Uw kind heeft deelgenomen aan ANWB Streetwise. Wanneer uw kind in groep 1 t/m 6 zit, dan
hebben zij het uitgebreid gehad over gordelgebruik en zij kunnen u ongetwijfeld vertellen op
welke manier zij het veiligst mee kunnen rijden in de auto.
Hierbij ook voor u de belangrijkste regels op een rij:
De autogordel
Wist u dat juist op de korte stukjes de meeste ongelukken gebeuren.
Dit zijn vaak de ritjes naar school of de supermarkt. Dit zijn plaatsen
waar het druk is en de kans dat er geremd moet worden extra groot
is. Leer uw kind aan dat de gordel altijd om moet. Geef hierbij ook
het goede voorbeeld door zelf altijd uw autogordel te dragen.
Een autogordel mag niet in de nek zitten. Hier kan de gordel gaan
snijden of de keel dichtdrukken wanneer er geremd wordt. Wij horen
regelmatig van kinderen dat zij de gordel om deze reden onder hun
oksel doen. Op deze manier kan de gordel onder de oksel gaan
snijden en kan het bovenlichaam alsnog dubbel klappen.
Wordt het schuine deel van de gordel achter de rug gedaan, dan kan
uw kind zelfs uit de gordel schieten. Zorg dus dat de gordel op de juiste manier wordt
gedragen; vanaf de schouder schuin over het bovenlijf.
Het autostoeltje
Kinderen tot 1,35 meter moet u in een goedgekeurd autokinderzitje vervoeren. Zowel voorin
als achterin de auto.
In de basisschoolleeftijd is dit meestal de zitverhoger (met rugleuning).
Wij adviseren om kinderen tot 1,50m op de zitverhoger (met rugleuning) te laten zitten. Dit
omdat kinderen in de groei soms hele lange benen hebben maar een wat korter bovenlijf
waardoor de gordel met 1,35m alsnog in de nek kan snijden.
De airbag
Een airbag is een extra beveiligingsmiddel bij min of meer frontale botsingen, bedoeld als
aanvulling op de bestaande gordelsystemen. Airbags zijn niet primair voor kinderen
ontwikkeld, maar voor volwassenen. Wanneer een kind niet op de goede hoogte zit, kan een
airbag meer schade aan richten dan dat het goed zijn werk kan doen!

