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in   de   winter   veilig   de   weg   op

Ken je Bert? Bert is vrachtwagenchauffeur. 
Hij is zelfs verkozen tot Vrachtwagenchauffeur van het jaar. 

Deze titel heeft Bert gekregen omdat hij in alle opzichten zijn vak kent:
• hij rijdt veilig en zuinig
• hij kent alle technieken om te laden en te lossen
• hij kan de routes uitstippelen om op zijn bestemming te raken
• hij heeft de technische bagage om zijn vrachtwagen te onderhouden en om 
   kleine herstellingen uit te voeren.

Kortom, Bert is net zoals zijn collega-vrachtwagenchauffeurs een échte vakman. En hij 
deelt graag al zijn kennis met jou. Of het nu regent, stormt of sneeuwt, Bert gaat met 
jou op stap. 

Meer weten over Bert? Check www.vrachtwagenchauffeur.be

Deel   1   -   Fietsen   in   de   herfst   en   de   winter

   Opdracht   1.1   
Quiz - Weet   jij   hoe   het   moet?

“In de herfst en de winter zijn de dagen kort; zelfs overdag is het dik-
wijls somber. Het regent veel, soms valt er zelfs sneeuw en af en toe 
ijzelt het. Maar als fi etser raak je ook bij deze weersomstandighe-
den veilig op school. Zeker als je eerst deze drie vragen beant-
woordt.”

Vraag   1
Het heeft vannacht gestormd. De wind heeft de laatste bladeren van de bomen gerukt. Er 

zijn heel wat bladeren op het fi etspad terechtgekomen. Bovendien hebben veel mensen 

het bladerentapijt op hun stoep weggeveegd tot op het fi etspad. Het gevolg: het fi etspad 

ligt bezaaid met een dik pak bladeren waar je je soms in vastrijdt. Bovendien is het spek-

glad. Wat doe je?

  Je rijdt op de stoep. Want daar liggen nauwelijks bladeren. 
  Je rijdt toch maar op het fi etspad. Je bent extra voorzichtig, want je wilt niet vallen.
  Je fi etst op de rijbaan.

Bert
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Vraag   2
Het is donker (of het schemert). Hoe raak je veilig op je bestemming? 
Zoek minstens 3 maatregelen. Als je diep nadenkt, raak je misschien wel tot 5! 

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Bert

Vraag 3
Welke voorzorgsmaatregelen neem je bij sneeuwweer?

    JA        NEE 
 1 - Je draagt een fi etshelm.

 2 - Je zet je zadel een tikkeltje hoger.

 3 - Je laat je fl uohesje thuis.         
      Door de witte sneeuw ben je sowieso goed zichtbaar.

 4 - Als je langs geparkeerde auto’s rijdt, heb je extra aandacht voor auto’s 
      die nog helemaal bedekt liggen met sneeuw.

 5 - Je remt zo weinig mogelijk.

 6 - Je neemt zo veel mogelijk straten waar de sneeuw al is platgereden 
                   door auto’s.

 7 - Je zet ook overdag je verlichting op.

 
   Opdracht   1.2    
 De   politie   of   een   medewerker   van   stad   of   gemeente   helpt   je   graag!

“Wist je het antwoord op vraag 1? Nee? Heeft een klasgenoot of de 
leerkracht jou geholpen? Fijn! Je had de vraag ook aan mij mogen 
stellen. Want ik ken het verkeersreglement op mijn duimpje. Nogal 
wiedes als vrachtwagenchauffeur. Maar wat doe je als ik er niet 
ben, of er niemand anders is die het verkeersreglement kent? 
Dan kan de politie je helpen of een medewerker van stad of 
gemeente.“

De politie in jouw stad of gemeente

• Het internetadres:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Het telefoonnummer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Deze vraag stel je:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

De diensten van jouw stad of gemeente

• Het internetadres:                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• De naam van de dienst die jou kan helpen:                                                                                                                            _                    

• Het telefoonnummer:                                                                                                                                                         _

• Het e-mailadres:                                                                                                                                                         

• Is er een contactformulier?  Ja / Nee

• Deze vraag stel je:                                                                                                                                                         
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Bert

Deel   2  -  Vrachtwagen   in   de   sneeuw

   Opdracht  2.1   
Vrachtwagenchauffeur   Bert   is   er   helemaal   klaar   voor!

“Sneeuw of niet: ook ik moet de weg op. Want klanten wachten op hun 
leveringen, fabrieken hebben grondstoffen nodig en winkels moeten 
worden bevoorraad. Natuurlijk rij ik bij dit weer nog voorzichtiger 
dan anders. Ik wil zeker niet slippen en ik doe er alles aan om andere 
weggebruikers niet in gevaar te brengen. Voor ik vertrek, neem ik 
ook nog deze 11 voorzorgsmaatregelen. Weet jij waarom?”

1  Ik maak de ruiten van de cabine helemaal sneeuwvrij, want 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 

2  Ik maak de spiegels schoon: er mag geen ijslaagje meer op zitten en ze mogen niet besla-
gen zijn, want

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 

3  Ik vertrek pas als de ruiten niet meer bewasemd zijn, want

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 

4  Ik veeg de lichten vooraan en achteraan schoon, want

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 

5  Ik rijd bij voorkeur met winterbanden, want

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 

6  Ik neem sneeuwkettingen mee, want

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 

7  Ik giet wat antivries in het reservoir met de ruitenwisservloeistof, want
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8  Ik zorg ervoor dat er geen sneeuw ligt boven op het zeildoek van de huifwagen, want

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 

9  Ik neem warme handschoenen mee, want

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 

10 Ik heb een sneeuw- of ijskrabbertje mee, want

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                 

11 Ik neem schoonmaakmateriaal mee, want

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 


