
 

 

 

 

Voorstelling: Verkeer 
De meest educatieve en magische show over het verkeer voor kinderen! 
De Magic Traffic Show is een educatieve voorstelling over het verkeer. De show speelt in op de 
veiligheid van kinderen in het verkeer en het plezierig leren van verkeersregels. De act heeft diverse 
circus elementen zoals eenwielfietsen, jongleren en goochelen. Jori Veldhuizen heeft een geweldige 
interactie met het publiek door jarenlange ervaring als leraar en entertainer! Geschikt voor iedere 
basisschool, culturele instelling of organisatie en een meerwaarde op ieder evenement met jonge 
bezoekers. Dit is een voorstelling die inspeelt op kinderen en het verkeer, in combinatie met magische 
elementen, humor en educatie. 

‘De grappigste verkeersles ooit!’ 
Stelt u zich eens voor… De aula of gymzaal volledig ingericht als 
verkeersplein, compleet met zebrapad, belijning, een écht 
verkeerslicht en magische verkeersborden. De show draait om een 
pakketje dat voor de Showman ergens klaarligt, maar waar en aan 
wie is het afgegeven? De kinderen gaan de artiest helpen dit 
pakketje te vinden door antwoord te geven op allerlei vragen over 
verkeersregels, borden en diverse verkeerssituaties. Samen gaan 
ze op zoek en helpen hem. De interactie die ontstaat is geweldig 
en het is lachen geblazen want: waarom zou je niet mogen fietsen 
op een ‘hoge bi’ (een fiets met een groot en klein wiel), als het 
verkeersbord een fiets laat zien met gelijke wielen? Of waarom niet 
op een eenwieler of enorm hoge driewieler? Let goed op tijdens 
de voorstelling! De verkeersborden zijn magisch en kunnen nog 
wel eens veranderen.. 

http://www.voorstellingverkeer.nl


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Showgegevens  

Deze voorstelling is zeer geschikt voor basisscholen, culturele instellingen en kinderevenementen. 
Het decor van de show is zo ontwikkeld dat van elke ruimte (bijvoorbeeld een gymzaal) een theater 
gemaakt kan worden. 

• Duur show: 45-60 minuten of anders in overleg. 
• Inbegrepen: decor, speelvloer, geluidsinstallatie (tot 250 kinderen) en technicus 
• Doelgroep (educatief): groep 1 t/m 6 , (entertainment waarde): groep 1 t/m 8  
• De show is aanpasbaar aan elke specifieke doelgroep.  
• Locatie: heel Nederland en (Nederlandstalig) België. 
• Opbouwtijd: 120 minuten 
• Afbouwtijd: 90 minuten 
• Meerdere voorstellingen op 1 dag mogelijk, tussendoor minimaal 30 minuten 

Benodigdheden: 

• Stroom (220/230 Volt) 
• Speelvlak: 5 x 7 x 3,5 meter (optimaal) 
• Geen podium nodig 
• Begane grond (of lift aanwezig) 
• Zaal bereikbaar met dubbele deuren  
• Alleen binnen locaties 
• Stoelen, banken of matten voor de kinderen om op te zitten 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achtergrondgegevens 
‘Mijn inspiratie voor het maken van deze voorstelling haal ik uit mijn ervaring als leraar in het 
basisonderwijs’.  

De voorstelling over het verkeer wordt gespeeld door Showman Jori Veldhuizen. Na het afronden 
van zijn HBO-opleiding (Pabo) heeft hij een aantal jaren als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt. 
Op de scholen waar hij gewerkt heeft, viel het hem op dat het vak verkeer een ondergeschoven 
kindje is, maar verkeersveiligheid is natuurlijk wel ontzettend belangrijk voor kinderen (en 
volwassenen)! Met zijn voorstelling over verkeer, zorgt hij daarom dat de verkeersregels op een 
speelse manier bij de kinderen blijven hangen.  

De show is zeer geschikt voor de 
opening of afsluiting van een project 
met thema verkeer, verkeersdag, 
verkeersweek of als verkeerseducatie. 
Tevens is de voorstelling erg goed 
inzetbaar voor meester- en 
juffenfeesten of bijvoorbeeld een 
kleuterfeest, opening van een nieuw 
verkeersplein, schoolplein of natuurlijk 
gewoon als een leuke show 
gedurende het schooljaar. 



 

 

  
1 show  
per dag 

 

 
2 shows  
per dag 

 
3 shows 
per dag 

 
Normaal tarief 

 

 
795 euro 

 
1095 euro 

 
1395 euro 

 
Aanbieding basisscholen 

 
650 euro 

 

 
895 euro 

 
1095 euro 

De aanbieding voor basisscholen geldt voor voorstellingen binnen Nederland, op doordeweekse 
dagen, nationale feestdagen uitgezonderd. Het is toegestaan met twee scholen op 1 locatie een 
dag af te wisselen. De basisschool aanbieding is ook geldig voor niet-commerciële initiatieven. 
Voor meerdere dagen en/of meerdere locaties wordt een offerte op maat gemaakt. Genoemde 
kosten zijn exclusief reiskosten (0,35 ct/km vanaf Zoetermeer) en 9% BTW.  

De Magic Traffic Show wordt gespeeld door Showman Jori Veldhuizen. Op Showman.nl staan de 
algemene voorwaarden welke van toepassing zijn. 

Tarieven 

Bekijk foto’s en video’s op: www.voorstellingverkeer.nl 

http://www.voorstellingverkeer.nl
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Wat anderen zeggen: 

Verkeersplein Amsterdam 

"Fantastische verkeersvoorstelling! Een 
zeer gevarieerd en educatief programma, 
echt de moeite waard om deze show te 
boeken. De interactie met de kinderen en 
het enthousiasme spatten er vanaf, ga 
vooral zo door! Onwijs knap hoe Jori de 
aandacht van de kleuters voor bijna een 
uur heeft weten vast te houden. De 
leerlingen hebben genoten, zaten op het 
puntje van hun stoel en deden enthousiast 
mee. Wij hopen zeker nog vaker te kunnen 
samenwerken, fantastisch." 

Verkeersveiligheid Zuid-Holland 

"De Magic Traffic Show was onderdeel 
van de SCHOOL op SEEF 
Schoolbrengweek. Jori Veldhuizen wist 
alle leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 te 
boeien met zijn show vol goochel- en 
jongleertrucs in het verkeersthema. Super 
leuk dat de leerlingen ook echt betrokken 
werden bij de show!" - Regionaal 
Ondersteuningsbureau 
Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) 

HUB Noord-Brabant -  
Speciaal Basisonderwijs (SBO) 

"Onze kinderen waren dik 45 minuten 
geboeid door deze show. Alles zat erin: 
humor, spanning en educatieve 
elementen over verkeer. Kortom: 
helemaal TOP! Knap ook hoe je (zelfs 
tijdens de voorstelling) af kon stemmen op 
onze speciale doelgroep. 

Kindcentrum Wilp-Achterhoek 
 
"Wat een geweldige opening van ons 
thema 'verkeer en vervoer' door 
Showman Jori Veldhuizen. De kinderen 
van kindcentrum Wilp-Achterhoek 
hebben genoten van een fantastische 
Magic Traffic Show! De kinderen hebben 
het er nog steeds over en ook via de 
ouders hebben wij leuke reacties mogen 
ontvangen. Voor iedereen die nog 
opzoek is naar een leuke show; wij raden 
de voorstelling van harte aan!" 

https://www.showman.nl/voorstellingverkeer

