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Gastles
Beste ouder/verzorger,
Vandaag is een gastdocent van Stichting Friesland
Beweegt in de klas geweest voor een bijzondere ﬁetsles.
Doel van deze les was om:
• Uw kind te laten ervaren wat aﬂeiding door bijvoor-

beeld een smartphone met je ﬁetsvaardigheid doet.
• Via een uitdagend kampioenschap laten zien wat

een (te) laag ﬁetstempo met je koersvastheid doet.
• Zelf te proberen om in een rolstoel alledaagse

obstakels te nemen.
Als je ﬁetst mag je geen gevaar zijn voor andere weggebruikers zoals auto’s, voetgangers en andere ﬁetsers.
Zorgt jouw gedrag wel voor een gevaarlijke situatie, een
botsing of misschien zelfs een verkeersongeluk? Dan
kun je vanaf je 12e jaar een boete of straf krijgen.
Sinds 1 juli 2019 wordt het tijdens het ﬁetsen vasthouden
van elektronische apparaten zoals mobiele telefoons,
navigatiesystemen, tablets of muziekspelers standaard
als gevaarlijk gedrag beschouwd. Bij de Smartphone
Slalom heeft uw kind kunnen ervaren wat het gebruik
van een telefoon met zijn of haar ﬁetsvaardigheid doet.
Maar ook ander gevaarlijk gedrag, zoals met te veel
naast elkaar rijden, verzuimen richting aan te geven,
zonder licht rijden, over de weg zwalken ed. kan dus
beboet worden. Deze boete is op zichzelf natuurlijk
vervelend, maar de gevolgen van een ongeval zijn
natuurlijk veel erger. Een relatief lichte aanrijding
kan levenslange gevolgen hebben!

Wist u dat je bij bellen tijdens het rijden 2x zo veel
kans op een ongeluk hebt? Een bericht lezen of sturen
vergroot de kans zelfs met maar liefst 6x

De rolstoel uitdaging, die deel uitmaakte van de gastles,
is vooral heel leuk. Maar we vragen de kinderen ook zich
voor te stellen dat ze door een -ﬁets-ongeval de rest van
hun leven hierin moeten zitten. Dat verandert de zaak...
We hopen dat onze les wat meer begrip heeft gebracht
over het effect van aﬂeiding op de ﬁetsvaardigheid. We
wensen uw kind veel veilige kilometers en dat u hierbij het
goede voorbeeld geeft.

Namens de gastdocenten,

Eric Lansu
Stichting Friesland Beweegt

ANBI stichting Friesland Beweegt werkt met mensen die (weer) op weg zijn naar een plekje op de arbeidsmarkt
en hen waarvoor dat niet (meer) weggelegd is. Met deze unieke mix aan vrijwilligers organiseren we evenementen,
geven we verkeersveiligheidslessen, werken aan eenzaamheidsbestrijding en activering van mensen in Friesland.

