
 

In overleg met VVN afdeling Zwolle, het Gymnasium 

Celeanum en de vrienden van de verkeersmarkt 

organiseren wij op maandag 26 september 2022 een 

verkeersmarkt voor de brugklassen op het Gymnasium 

Celeanum. 

 

Helaas gebeuren er nog steeds veel ongelukken met jonge fietsers op weg van en naar school. Zij 

schatten situaties vaak verkeerd in en raken betrokken bij een ongeluk met veelal fatale gevolgen. Uit 

een onderzoek van Stichting Consument en Voorlichting blijkt dat in Nederland ieder jaar ruim 70.000 

mensen een fietsongeval hebben. Gemiddeld 64.000 personen worden na een ongeval behandeld op 

een Spoedeisende Hulpafdeling. 

 

Kinderen tot 14 jaar vormen een belangrijke risicogroep. De eerstejaars leerlingen van het voortgezet 

onderwijs nemen steeds meer deel aan het verkeer. Veelal krijgen zij te maken met 

spoorwegovergangen en andere risicosituaties tijdens het traject dat zij dagelijks van en naar school, 

sportclub etc. afleggen. Dat is de reden dat we jaren geleden de vrienden van de verkeersmarkt hebben 

opgericht. Een groep vrijwilligers die op uitnodiging langs scholen e.d. gaan om jongeren bewust 

maken van de risico’s en van roekeloos verkeersgedrag op weg Van en Naar school.  

 

Het thema van de Verkeersmarkt Veilig op weg Van en Naar school, is bij de verschillende onderdelen 

terug te vinden, zoals o.a.:  

• NS Reizigers; een interactieve voorlichting door ervaren machinisten en conducteurs over 

verkeersveiligheid op en rond spoorwegovergangen.  

• De reactietester; hoe snel reageert de deelnemer in seconden en intensiteit. 

• Rolstoelbaan; deelnemers ervaren hoe het is om in een rolstoelbaan het verkeer deel te 

nemen.  

• NVBS blindenbaan; deelnemers ervaren hoe het is om in het verkeer je weg te vinden als 

slechtziende of blinde.  

• VVN afdeling Zwolle; de veilige fiets, met o.a. wat is een veilige fiets, gehoordragers en het 

gebruik van je smartphone.  

• Tunnelblik; De deelnemers zullen het effect van alcohol op het zichtveld ervaren. Daarnaast 

komen de risico’s van overmatig en te vroeg alcoholgebruik, verdovende middelen, lachgas 

ect. aan de orde.  

• Keuzes maken; iedereen kan op elk moment in z’n leven keuzes maken, of het nu gaat over 

verkeersveiligheid/regels, pestgedrag, groepsgedrag of de keuze van een  ander respecteren. 

 

We hopen u zo een kleine inkijk te hebben gegeven wat de leerlingen zoal kunnen verwachten.  

 

We gaan er een fijne en educatieve dag van maken! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met mw. T. Kruizinga 
 


