DE GROTE
VERKEERSTOETS

Fietsuitrusting / zichtbaarheid

FIETSCONTROLE
Controleer samen met je ouders of je fiets in orde is. Gebruik hiervoor deze controlekaart:

Naam:
Datum:

Bijkomende aandachtspunten:
(kruis aan wat niet in orde is)

Wettelijk verplichte uitrusting

❑ bel tot op

20 meter hoorbaar

(kruis aan wat niet in orde is)

❑ doeltreffende
rem vooraan

❑ doeltreffende

rem achteraan

❑ witte reflector

❑ rode reflector

vooraan

achteraan

❑ Zadel:

stevig vastgezet op de juiste hoogte
(bal van beide voeten op de grond).

❑ Stuur:

stevig vastgezet, iets hoger dan het zadel.

❑ Wielen:

stevig vastgezet, zonder speling.

❑ Spaken: strak aangespannen.
❑ Velgen:

niet vervormd.

❑ Banden: goed opgepompt, geen scheuren,

uitstulpingen of afgesleten loopvlak.

❑ Ketting: goed gesmeerd, met ongeveer 1 cm speling.
❑ Pedalen en trapas: geen speling.
❑ Frame:

geen roest of beschadiging.

Opmerkingen:
❑ 2 zijdelingse

Verlichting:
❑ in elke pedaal 2 gele of
oranje reflectoren

’s Nachts, of als het zicht beperkt is tot
200 meter, moet je fiets verlicht zijn.
Vooraan moet je een wit of geel licht hebben
en achteraan een rood. Dat mag vaste of
losse fietsverlichting zijn die mag knipperen
of permanent mag branden.

#

reflectoren per wiel
en/of 2 reflecterende
stroken op elke band
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QUIZ
Stel deze vragen aan je ouders. Wie van jullie is de zichtbaarheidskampioen?

1 		 Wanneer moet je je fietsverlichting verplicht aanzetten?
A

’s Avonds en ’s nachts

b)
B

Telkens wanneer ik onvoldoende zichtbaar ben voor
andere weggebruikers

C

Telkens wanneer ik zelf onvoldoende zie

2 		 Wie is het best zichtbaar in het donker?
A

De fietser met fluojas

B

De fietser met wit hemd

C

De fietser met oranje fluohesje met reflecterende stroken

3 		 Welke kledij draag je best overdag om goed zichtbaar te zijn in
het verkeer?
A

Reflecterende kledij

B

Fluorescerende kledij

C

Lichte kledij

4 		 Mag een fietslicht knipperen?
A

Ja, dat mag, zowel vooraan als achteraan

B

Neen, dat mag niet. Fietslichten moeten permanent branden als het
donker is of bij slechte zichtbaarheid

C

Een voorlicht mag knipperen, een achterlicht niet

5 		 Zijn reflectoren op je fiets verplicht?
A

Neen, maar vaste verlichting vooraan en achteraan wel

B

Ja, zowel vooraan, achteraan, in de pedalen en in de
spaken of op de banden

C

Ja, maar alleen een witte reflector vooraan en
een rode achteraan

