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Voor durfals en angsthazen
Als er ergens veel gegild wordt, dan is het op de Tilburgse Kermis. Wat is dat
toch met al die attracties? Hoe enger ze zijn, hoe leuker we ze vaak vinden. Je
kunt bang zijn voor spoken, voor grote hoogtes of voor snelheid, maar toch stap
je in het reuzenrad, koop je een kaartje voor het spookhuis en tol je rond in de
Break Dance. Hoe raar werken onze hersenen eigenlijk bij angst? Waarom
stappen we in al die gekke attracties?

Opdracht 1: Wat is jouw angst?
Bespreek met de klas of in groepjes:
• Waar ben jij bang voor?

• Weet je nog wanneer je voor het laatst erg bang was?

• En hoe reageerde je lichaam daarop?
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Opdracht 2: Wat durf jij op de kermis?

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH
Op de kermis staan veel attracties die je hart sneller laten kloppen! Brrrr, zó snel
en zó hoog, dat ziet er doodeng uit! En tóch stappen we in zo’n kermisapparaat,
want enge dingen zijn vaak ook leuk. De een vindt de botsauto’s al spannend, de
ander kan geen genoeg krijgen van de superhoge zweefmolen waarmee je op
80 meter hoogte boven de stad zwiert.
• Zie je de plaatjes van de verschillende attracties? Kleur de bolletjes van de 		
attracties waar jij voor geen goud in stapt. Brrrr, welke attracties vind jij veel 		
te eng?
• Tel daarna hoe vaak je welk bolletje hebt ingekleurd en lees snel de uitslag 		
van de test. Zo weet je precies wat voor kermistype je bent:
een snelheidsduivel, een hoogvlieger of een griezelaar.
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Je bent een echte hoogvlieger in het uitstaan van
doodsangsten. Al die snelle attracties doen je niks! Voor jou
geldt: hoe hoger, hoe enger. Dat prachtige uitzicht over de
stad kan je eigenlijk gestolen worden.

Tel jij de meeste

Je bent een echte griezelaar. Van al dat ondersteboven
hangen en met een rotgang naar beneden razen slaat
jouw hart niet op hol. Nee, daar moeten eerst heel wat
spinnenwebben en skeletten aan te pas komen. Brrr, dat is
pas griezelen voor jou! Je mijdt het Spookhuis als de pest,
maar wedden dat je er tijdens de kermis toch in gaat.

Tel jij de meeste

Die snelheidsduivel in jou jaagt je de stuipen op het lijf. Snel,
sneller, snelst en je hart maakt overuren. Zoeffff. Zo bang
word je daarvan! En toch he, voordat je het weet stap je in
zo’n karretje! Je vindt het zo eng dat je er een kick krijgt.

