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Doe de skate-TEST! 
Wat weet jij allemaal over skaten? Doe de test en kijk snel of jij een 

superslimme skater bent of gewoon een brokkenpiloot!

Vraag 1. Om jezelf goed te beschermen draag je altijd:

a. Knie- en polsbeschermers.

b. Knie-, pols- en elleboogbeschermers en een helm.

c. Knie-, pols- en elleboogbeschermers.

Vraag 2. Wat heeft helemaal niets met skaten te maken?

a. Streethockey.

b. Vertskaten.

c. Streetdance.

Vraag 3. Je wilt gaan skaten, maar het regent. Wat doe je?

a. Regenpak aan en gaan! Ik ben niet van suiker.

b. Ik wacht tot het helemaal droog is, mijn skates en ikzelf 

moeten nog langer mee.

c. Ik wacht tot het ophoudt met regenen, want dan zit mijn haar 

in ieder geval goed.

Vraag 4. De meeste skate-ongelukken gebeuren

a. Door vallen of onderuitglijden; vette pech!

b. Door een botsing met een andere weggebruiker 

(voetganger, (brom)fiets, (vracht)auto); kijk uit!

c. Door een botsing met een stilstaand voorwerp 

(lantaarnpaal, muurtje); help!

Vraag 5. Als je naar school skate...

a. Houd ik mij aan de verkeersregels en rijd ik op de stoep. 

Ik ben een voetganger volgens de wet.

b. Skate ik op het fietspad, maar wel ver weg van auto’s en snel verkeer.

c. Skate ik zo snel ik kan dwars door het verkeer heen.

Vraag 6. Wat is een T-stop?

a. Stilstaan op een T-splitsing.

b. Een manier van remmen zonder je remblokken te gebruiken.

c. Stoppen om een kopje thee te drinken.

Vraag 7. Waarom neem je skatelessen bij een skateschool?

a. Ik wil goed leren remmen, rijden en vallen.

b. Ik leer het anders nooit.

c. Ik wil allerlei stunts en kunstjes leren.

Vraag 8. Wat is het verschil tussen een inline-skate en een skeeler?

a. Een inline-skate is veel stoerder dan een skeeler.

b. Er is helemaal geen verschil.

c. Een skeeler heeft vijf wielen en is voor langere afstanden. 

Een inline-skate heeft maar vier wielen en kun je overal voor gebruiken.
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Handleiding Veilig skaten en ministeppen

de antwoorden
Bijlage

1: a=0, b=10, c=5

Goede bescherming is natuurlijk voor je polsen, 

knieën, ellebogen en je hoofd. 

Draag altijd een helm als je gaat skaten op een ramp,

in een half-pipe of in het gewone verkeer.

2: a=0, b=0,c=10

Streetdance doe je ook buiten, maar zonder wielen.

3: a=0, b=10, c=0

Ga niet in de regen skaten, want de weg wordt 

spiegelglad en je skates kunnen gaan roesten.

4: a=10,b=5,c=5

In 1999 moesten meer dan 13.000 skaters naar de 

eerste hulp. In 95 procent van de ongevallen ging het

om een val waarbij geen andere verkeersdeelnemers

of stilstaande objecten waren betrokken.

5: a=10,b=5,c=0

Als skater ben je officieel een voetganger. 

Skate altijd volgens de verkeersregels en nooit 

tussen auto’s en brommers.

6: a=0,b=10,c=0

Het is natuurlijk een remtechniek, zorg dat je goed

kunt remmen.

7: a=10,b=0,c=5

Op skateles leer je de basistechnieken. Als je deze

goed beheerst, kun je gaan stunten.

8: a=0,b=0,c=10

Maar als echte skater wist je dat natuurlijk al!

5-45 punten: 

Jij bent een echte 

brokkenpiloot!

Jij moet nog veel leren om

een echte superskater te

worden. Kijk ook nog even

naar de veilige skatetips!

45-70 punten: 

Oef! Toch wel moeilijk 

deze vragen...

Jij bent al aardig onderweg

om een stoere skater te 

worden. Maar je hebt toch

nog niet alle vragen goed.

Veel oefenen, op een veilige

plek natuurlijk! En jij bent 

in no-time ook zo’n super-

slimme skater!

70-80 punten:  

Jij bent een echte 

superslimme skater!

Jouw hoeven we niets meer te

vertellen over skaten en hoe

je het beste veilig kunt skaten.

Ga zo door!

Gebruiker
Getypte tekst
bron: www.veiligverkeernederland.nl/nl/cms/4000.../skaten.pdf 
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