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Leerlingen van het Strabrecht College over verkeer

Hoe verkeersbewust ben jij?
Middelbare scholieren zijn een kwetsbare groep in het verkeer.
Bijna dagelijks stappen zij op fiets of brommer en rijden in de
drukke ochtendspits naar school. DIT Magazine stond aan de
poort van het Strabrecht College in Geldrop en stelde de
leerlingen de vraag: hoe verkeersbewust ben jij?

Naam Stijn Verhagen
Leeftijd 16
Vervoersmiddel Fiets
“Ik let goed op het onderhoud van mijn fiets. Als er
iets mis mee is, ga ik er ook zelf
mee aan de slag. Meestal gedraag ik
me verantwoordelijk in het verkeer.
Maar het komt wel eens voor dat we
met z’n drieën naast elkaar fietsen of
dat ik ‘s avonds laat door rood licht rijd.
Maar alleen als er niets aan komt! In het
verkeer stoor ik me soms aan het rijgedrag
van scooters en brommers. Die voelen zich
vaak alleenheerser op de weg.”

Naam Roos Ederveen
Leeftijd 12
Vervoersmiddel
Fiets
“Mijn opa en mijn
vader zorgen dat
mijn fiets in orde blijft.
Soms rijd ik wel eens met
vriendinnen met z’n drieën naast
elkaar of rijd ik door rood licht. Ik
vind het lastig dat je in het verkeer sommige mensen helemaal
niet aan hoort komen.”

Naam Maikel Sloots
Leeftijd 18
Vervoersmiddel Scooter

Naam Myrthe van Deursen
Leeftijd 12
Vervoersmiddel Fiets

“Ik heb ooit een ongeluk gehad met
een brommer. En kreeg twee keer een
bekeuring voor te hard rijden. Dit had
geen invloed op mijn verkeersgedrag.
Mensen hebben vaak een negatief vooroordeel over scooter- en brommerrijders. Ze
vinden meestal dat wij roekeloos rijden en
daar erger ik me wel eens aan. Dat is namelijk
helemaal niet terecht. Het grootste deel van de
brommerrijders houdt zich netjes aan de regels.”

Naam Dennis Bijlsma
Leeftijd 15
Vervoersmiddel Fiets
“Ik stoor me in het verkeer vooral aan mensen die zich
asociaal gedragen. Bijvoorbeeld als ze bij een rotonde niet
op tijd stoppen. Ik vind mensen die heel erg langzaam
rijden erg irritant. Verder mogen jongeren op de
middelbare school nog meer bewust worden
gemaakt van de gevaren in het verkeer.”

“De verlichting van mijn fiets hangt
een beetje los. Dat is eigenlijk het
enige wat nu niet helemaal oké is.
Maar als ik dat thuis vertel, zorgen
mijn ouders ervoor dat het goed
komt. Waar ik me het meest aan erger zijn auto’s die te hard rijden. Verder
heb ik geen behoefte aan meer aandacht voor het verkeer op school. Het is
goed zoals het nu is, namelijk alleen op
de basisschool.”

