fiets zaten bijna alle leerlingen er dik naast met hun 
inschatting. ‘Terug met die skippybal, zo ver komt ie nooit!’… maar soms scheelde het 
meer dan 8 meter. Oppassen dus. Een ongeluk zit in een klein hoekje. 
 
Bij het militaire onderdeel werd bij de leerlingen getest of ze wel wisten dat een militaire 
colonne bijna altijd voorrang heeft. Ook als het stoplicht voor je op groen staat. Alle 
scholen haalden hier de maximale score. Goed gedaan! Daarna mocht iedereen een 
kijkje nemen in de Leopard. Indrukwekkend voor de meeste scholieren: ‘brrr, wat een 
eng ding’, ‘is ie echt?’, ‘als ik hier op druk, ontploft ‘ie dan?’. Als afsluiter kreeg iedereen 
een potje camouflageverf cadeau. Op de TT is te weinig struikgewas aanwezig om voor 
onzichtbaar door te gaan, maar leuk stonden de strepen op de gezichten van de 
leerlingen wel. 
 
Bij het step-onderdeel werden de leerlingen getest op discipline… jawel. Ondertussen 
konden de leerlingen de verschillende steps uitproberen om te kijken welke het beste 
stuurde en het meest comfortabel reed. De meeste kwamen tot de conclusie dat het toch 
wel heel lekker is om wat dikkere banden en een breder stuur te hebben. Veiligheid 
voorop! 
 
Bij het mountainbike-onderdeel werd de behendigheid van de scholieren getest en dit 
bleek voor bijna iedereen best nog een hele opgave. Zeker wanneer je niet gewend bent 
aan een stuur waarmee je voorover komt te zitten, en daarna een scherpe bocht moet 
maken. ‘Best lastig dit’, ‘Ik had dit toch wel onderschat’, waren enkele reacties. 
 
Bij de brandweer vertelde een man in uniform over het nut van parkeervakken. Namelijk 
dat deze zijn bedoeld voor brandweer, politie, en ambulance. Het komt te geregeld voor 
dat deze parkeervakken op kritieke momenten zijn ingenomen door personen auto’s, 
waardoor de -in dit geval- brandweer haar werk niet kan uitoefenen. Ook het onderwerp 
rookmelders kwam ter sprake. Belangrijk want in je slaap kun je verrast worden door 
brand. De schadelijke stoffen die door brand vrij komen, kunnen ervoor zorgen dat je 
niet op tijd wakker wordt, of nog erger: helemaal nooit meer wakker wordt. De leerlingen 
zonder rookmelder thuis werden aangespoord om dit tijdens het eten ter sprake te 
brengen.  



 
En dan het slippen, volgens de absolute meerderheid van de stemmen, het allerleukste 
onderdeel van de dag! ‘Jemig, wat gaaf’, ’cool’, ‘ik wil nog een keer’, ‘vet’. Een noodstop 
in een klein autootje op de gladde weg, waarna je een spin van 360° volgde om je eigen 
as… met je gordels om. Bijna niemand vond het eng, maar besefte ook dat dit kwam 
omdat het een simulatie was. In het echt schrik je dus wel en is het levensgevaarlijk. 
Bijna alle leerlingen zeiden dat ze in de auto van paps en mams altijd een gordel droegen 
op de achterbank. Iedereen besefte het nut van veiligheid en vond dit ook erg belangrijk. 
Goed nieuws dus!  
 
De Ambulance was voor veel leerlingen het meest leerzame onderdeel van de dag. Pas 
achteraf besef je wat het  betekent om een ongeluk te krijgen. Ook werden de leerlingen 
op de noodzaak gewezen om preventief met bijvoorbeeld telefoonnummers om te gaan. 
Namelijk: weet jij het nummer van je huisarts uit je hoofd of heb je het ergens 
opgeschreven? Bijna niemand wist het. Daarentegen wist iedereen het landelijke 
noodnummer weer wel te noemen: 1-1-2! Laat dat duidelijk zijn. Daarna volgde er een 
demonstratie waarin nekletsel in scène werd gezet. Met behulp van een brancard en een 
nekbrace werd getoond hoe je maar beter het zekere voor het onzekere kunt nemen, 
want in het ziekenhuis terecht komen, is bepaald geen pretje. ‘Ik voelde me net een pop, 
en het zat allemaal veel te strak’, zei Margot, een van de leerlingen die meedeed met de 
demonstratie. 
 
De politie liet zien dat je er makkelijk naast kunt zitten met het inschatten van de 
snelheid van een voertuig en de remweg ervan. Als je met een auto of motor 20 km / per 
uur sneller rijdt, dan verdubbelt de remweg. Ga je dus van 50 km/per uur naar 70 
km/per uur, dan heb je dus al 20 meter extra nodig om tot stilstand te komen! Ook op 
het geluid van de motor kun je wat betreft je inschatting beter niet blind vertrouwen, 
bleek na een test met 2 motorrijders in een verschillende versnelling.  
 
En daarna begon de spanning voor sommigen pas echt. Een aantal brugklassers 
verklaarde zelfs de kluts kwijt te zijn van de zenuwen… want na zo’n spannende dag 
wilde namelijk iedereen winnen. Om de leerlingen tot bedaren te brengen was er een 
optreden van Bo en Monika. Erg cool en hip! Ook Jacob, de Tai-bo instructeur liet nog 
een laatste keer van zich horen. Boem boem boem, het bekende laatste nummer die, als 
je meezong ook nog extra punten op leverde eerder die dag, kreeg iedereen in beweging. 
Zie je nou wel dat sporten goed voor je is?  
 
Daarna volgende de prijsuitreiking en werd het echt heel spannend. De prijzen, een 
beker en een fles kinderchampagne, werden uitgereikt door Save, de mascottezebra. 
Zoals het hoort op de TT, werden de flessen champagne goed geschud voordat ze 
werden overhandigd. De school die er uiteindelijk met de hoofdprijs vandoor ging was de 
OBS De Wezeboom & Vroonland. Gefeliciteerd! Iedereen klapte, juichte en was 
enthousiast. Het was een geweldige dag! 
 
Als afsluiter reden alle bussen nog een ere-rondje over het circuit, om daarna een zwaai 
naar links te maken, de openbare weg op, huiswaarts. En nou goed uitkijken hè 
voortaan! En gordels om. 


