
Laat je zien
In de winter is het ’s ochtends en ’s avonds vaak nog donker als je de weg op gaat. 
Automobilisten en ander verkeer zien jou en je kind dan veel minder goed. Gelukkig kun je 
daar zelf iets aan doen:

• Fietsverlichting. Zorg voor een goed werkend voor- en achterlicht op de fiets. Lampen 
die vast en op een goed zichtbare plek op de fiets zitten zijn het beste! Kijk ook naar de 
checklist verderop in deze folder. Losse lampjes zijn een goed alternatief voor als je licht 
kapot is.  

        TIP: zorg dat je altijd batterijtjes of een extra lamp in huis hebt zodat je 
        nooit in het donker zit. 

• Lichte kleuren vallen veel meer op dan donkere. Kies dus een leuke lichte of felgekleurde 
winterjas, sjaal of muts. Bij mist is een donkere jas juist weer beter zichtbaar. Heb je een 
donkere jas, zorg dan voor reflecterende strepen, stickers of een reflecterend hesje. Die 
zijn los verkrijgbaar.
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• En zelfs als je goed zichtbaar bent: kijk extra goed uit. In 
de winter hebben veel automobilisten last van beslagen 
autoruiten. Ook regen en sneeuw maken het moeilijker om 
alles goed te zien. Ga er dus niet vanuit dat auto’s jou en je 
kind altijd opmerken.

• Zorg ervoor dat je ander verkeer ook goed kunt zien. Als je 
een muts, sjaal of capuchon op hebt, moet je nog steeds 
over je schouder kunnen kijken.

PRIJSVRAAG 
Maak kans op te gekke PAW 
Patrol fietsaccessoires om 
je fiets op te pimpen! Kijk 
snel op verkeersouders.nl/
prijsvraag en doe mee!

Kleur mij in

Of download de volledige 

kleurplaat op 

verkeersouders.nl/prijsvraag!

Gaat de klok een uur terug? Een goed moment 
om jouw fiets en die van je kind te checken: 

VERLICHTING 
Verplicht ‘s nachts en overdag bij slecht 
zicht te gebruiken:

REFLECTIE 

JA NEE

verplicht op een fiets:

Een losse rode reflector aan de 
achterkant of relfecterend achterlicht.

Witte of gele reflectoren in de spaken of 
reflectie op de band of veig.

Twee gele / oranje reflectoren op beide 
trappers

Het achterlicht werkt goed, straalt naar 
achteren en geeft rood licht.

De koplamp werkt goed, straalt recht naar 
voren en geeft wit of geel licht. 

FIETSCHECK!

Help mee om Nederland  

verkeersveiliger te maken. 

Draag bij, ga naar 

vvn.nl/doneer

TI

P VAN CHASE

Je zit 
veiliger in de 

autogordel zonder 
dikke winterjas, dus 

die kun je in de 
auto beter uit 

doen.



Met de slee naar school 
Wist je dat ze in  

Noorwegen en Finland 
met de slee of sneeuw-

scooter naar school 
gaan?

Woon je in de bergen 
dan kan je op ski’s naar 

school. Welke landen kun 
jij bedenken?

In Nederland  
gebeurt het heel af en toe, als 

we een goede sneeuwbui 
gehad hebben, dat je op de 

slee naar school 
kan. Leuk! 

Kijk elke dag naar Nick Jr!   
www.nickjr.tv

Veilig stappen en 
trappen met Chase
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Help je mee? 
Word donateur! 

Veilig verkeer begint voor iedereen 
met goed verkeersonderwijs. Wie 
is er niet opgegroeid met het VVN 
Verkeersexamen? Maar ook na de 
basisschool blijft het van levensbelang 
om je kennis en vaardigheden in het 
verkeer te vergroten en te onderhouden. 
Veilig Verkeer Nederland is er voor 
iedere verkeersdeelnemer. Onze missie 
is niets voor niets ‘Iedereen veilig over 
straat’. Met duizenden enthousiaste 
vrijwilligers organiseren wij acties zoals 
fietscontroles, snelheidsacties in de 

buurt of campagnes zoals De scholen 
zijn weer begonnen en BOB. Allemaal 
bedoeld voor onze verkeersveiligheid. De 
activiteiten van Veilig Verkeer Nederland 
zijn mede mogelijk dankzij de waardevolle 
bijdrage van onze leden en donateurs. 
Hiermee kunnen wij blijven werken aan 
het verbeteren van de verkeersveiligheid 
en kunnen we al onze vrijwilligers zo goed 
mogelijk ondersteunen. Onze ANBI status 
onderstreept VVN nog eens als goed doel. 
Help je mee? Alvast bedankt voor je 
bijdrage! Ga naar vvn.nl/doneer.

Oei, het is glad! 
In de winter kan het spekglad worden op de stoep, het fietspad of de weg. Dit komt 
door verse of bevroren sneeuw of door ijzel. Bij ijzel regent het terwijl het aan de              
grond nog vriest. 

Vaak wordt er gewaarschuwd voor gladheid. Pas dan extra op als je naar buiten gaat. 
Een gladde straat is leuk om te spelen voor je kind, maar als jullie ergens naar toe 
moeten kun je maar beter voorzichtig zijn. Stap bijvoorbeeld even af als je op de fiets 
bent. Lopend heb je net wat meer grip op de grond! Help je kind door op lastige stukken 
samen te lopen. Houd ook rekening met andere plekken die vaak glad zijn: de zijkanten 
van de weg richting de goot, bladeren, witte strepen, gladde tegels en metalen richels. 
Of pak toch samen de slee!

Fiets langzamer
Als je niet te hard rijdt, dan hoef je ook niet zo hard te remmen. En daardoor is de kans 
kleiner dat je met je fiets uitglijdt. Als kinderen goed letten op hun snelheid terwijl ze 
fietsen, beide handen aan het stuur houden en rustig door de bochten rijden, dan zorgt 
dat voor minder ongelukken. Vertel je kind dat ook auto’s last hebben van de gladheid 
en dat zij ook weg kunnen glijden. Ergens snel tussendoor glippen met de fiets is geen 
goed idee.

TI

P VAN CHASE

Chase oefent 
altijd even met 

lopen en glijden, 
anders ligt hij zo 

op zijn snuit!

Fietstips in de winter 
Zorg voor goed licht op je fiets, voor én achter! En 

draag lichte of reflecterende kleding voor meer 
zichtbaarheid.

Houd bij gladheid meer afstand tot auto’s.

Zet het zadel wat lager zodat je kind makkelijk 
met de voeten bij de grond kan. 

Fiets langzamer of stap af als de weg erg glad is.  
Waarschuw anderen ook voor gladheid.

Laat wat lucht uit de fietsbanden lopen, want 
zachte banden hebben meer grip.


