Een veilige fiets
voor je kind!
De fiets is hét vervoermiddel voor kinderen.
Ze gaan er mee naar school, naar vrienden
en vriendinnen, naar clubs...
Kinderen trappen heel wat kilometers weg in het verkeer.
Helaas raken nog veel fietsers, ook kinderen,
betrokken bij een verkeersongeval.
Een fiets, die voldoet aan de wettelijke eisen en aan
een aantal extra veiligheidseisen, én die geregeld
onderhouden wordt, is daarom van levensbelang.
Beste ouder(s), je kan hierbij een belangrijke rol spelen en je kind hierbij betrekken.

Op maandag 8 oktober, komt de politie langs om de fietsen te controleren
van de kinderen van de lagere school. Laat je kinderen, in de mate van het
mogelijke, met de fiets naar school komen. Weten dat je fiets in orde is, is al
een eerste stap naar veiliger verkeer.
8 oktober is tevens de start van onze eerste fietsweek. Tijdens de gymles
krijgen de kinderen fietsvaardigheid (als het niet regent…) Kunnen de
kinderen die dag zeker met de fiets komen ?
Als hulp voor een veilige fiets, geven we je graag een overzicht van de wettelijke verplichtingen
waaraan een fiets moet voldoen en waarop je verder best nog let.
wettelijk verplicht
twee doeltreffende remmen
een goed functionerende bel
een goed functionerend wit of geel licht
vooraan
een witte reflector vooraan
een goed functionerend rood licht
achteraan
een rode reflector achteraan
een witte reflecterende strook aan
weerszijden van elke band en/of minstens
twee gele of oranje dubbelzijdige
reflectoren per wiel
gele of oranje reflectoren aan weerszijden
van elk pedaal

hier let je best op
zadel: stevig vastgezet, op de juiste hoogte
(als je stilstaat moet je met je voeten bij de
grond kunnen)
stuur: stevig vastgezet, iets hoger dan het
zadel
wielen: stevig vastgezet, zonder speling
spaken: strak aangespannen
velgen: zonder vervorming
banden: zonder scheuren, uitstulpingen of
afgesleten loopvlak
ketting: goed gesmeerd, met ongeveer 1
cm speling
pedalen en trapas: zonder speling
frame: zonder roest of beschadigingen

Een veilige fiets is een fijne fiets!!!
P.S. Ook nu de donkere periode in aantocht is: stimuleer je je kind om het fluohesje te dragen?
Overweeg je een fietshelm aan te schaffen?

