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’Stel je voor dat je een ongeluk krijgt’
REPORTAGE
VERKEERSLES

3 Interactieve les over ge-
vaarlijk verkeer

Echten "Allemaal stilstaan. Jullie

Door Pauline den Hartog Jager
Echten "Allemaal stilstaan. Jullie

vergetenmassaal je hand uit te ste-

ken en naar rechts te kijken. Vrese-

lijk." Schuldbewust kijkt een

groepje leerlingen naar verkeersle-

raarMichel Rahn. Daarnamogen ze

verder rijden op een speciaal aange-

legd parcours, mits ze zich braaf

aan de verkeersregels houden.

Gisteren kregen ruim 130 basis-

schoolleerlingenuit Echten enRui-

nerwold een speciale praktijkles in

verkeersveiligheid. De boorlocatie

van de NAM in Echten was omge-

toverd tot een miniversie van het

Asser verkeerspark, inclusief stop-

lichten, verkeersborden, een tunnel

en haaientanden op de weg.

Het mobiele verkeersplein is een

initiatief van Shell en Veilig Ver-

keer Nederland om het groeiend

aantal ziekenhuisopnamen door

fietsongelukken onder kinderen te

verminderen. Het plein reist deze

dagen door Drenthe. "Shell leent

het ons een paar weken", zegt Hen-

riët Jager van de afdeling onderwijs

van de NAM. "Wij geven de voor-

lichting in gebieden waar wij als

NAM veel aan het werk zijn, waar-

door er extra verkeer is."

De leerlingen hebben de grootste

lol en crossen naar hartenlust over

het parcours in hun skelters. Zo-

lang het maar volgens de verkeers-

regels gaat. "Ho eens even, wat be-

tekent dat ronde rode bord met die

witte streep?", vraagt verkeersle-

raarMichel aan een jongen die van-

uit de verkeerde kant de tunnel in

wil rijden. Oeps. Keren dan maar.

Ippe Luning (8) uit Ruinerwold

heeft het naar z’n zin. "Dit is leuk, je

leert dingen en je zit niet in een lo-

kaal", zegt hij. Een ongeluk heeft hij

gelukkig nog nooit gehad. "Maar

wel bijna. Ik fietste in een bocht en

opeens kwam er een auto van de

andere kant aangereden. Toen ben

ik de berm ingereden."

Juf Brigitte van obs De Dissel in

Ruinerwold is blij met de verkeers-

dag. "De meeste leerlingen gaan

zelfstandig op de fiets naar school

en het is belangrijk dat dat veilig

gebeurt. In het dorp is een aantal

verkeerssituaties dat ze hier leren

niet aan de orde,maar over een paar

jaar gaan ze naar de middelbare

school inMeppel. Praktijkles is dan

beter dan theorieles."

SamMeijer (8) uit Ruinerwold is

het helemaal daarmee eens. "Op

school krijgen we alleen maar ver-

keersles uit een boekje, hier doe je

het echt", zegt ze. "Ik steek mijn

hand meestal wel uit als ik afsla.

Stel je voor dat je een ongeluk

krijgt. Ik heb vandaag vooral de

verkeersborden geleerd. Zoals die

gele ruit met witte rand, die bete-

kent dat je voorrang hebt."

Op basisschool ’t Echtenest in

Echten kregen kinderen van groep

7 en 8 daarnaast les over de dode

hoek in tractoren.

’’Praktijkles
is beter

dan
theorieles

¬ Leerlingen

kregen giste-

ren spelender-

wijs les over

de verkeersre-

gels. Foto:
Gerrit Boer


