VEILIGHEIDSFICHE

VERKEER

De speelclub krijgt een geheimzinnige
schatkaart in handen. Natuurlijk moet je
dan direct met je afdeling op pad om dat
van wat dichterbij te gaan bekijken!
De rakwi’s zijn dol op het Staplied en dat
komt uiteraard het best tot zijn recht op
een echte rakwitocht!
De aspi’s hebben een uitnodiging gekregen voor de pannenkoekenslag van Chiro
Huppeldepup, twee dorpen verder. Hup, de
fiets op!
En zo beland je in het verkeer met je afdeling. Heel vlotjes, maar toch belangrijk om
even (bij) stil te staan!

RICHTLIJNEN
x De jongste leden van
je groep lopen best in he
t midden. De
oudsten lopen best voora
an en achteraan, zodat
ze kunnen
waarschuwen wanneer
er een voertuig nadert.
Ee
n fluitje
kan daarbij handig zijn.
Vooraan en achteraan loo
pt
er ook
minstens één leid(st)er.
x Het is nodig om altijd
goed zichtbaar te zijn als
groep. Bij valavond, ‘s nachts of als he
t regent, is dat zelfs van
levensbelang.
Oplichtende hesjes en arm
banden zijn daarom no
odzakelijk.
x Ook overdag is het be
langrijk dat andere wegg
eb
ruikers je
goed zien en zijn reflec
terende vestjes of zichtb
aarheidsaccessoires geen overbod
ige luxe. Je weet maar no
oit of het
misschien fel gaat regen
en en of je wel voor het
do
nker thuis
zal zijn.
x Bij een lange rij is he
t ook best om op de zijk
anten van de
groep één of meer witte
lichten te dragen.
x Bij grote groepen (m
eer dan 50 personen) is
er meer dan één
leid(st)er nodig om de we
g over te steken. Je mag
het verkeer
stilleggen met het verke
ersbord C3. Neem dus
ook meerdere
C3-verkeersborden mee.
x Vervoer geen kinderen
in een aanhangwagen of
een laadbak
van een vrachtwagen.
x Iedereen moet een go
rdel kunnen dragen. Ne
em niet meer
mensen mee dan er veilig
heidsgordels zijn in de wa
gen.

WETGEVING
Te voet of met de fiets:

Tussen valavond en zonsopgang of bij dichte mist moet
de groep op de volgende manier zichtbaar zijn:
x Als je rechts stapt of fietst: wit licht links vooraan en
rood licht links achteraan.
x Als je links stapt: rood licht rechts vooraan en wit licht
rechts achteraan.
Als er op minder dan 30 m een oversteekplaatsen is,
moet je die gebruiken, ook al moet je er even voor omlopen.

Met de auto:

Voor eenmalige autorit over een korte afstand mogen kinderen van 3 jaar en ouder achteraan in de auto
vervoerd worden zonder kinderbeveiligingssysteem
(kinderzitje). Ze moeten natuurlijk wel hun veiligheidsgordel dragen.
Opgelet als je ouders laat voeren: voor de eigen kinderen
moet er een kinderbeveiligingssysteem zijn voor elk kind
kleiner dan 1,35 m.

EXTRA INFORMATIE
x In ‘Het Tochtenboek. Een handleiding voor tochten in de
jeugdbeweging’ vind je heel wat info over veilige tochten
uitstippelen. Te koop in De Banier
x Voor meer informatie over dit onderwerp kun je terecht bij
het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, 02-244 15
11, info@bivv.be, www.bivv.be.
Zij brachten ook een brochure uit: ‘Veilig op stap, te voet
of per fiets, alleen of in groep’. Je kunt die downloaden op
www.chiro.be/veiligheid of bestellen op het nationaal secretariaat.
x In het kader van de Levenslijn-actie werd er een brochure
verspreid voor kinderen. Je kunt ze downloaden op www.
chiro.be/veiligheid.
x Op www.chiro.be/veiligheid vind je ook de veiligheidsfiches
‘Te voet’ en ‘Fietsers’.

