MEER WETEN OVER FIETSVERLICHTING?

Laat je
zien
op de
fıets!

Kijk op www.fietsersbond.be/fietsverlichting
Je vindt er alles over de verplichtingen voor fietsverlichting, onderhoudtips,
uitleg over verschillende soorten verlichting en tips om als fietser beter gezien
te worden.

Verlicht fietsen heeft duidelijk voordelen. Maar voor echt fietsplezier zijn
ook veilige fietspaden nodig. Helaas komen die er niet vanzelf. De jarenlange inspanningen van de Fietsersbond hebben geleid tot meer politieke
belangstelling voor het fietsbeleid en tot meer en betere fietspaden.
Maar als fietser ondervind je dagelijks dat het nog beter kan en moet.
Daarom blijft de Fietsersbond ijveren voor betere, veiligere en comfortabeler fietsinfrastructuur. Hiervoor hebben we jouw steun hard nodig! ‘Meer
leden’ betekent meer mogelijkheden om gehoord te worden.

HOE WORD JE LID?
Schrijf 30 euro (voor het hele gezin) of 23 euro (voor één persoon) over op
rekeningnummer 789-5836465-90 met vermelding ‘nieuw lid’ en je telefoonnummer. Leden van de Fietsersbond genieten van enkele unieke voordelen! Bekijk ze op www.fietsersbond.be/wordlid.

MEER INFORMATIE?
Fietsersbond vzw
Boomgaardstraat 22 bus 57
2600 Berchem
tel. 03 231 92 95 | fax 03 231 45 79
info@fietsersbond.be
www.fietsersbond.be

De Fietsersbond werkt
met steun van de
Nationale Loterij aan
veilige en duurzame
mobiliteit.

Sterk in fietsen

V.U. Wim Depondt, Boomgaardstraat 22 bus 57, 2600 Berchem - Foto’s: Stefan Dewickere – november 2009 – Niet op de openbare weg gooien.

WORD LID VAN DE FIETSERSBOND

Tijdens de donkere herfsten wintermaanden is een
DEGELIJKE FIETSVERLICHTING
VAN LEVENSBELANG. Wie
rondrijdt zonder of met slecht
werkende verlichting, wordt
niet gezien en brengt zichzelf in
gevaar. Zo eenvoudig is dat.
Fietsers zonder verlichting
zijn een ergernis van veel
automobilisten. Die schrikken
wanneer er plots een
onverlichte fietser opduikt.
Laat je dus zien op de fiets!

licht!!
WAT ZEGT
DE WET?

FIETSERS MOGEN
GEZIEN WORDEN!
TIPS VOOR DE WINTERMAANDEN

VERLICHTING

Æ Controleer regelmatig je fietsverlichting.
Laat defecten meteen herstellen door een
vakman. Let vooral op de dynamo; die kan bij
regenweer en ochtendnevel wel eens doorslippen. Laat de dynamo indien nodig vervangen.

Elke fietser moet een wit of geel licht
vooraan en een rood licht achteraan
hebben, tijdens het vallen van de
avond en het aanbreken van de dag,
en overdag als de zichtbaarheid
minder dan 200 meter is. Je mag
je lichten op de fiets of op je kledij
of rugzak bevestigen. In België zijn
knipperende lichten toegestaan.

Æ Ben je op zoek naar een nieuwe fiets? Kies
dan een fiets met een naafdynamo. Dat is
een dynamo die in het wiel verwerkt zit en
dus niet slipt bij vochtig weer.
Æ Vervang tijdig de lege batterijen van je
verlichting.
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naafdyna

Æ Zorg eventueel voor een extra achterlicht,
bijvoorbeeld een los rood knipperlicht.

REFLECTOREN
Tijdens de nacht of bij een zichtbaarheid minder dan 200 meter moeten
alle fietsen (ook mountainbikes, racefietsen, kinderfietsen en vouwfietsen)
uitgerust zijn met:

Æ Maak in de winter regelmatig je reflectoren proper. Vuile reflectoren hebben geen
enkele zin.
Æ Bij schemering zien automobilisten veel
beter lichte kledij dan zwarte of donkere
kledij.

Æ een witte reflector vooraan,

Æ Zorg in het donker voor voldoende reflectie: een regenjas met reflecterende strips,
een reflecterend hesje of reflecterende
accessoires aan armen of benen.

Æ een rode reflector achteraan,
Æ oranje pedaalreflectoren,
Æ twee oranje reflectoren tussen
de spaken van elk wiel of een
witte reflecterende strook op
de banden.

pedaal- n
reﬂectore

Æ Let extra op bij regenweer of wisselende
temperaturen: automobilisten zien je
minder goed door aangeslagen ruiten
of regendruppels op de zijruiten. Fiets
preventief: hou je aan de verkeersregels
en sta indien nodig je voorrang af!

reﬂecterende
strips

