
Voorzie aparte parkeerplekken voor 
 auto’s en voor fietsen, liefst gescheiden 
van waar voetgangers je lokalen bereiken, 
zodat ze niet allemaal op dezelfde plek 
aankomen.

Begeleid aankomende en vertrekkende leden, bijvoor
beeld door hen te helpen oversteken.

ROND JE CHIROLOKALEN

 � Draag een fluovest als je de weg op gaat.

 � Vooraan, achteraan en in het midden loopt/fietst 
er leiding. De jongste leden lopen/fietsen in het 
midden van de groep.

 � Gebruik de meest veilige route: waar het minste 
verkeer is, vermijd grote wegen en drukke 
kruispunten.

 � Spreek op voorhand signalen af. Bv. één keer fluiten: 
stoppen; twee keer fluiten: er is een tegenligger; 
enz.

 � Vervoer geen kinderen of jongeren in een laadbak 
of aanhangwagen.

 � Respecteer het laadvermogen van je auto, 
aanhangwagen, camionette, camion. Informeer je 
hierover bij je chauffeur/verhuurder.

Waar wandel je het beste? Op het voetpad 
uiteraard, aan de rechterkant.

Geen voetpad? Wandel op:

 � De verhoogde berm

 � De gelijkgrondse berm

 � Het fietspad (maar verleen voorrang aan   
( bro m )fi etsers)

 � De rijbaan: aan de linkerkant, achter elkaar

ALGEMEEN

TE VOET

 � Je draagt best een fietshelm.

 � Grote groep? Splits dan op in kleinere groepen van 
maximaal 20 personen.

 � Zorg voor genoeg afstand, maar vermijd dat je 
groep versnipperd raakt.

 � Hou geen sprintjes of wedstrijden op wegen waar 
er ook auto’s rijden.

 � Laat niemand voor een lange afstand alleen fietsen.

 � Vanaf rakwi’s kan je met de groep op fietstocht.

Waar veilig oversteken?

 � Bewaakte oversteekplaatsen: zebrapad met 
verkeerslichten of bevoegde persoon

 � Zebrapad zonder verkeerslichten

 � Plaatsen waar je goed gezien kunt worden én zelf 
het verkeer goed ziet

Waar niet oversteken?

 � Tussen geparkeerde auto’s

 � In de bocht van een weg

 � Op de top van een helling

 � Onder een brug

Hoe veilig oversteken? Ideaal gezien ben je als leiding 
met z’n vieren:

 � Eén leid(st)er staat op de plaats waar het 
oversteken begint

 � Twee leid(st)ers staan in het midden van de weg, 
aan weerskanten van de overstekende groep, en zij 
houden oogcontact met de automobilisten

 � Eén leid(st)er staat aan de overkant 
van de weg om de leden bij elkaar te 
houden.

MET DE FIETS

OVERSTEKEN

VERKEER
VEILIGHEIDSFICHE



 � Als leiding word je verondersteld te weten wat de 
rechten en plichten van een groep zijn. Je  beschikt 
over de nodige veiligheidsuitrusting (bv. verlich
ting en het bordje om aanwijzingen te  geven).

 � Op kruispunten zonder verkeerslichten 
mag iemand van de leiding het verkeer stil
leggen met een schijf waarop het verkeers
bord C3 is afgebeeld. 

Auto:
 � Neem niet meer passagiers mee dan je veiligheids-

gordels hebt in de auto.

 � Kinderen jonger dan 12 jaar zitten op de achter-
bank.

 � Je kunt een boete krijgen als je auto te zwaar 
 geladen is.

Stappen:
 � Op minder dan 30 m van een zebrapad? Dan moet 

je dat gebruiken.

 � Als het voetgangerslicht op rood springt tijdens het 
oversteken, mag je verder wandelen. Wie nog op 
het voetpad staat, mag niet meer oversteken

 � Groepen voetgangers van minstens vijf  personen 
plus een gids mogen ook links op de rijbaan 
 stappen, op voorwaarde dat ze achter elkaar 
 blijven.

 � Verlichting bij slechte zichtbaarheid :

 � Als de groep rechts loopt: een wit of geel licht 
links vooraan, en een rood licht links achteraan.

 � Als de groep links loopt: een rood licht rechts 
vooraan, en een wit of geel licht rechts 
 achteraan.

 � Naargelang de lengte van de rij moeten op de 
flanken een of meerdere gele of witte lichten 
gedragen worden die in alle richtingen zicht
baar zijn.

WETGEVING

ALGEMEEN NOODNUMMER: 112 
NUMMER (BIVAK)PERMANENTIE CHIROJEUGD VLAANDEREN: 03-231 07 95

 � Als je handelt als ‘een goede huisvader’ zal de 
verzekering uitbetalen bij een ongeval of bij 
materiële schade aan derden. Dat is zo tijdens alle 
Chiroactiviteiten.

 � Op weg van en naar de Chiro ben je verzekerd voor 
ongevallen als je de veiligste weg neemt. 

 � Op weg van en naar de Chiro ben je niet verzekerd 
voor schade aan derden. Dan geldt je eigen 
familiale verzekering.

 � Alle ongevallen die gebeuren met een voertuig 
worden opgevolgd door de verzekering van het 
voertuig. Je kan via de Chiro je voertuig per dag 
omnium laten verzekeren.

 � Lichamelijke schade ten gevolge van een 
ongeval met een voertuig valt onder de 
ongevallenverzekering van de Chiro.

MEER INFO OVER 
VERKEERSVEILIGHEID: 
SCAN DE QR-CODE!

Fietsen:
 � Op het fietspad, als dat er is. Anders: op de rijbaan 

aan de rechterkant.

 � Verander je van richting? Steek je arm uit (als je 
daardoor je evenwicht niet verliest).

 � Slechte zichtbaarheid? Fietslichten aan!

 � Elke fiets heeft een bel, remmen, lichten (wit voor-
aan, rood achteraan) en reflectoren.

 � Op een fietsoversteekplaats heb je niet 
 automatisch voorrang op auto’s.

 � Enkel te voet heb je voorrang op een zebrapad. 
 Afstappen dus!

 � Vanaf 15 fietsers ben je een groep. Volg de boven
staande richtlijnen, maar in principe mag je net iets 
meer. Van 51 tot 150 fietsers gelden er strengere 
verplichtingen. Scan de QRcode voor meer info.

VERZEKERINGEN
  jan van bostraeten

www.chiro.be/veiligheidsfiches


