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Beste ouders,
Momenteel bevinden wij ons in de donkerste maanden van het schooljaar. Bijgevolg is het zeer
belangrijk om ervoor te zorgen dat je kinderen op een veilige manier naar school kunnen fietsen. Goed
zichtbaar zijn, is dus van levensbelang. Omdat de lokale politie Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen
verkeersveiligheid zeer belangrijk vindt, zullen wij de komende maanden, verschillende controles
uitvoeren. Het is dan ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de fiets van uw kind volledig in orde is. Het
dragen van een fluo veiligheidsvestje is zeker geen overbodige luxe om goed zichtbaar te zijn in het
verkeer. Je kind duidelijk maken wat het belang is van goed zichtbaar te zijn in het verkeer is bijgevolg
erg belangrijk. Dan alleen kan je kind zich ook veilig verplaatsen wanneer je hem/haar niet kan
controleren.
Lichten
Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, en overdag als de zichtbaarheid minder
dan 200 meter is, moet een fietser vooraan een wit of geel licht, en achteraan een rood licht voeren.
Deze lichten mogen zowel op de fiets, als op de kledij of rugzak bevestigd worden. Knipperende lichten
zijn toegestaan. Bij helder weer, ’s nachts, moeten de lichten van op een afstand van minimum 100
meter zichtbaar zijn.
Reflectoren
Verder moet de fiets tevens uitgerust zijn met de volgende reflectoren die goed zichtbaar zijn en goed
onderhouden zijn:
vooraan een witte reflector;
achteraan een rode reflector;
oranje pedaalreflectoren;
twee oranje reflectoren tussen de spaken van elk wiel, of een witte reflecterende strook
op de banden.
Veilig fietsen in het donker ( Bron: Fietsersbond.be)
In het donker is het voor andere weggebruikers veel moeilijker om fietsers te zien. Zorg in het donker
daarom voor voldoende reflectie: een regenjas met reflecterende strips, een reflecterend hesje of
reflecterende accessoires aan armen of benen. Ook fietstassen zijn soms voorzien van reflecterende
strips. Sta bovendien eens stil bij je fietsroute: de kortste weg is niet altijd de meest veilige weg. Kies,
indien mogelijk, zo veel mogelijk voor autoluwe of autovrije wegen.

Anticipeer in het donker extra goed op onverwachte situaties.
•

Op een doorlopend fietspad: let op voor rechts afslaand verkeer en verkeer dat van rechts
komt. Als fietser heb je voorrang in deze situatie, maar neem deze niet zomaar. Pas je snelheid
aan en maak altijd oogcontact met een chauffeur.

•

Op een tweerichtingsfietspad: waar je als fietser extra op moet letten bij een
tweerichtingsfietspad is dat automobilisten fietsers niet altijd uit beide richtingen verwachten!
Pas je snelheid aan, kijk goed in beide richtingen of er verkeer aankomt en maak oogcontact
met de chauffeur. Sta indien nodig je voorrang af. Let eveneens extra goed op met fietsende
tegenliggers en vermijd een botsing tussen fietsers.

•

Op een oversteekplaats met lichten: Pas je snelheid aan voor je oversteekt, kijk over je
schouder en maak oogcontact met het verkeer dat rechts zal afslaan.

•

Is er geen fietspad? Neem als fietser een goed zichtbare plaats in op de rechterhelft van de
weg. Ga niet uiterst rechts rijden, maar hou een afstand van ongeveer een meter. Zo ben je
zichtbaar voor achteropkomend verkeer en heb je genoeg uitwijkmogelijkheden. Wanneer je
een manoeuvre gaat uitvoeren (je haalt iemand in of je slaat links of rechts af), zorg er dan voor
dat je iets vertraagt, achter je kijkt om te zien of de kust veilig is, je arm uitsteekt om een teken
te geven aan andere weggebruikers.
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