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Oefening 1 

Vul de woorden in de juiste vorm in de juiste z in in. 

Kies uit: 

aansprakelijk - de bestuurder - bewijzen - de boete - in de gaten hebben - levensgevaarlijk - 

oversteken - rekening houden met - scherm - het s lachtoffer - tijdens - trillen - uitlachen - 

verbieden 

 

1.  We hebben een nieuwe televis ie met een groot   gekocht. Onze woonkamer lijk t 

wel een bioscoop. 

2 .   To e n ik o p d e ma rk t b o odschappen d e ed,   ik n ie t    

portemonnee gestolen werd. 

  dat mijn 

3.  Joyce had haar auto fout geparkeerd en kreeg een   van 90 euro. 

4.  Veel ouders   hun kinderen om ‘s avonds alleen op straat z ijn. 

5.     de Olympische Spelen kijken we elke dag televis ie want we willen zo veel 

mogelijk wedstrijden zien. 

6.  Bij het ongeluk vielen twee   . Ze zijn met de ambulance naar het z iekenhuis 

gebracht. 

7.  U kunt het beste bij de stoplichten   . Dat is veiliger want dit is een drukke straat. 

8.  Gisteren is er een ernstig ongeluk gebeurd. De   had alcohol gedronken en is door 

de politie meegenomen naar het bureau. 

9.  Toen Alberto zei dat Nederland in Zuid-Europa ligt,   de anderen hem   . 

1 0 . Katya heeft vliegangst, dus z ij vindt parachutespringen    

11. Ouders z ijn financieel   voor hun kinderen tot ze 18 jaar z ijn. Daarna zijn de 

kinderen volwassenen en kunnen ze voor z ichzelf zorgen. 

12. Als ik zenuwachtig ben,   mijn handen. 

13. De goede resultaten van de toets   dat jullie klaar z ijn voor het Staatsexamen. 

1 4 . Als je ‘s o ch tend o m 8 u u r me t d e a u to n a ar Amste rdam  w il g a an, mo et je    

  files. Het is dan erg druk op de weg. 
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Luisteren 

oefening 2 

Lees de vragen. Kijk en luister naar het fragment. Beantwoord de vragen. 
 

 
1.  Wat vinden trambestuurders een groot probleem? 

a.  bellen op de fiets 

b.   sms’en op de fiets 

c.   appen op de fiets 

d.  bellen, sms’en en appen op de fiets 
 

 

2. Waarom vinden trambestuurders dat zo’n groot probleem? Meerdere antwoorden zijn 

goed. 

a.  Fietsers horen de tram niet. 

b.  Fietsers rijden te langzaam. 

c.   Fietsers steken vaak over. 

d.  Fietsers z ien de tram niet. 

e.   Een tram is lang. 

f.  In een tram zitten passagiers. 

g.   Een tram staat niet snel stil. 
 

 
3. Wat vindt Koos Spee echt gevaarlijk? 

a.  Dat jongeren op een voorrangsweg of woonerf fietsen. 

b .   Da t jongeren niet op de weg letten. 

c.  Dat jongeren in een groep fietsen. 
 

 
4. Hoeveel mensen onder de 18 jaar zijn vorig in het verkeer omgekomen? 

 
 

 
5. Hoe lang is de remweg van een tram? 

a.  50 kilometer 

b.   10 meter 

c.  35 meter 

d.  meer dan 35 meter 
 

 
6. Wie is er meestal aansprakelijk als er een ongeluk gebeurt? 

a.  de fietser 

b.  de bestuurder 

c.   de voetganger 

d.  het langzame verkeer 
 

 

7. Koos Spee heeft in 2008 al gezegd dat hij vindt dat de telefoon op de fiets verboden moet 

worden. Wat was toen de reactie van anderen? 
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a.  De meeste mensen reageerden positief. 

b.  De meeste mensen vonden het een belachelijk idee. 

c .   He t interesseerde de meeste mensen niet. 
 

 
8. Edvard Niessing heeft kritiek op de politie. Waarom? 

a.  De politie doet te weinig. 

b.   De politie is te streng. 

c.  De politie geeft de trambestuurders de schuld. 
 

 
9. Welke tip geeft Koos Spee aan de minister om het verbod te handhaven? 

a.  Veel politie inzetten op gevaarlijke plaatsen want dan gaan jongeren daar 

voorzichtiger rijden. 

b.  Een paar jongeren een bekeuring geven want dan schrikken de andere. 

c.   Jongeren op de gevaren van hun fietsgedrag wijzen. 
 
 
 

Spreken 

Oefening 3 

Werk in groepjes van drie. Bespreek de vragen. 

1.  Wat z ijn uw eigen ervaringen in het verkeer? Hoe gedragen fietsers z ich? 

2.  Wat vindt u van de argumenten van Edvard Niessing en Koos Spee? 

3.  Denkt u dat een verbod op het gebruik van de telefoon op de fiets mogelijk is? 

Waarom? 

4.  Is zo’n verbod ook nodig voor voetgangers volgens u? Waarom? 
 

 
Schrijven 

Oefening 4 

Schrijf een reactie van 70 tot 100 woorden op de volgende stelling: 

Bellen, sms’en en appen op de fiets moet verboden worden. 


