
Stel je even voor. Het is donker buiten en het regent 
niet. Een chauffeur rijdt met de auto 50 kilometer 
per uur. Hij heeft zijn lichten aangestoken en is 
voorzichtig. Moet de chauffeur plots remmen voor 
een fietser? Dan heeft hij 26 meter nodig om volle-
dig stil te staan. Maar draagt die fietser enkel don-
kere kledij? Dan is hij pas zichtbaar op 20 meter. 
Het betekent dat de kans op een ongeval groter is. 
Draag je reflecterende kledij? Dan ben je al zicht-
baar op 150 meter. De bestuurder heeft je van ver 
gezien. Hij kan rustig remmen en uitwijken. 

Val op
Het is erg belangrijk dat je goed zichtbaar bent in 
het verkeer. Dat kan op verschillende manieren! 
Je zorgt ervoor dat je reflecterende kledij draagt. 
Je kan een fluohesje aandoen, of een reflecterende 
jas. Over je boekentas kan een fluohoes. Contro-
leer of je voor- en achterlicht goed werken. En kijk 
of je fiets reflectoren heeft. Er bestaan ook fluo-
rescerende fietsbanden (zie foto). Die zorgen voor 
extra zichtbaarheid. Je ouders en leerkrachten zijn 
bezorgd om jou. Ze houden van je. En ze willen 
dat je je zo veilig mogelijk in het verkeer begeeft. 
Daarom zeuren ze zo vaak over het belang van een 
hesje en helm. 

Helm op, fluo top! 
Na de herfstvakantie start de actie ‘Helm op, fluo 
top’. Ben je veilig gekleed? Dan kan je stickers 
sparen voor een beloning. Vraag aan je leerkracht 
of jullie school meedoet! En beloning of niet: kies 
altijd voor veiligheid! Daar kom je het verste mee.
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Val op in het verkeer!
 
Van november tot maart is het overdag minder lang klaar. 
Het wordt later licht en het wordt vroeg weer donker.  
Een goede zichtbaarheid in het verkeer is dan heel belangrijk!

>>> Gebruik je fluo? Dan zien bestuurders je beter!

>>> Veiliger de weg op met een helm en hesje!
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