VEILIGHEIDSFICHE

FIETSERS EN ANDERE WIELTJES

Met de fiets op bivak, je fuif gaan promoten bij Chirogroepen in de buurt of een
groots fiets-stadsspel: het kan allemaal
en de fiets biedt enorm veel voordelen.
En natuurlijk is het ook gewoon leuk om
met je ploeg op fietstocht te gaan.
Wees je er wel van bewust dat je ploeg
kwetsbaar is tijdens zo’n tocht en bereid je
daarom goed voor!

RICHTLIJNEN EN TIPS
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WETGEVING EN VERZEKERING
Zorg dat je fiets wettelijk en technisch in orde is. Let
vooral op lichten, remmen en banden.

Word gezien!
x Zorg dat je altijd goed zichtbaar bent.
x Gebruik altijd oplichtende vestjes en armbandjes.
x Bovendien moet je als groep tussen valavond en
zonsopgang of bij dichte mist of regen op de volgende
manier zichtbaar zijn: een wit licht links vooraan en
rood licht links achteraan.

Waar fietsen?
x Als groep met minder dan 15 personen moet je de
regels volgen van een individuele fietser:
Als er een fietspad is ben je verplicht dat te gebruiken.
Is er geen fietspad, dan mag je de parkeerzones
en gelijkgrondse bermen rechts in je rijrichting
gebruiken.
Bij gebrek aan andere oplossingen moet je rechts op
de rijbaan fietsen. Je mag per twee naast elkaar rijden
als je niet meer dan de helft van de rijweg in beslag
neemt. Inhalen door gemotoriseerd verkeer moet
altijd mogelijk blijven.
x Als groep van 15 tot 50 fietsers moet je de fietspaden
niet volgen en mag je rechts met z’n tweeën naast
elkaar de rijbaan volgen als je niet meer dan de
helft van de rijweg in beslag neemt. Inhalen door
gemotoriseerd verkeer moet altijd mogelijk blijven.
Je mag vergezeld worden door twee wegkapiteins,
maar dat is niet verplicht.
x Als groep van 51 tot 150 fietsers moet je de
fietspaden niet volgen en mag je rechts met
z’n tweeën naast elkaar de rijbaan volgen als je
gegroepeerd blijft.
Je moet verplicht begeleid worden door twee
wegkapiteins en twee begeleidende auto’s met een
speciaal bord dat goed zichtbaar is voor de andere
weggebruikers.
Eén wegkapitein moet in het bezit zijn van een
deelnemerslijst.
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Andere wieltjes
Hoe zit het dan met een skateboard, een step, rolschaatsen, enz.?
Alle ‘voortbewegingstoestellen’ die niet sneller dan
stapvoets rijden, moeten de regels van de voetgangers
volgen.
Wie sneller dan stapvoets rijdt, moet de regels van de
fietsers volgen, dus ook qua verlichting van het voertuig.

EXTRA INFORMATIE
x www.chiro.be/veiligheid
x De verkeerswetgeving wordt soms aangepast. Op www.
wegcode.be vind je de meest recente en (gegarandeerd
juiste) 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.
Er bestaan ook brochures over dit onderwerp:
x Kinderen op de fiets (BIVV, 2010)
x Veilig op stap, te voet of met de fiets, alleen of in groep
(BIVV)
x ‘Stappen en Fietsen in groep’ (Levenslijn Kinderfonds, 2004)
Te vinden op www.chiro.be/veiligheid.
Bekijk ook de veiligheidsfiche ‘Verkeer’!

