
Verslag 

Veilig op een 

veilige fiets.  

Fietsen is hot! Veel mensen gaan vandaag met de fiets naar en van het werk: 
Bike to business. En voor de echte hard liners: Fietsen is het nieuwe golven! 

Fietsvakanties in zuiderse landen staan bij elke reisagent in aanbod. 

Doch als fietser ben je extra kwetsbaar in het verkeer want je hebt geen be-

scherming rondom je zoals in een auto. Daarom is 

het extra belangrijk om jezelf te beschermen. 

Kwb-Merelbeke en Gezinsbond-Merelbeke sloe-

gen daarom de handen in elkaar en met medewer-

king van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde  

(VSV) richtten deze verenigingen sa-
men een twee uur durende opleiding 

over “Veilig op een veilige fiets” in. 16 personen schreven zich in 

voor deze activiteit, waaronder ook niet-leden van een van beide 
verenigingen. Het VSV wees ons als spreker de heer Marc Peeters 

van “Fietsongeval.be” toe. Het werd een zeer nuttige infoavond. 

Zorg ervoor dat je fiets volledig in orde is (fietsbel en verlichting! en dat je 
voldoende zichtbaar bent (fluohesje).  Bij donker draag je best een 

reflecterend hesje! Onderhoud ook je vaardigheden, want door te 

fietsen behoud je je evenwicht, je spierkracht, je flexibiliteit en je 

reactievermogen. Rij steeds defensief! Respecteer de wegcode, let 
op voor snelheidsbeperkingen voor fietsers! Heb steeds beide han-

den aan het stuur (geen GSM!!).  

Tips voor veilig elektrisch fietsen: 
- een fietshelm halveert het risico op zware 

hoofdletsels bij een ongeval. Een helm dragen 

is dus een uitstekend idee! 

- vertrek steeds met lage ondersteuning van de hulpmotor 
en in een kleine versnelling, 

- gebruik tijdens het fietsen de ondersteuning van de hulp-

motor steeds in combinatie met de gewone versnellingen, 
- neem een preventieve rijstijl aan. Kijk steeds goed voor-

uit en pas je snelheid aan de omstandigheden aan, 

- denk er aan dat andere weggebruikers je niet altijd tijdig 
opmerken of je snelheid verkeerd kunnen inschatten. Met een fluohes-

je val je extra op. 

5 km/u! 


