GIDS VAN DE COACH

be biker
be coach

Woord vooraf

Je hebt je ingeschreven als Coach
voor Bike Experience. Proficiat!
Je zal dus een beginnende fietser
begeleiden tijdens de eerste dagen
dat hij of zij zich met de fiets in het
Brusselse verkeer begeeft.

Veel leesen fietsplezier!

Als Coach moet je ervoor zorgen dat
de fietser (‘Biker’) die je begeleidt, in
optimale omstandigheden kan fietsen
voor een geslaagde Bike Experience.
Ons team helpt je bij de voorbereiding
op deze mooie uitdaging!
Om te beginnen hopen wij dat de
opleiding tot Coach jou de nodige
vaardigheden heeft bijgebracht en een
goede Coach van jou heeft gemaakt!
Samen met je Biker stippel je zes
ritten uit.
Deze Gids van de Coach bevat een
overzicht van de verschillende fasen
van Bike Experience. Je vindt er ook
alle tips in terug die je tijdens de training
kreeg, aangevuld met nog wat extra
nuttige informatie.
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Coachen voor
Taak van de Coach

Gedrag van de Coach

Binnenkort neem je een beginnend fietser onder je vleugels. Die gaat de
uitdaging aan zich gedurende twee weken per fiets te verplaatsen. Elke nieuwe
fietser zal – bij voorkeur de eerste – drie dagen worden begeleid op een vast
traject.

Verder in deze handleiding geven wij een antwoord op enkele praktische vragen,
maar eerst wensen wij de aandacht te vestigen op de manier waarop een Coach zich
tijdens Bike Experience hoort te gedragen.

Het is de bedoeling dat jouw Biker na zes ritten voldoende ervaring heeft opgedaan
om zich zelfstandig in het verkeer te verplaatsen. Daartoe moet je hem/haar helpen
om eventuele angst en/of terughoudendheid te overwinnen, goede gewoonten aan
te leren en de belangrijkste manoeuvres beheersen. Jouw manier van coachen is
bepalend voor de mate waarin de Biker van zijn of haar experience zal genieten én
zin zal hebben om te blijven fietsen. Jij speelt dus een belangrijke rol!
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Bike Experience

Je bent tegelijkertijd:
• EEN VOORBEELD met een onberispelijk gedrag: respecteer de wegcode (stop voor
een rood licht, fiets niet op het voetpad, fiets niet in een verboden richting, verleen voorrang
aan voetgangers...), voer manoeuvres correct uit en wees hoffelijk in het verkeer.
• EEN RAADGEVER. Gebruik jouw kostbare ervaring als fietser om jouw Biker raad te
geven, zodat die assertiever en zelfverzekerder wordt in het verkeer.
• EEN GIDS VOOR JOUW BIkER. Naarmate jouw coaching vordert en wanneer je
oordeelt dat de Biker er klaar voor is, laat je hem of haar ‘proberen’ om zonder jou
te fietsen in het verkeer (zie ook ‘Positie van de Coach’).
• METHODISCH. Bereid het traject voor en test het de eerste keer op je eentje
tijdens de piekuren om na te gaan hoeveel tijd het in beslag neemt.
• POSITIEF. Geef aan welke fouten jouw Biker heeft gemaakt, maar leg daarbij
vooral de nadruk op de juiste manier van handelen. Sta positief tegenover de fiets
en vermijd woordgebruik met een negatieve bijklank zoals ‘gevaar’ of ‘onveilig’
(gebruik liever woorden zoals ‘risico’ of ‘hindernis’).
• EMPATHISCH. Stel je tijdens de zes ritten in de plaats van de Biker en vergeet
niet dat fietsen in de stad nieuw is voor hem/haar. Hou steeds voor ogen dat je
hem/haar vertrouwen en zin moet geven om door te gaan met Bike Experience.
• HOFFELIJk VOOR ANDERE WEGGEBRUIkERS. Wees vriendelijk in het verkeer,
pleit voor wederzijds respect en stel je niet vijandig op tegenover automobilisten
om jouw Biker, die pas de overgang maakte van de auto naar de fiets, niet af te
schrikken! Verwijs naar de Fietsersbond voor alles wat te maken heeft met de
verdediging en vertegenwoordiging van fietsers.
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Coachen voor

Bike Experience
Verloop

OPMERkING: DE COACH STAAT NIET TEN DIENSTE VAN DE BIkER
Een Coach wordt niet verondersteld in te gaan op alle wensen van de Biker. Doe
gewoon wat van jou wordt verwacht tijdens Bike Experience, niet meer en niet minder.

Ontmoeting met de Biker
Jouw Biker rijdt misschien wel al met de fiets, maar wellicht kan hij/zij (nog) niet alle
manoeuvres alleen en vlot uitvoeren. De opleiding voor Bikers is dan ook specifiek
bedoeld om veilig in de stad te leren fietsen.
Het idee om een beginnend fietser op te leiden is dan misschien aanlokkelijk, er gaat
ook een zekere verantwoordelijkheid mee gepaard.
Wees ontspannen en onthoud wat de fietsverenigingen belangrijk vinden:
• Bike Experience moet zo veilig mogelijk verlopen.
• Biker en Coach moeten in de eerste plaats een positieve ervaring opdoen.
• Bike Experience moet de Biker in het dagelijks verkeer leren fietsen.

Voorbereiding
Als ervaren fietser weet je dat alles begint met een goede voorbereiding. Voor een
maximale kans op succes verwachten wij dan ook het volgende van jou:
Lees deze gids enkele dagen voor het begin van Bike Experience nog eens aandachtig
door. Contacteer de juiste personen voor vragen die je eventueel nog hebt.
Bereid het traject voor en verken het:
• Kies een comfortabele route. Een omweg is aangewezen om moeilijke punten
te vermijden, vooral de eerste dag (tramrails, complexe kruispunten...). Routes
kunnen makkelijk worden berekend en uitgestippeld met Google Maps (kies
loopoptie), maar de praktijk of een fietskaart kunnen u misschien nog beter helpen
om een aangename route uit te stippelen.
• Kies een rustige route. Kies in de mate van het mogelijke rustige wegen in het
begin van het traject. Zo kan je ontspannen rijden en communiceren met jouw Biker
om op die manier zijn/haar fietscapaciteiten in te schatten. Vergeet niet dat de Biker
moet wennen aan het verkeer en vooral het lawaai, dat stresserend werkt.
• Test het traject eerst op je eentje met de fiets en minstens één keer tijdens de
piekuren om de duur van de rit te kunnen berekenen en de moeilijke punten te leren
kennen. Opgelet: samen met jouw Biker neemt de rit sowieso meer tijd in beslag.
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Coachen voor

Bike Experience
Coaching – dag 1

Noteer eventuele probleempunten zodat je de Biker hierover kan informeren voor
het vertrek. Bedenk een manier om er veilig voorbij te raken en de positie die je ten
opzichte van jouw Biker zal innemen (zie ‘Positie van de Coach’).
• Zoek plaatsen waar je halt kan houden – vooral op probleempunten – om de
situatie te kunnen observeren en analyseren.
• Maak ook gebruik van de trucjes die ervaren fietsers gebruiken (lift aan
het Justitiepaleis, de fietsgleuf aan de trappen richting Warandepark om de
Kunstberg te vermijden...).

Spreek van tevoren een uur en traject af. De eerste coachingdag spreek je best 15 à 20
minuten op voorhand af om nog een en ander te bespreken. Las onderweg eventueel
een stop in voor een evaluatie en om te controleren of alles gesmeerd loopt.
WAAROVER MOET JE HET HEBBEN DE EERSTE DAG VOOR HET VERTREk?
• Vat nog even het opzet van Bike Experience samen: fietsen in de beste
omstandigheden en van deze experience een aangename ervaring maken!
• Herhaal nog eens waarvoor de coaching is bedoeld: jouw Biker goed leren
fietsen en de belangrijkste manoeuvres aanleren zodat die in alle veiligheid alleen
de weg op kan met de fiets.
• Vraag hoe hij/zij zich voelt: informeer of hij/zij nog bang is. Stel hem/haar
gerust en vraag hoe je kan helpen.
• Moedig jouw Biker tijdens de hele coaching aan om zoveel mogelijk te
participeren. Je kan dan jouw manier van coachen afstemmen op deze feedback
(positie, attitude...).
• Leg uit dat je eerst zijn/haar niveau wil evalueren om je coaching hierop af te
stemmen en je in het begin dan ook wat rustiger wegen opzoekt.
IN DE PRAkTIJk
Herhaal kort de belangrijke regels om comfortabel en veilig te fietsen in de stad
(zie pagina 13).
• Controleer de uitrusting van jouw Biker (fiets & kledij, zie hoofdstuk ‘Praktische info’).
• Druk jouw Biker op het hart niet te snel te fietsen in het begin. Het komt erop
aan het ideale tempo te vinden zonder buiten adem te raken. De Biker bepaalt het
tempo. Gaat het toch moeilijk, stop dan even of loop een stukje te voet.
• Vraag jouw Biker om niet enkel vlak voor zich uit te kijken, maar de hele
verkeerssituatie in het oog te houden. Rijdt de Biker voorop, geef dan tijdig de te
volgen route aan, zodat eventuele manoeuvres goed kunnen worden voorbereid.
• Overloop moeilijke punten op het traject en leg uit hoe die aan te pakken.
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Coachen voor
• Spreek af dat je alleen ‘STOP’ roept wanneer er gevaar dreigt. Jij en jouw Biker
moeten dan zo snel mogelijk stoppen en uit het verkeer stappen (op het voetpad).
• Bij aankomst vraag je de Biker hoe hij/zij het traject heeft ervaren en geef je
feedback, bij voorkeur in de vorm van praktische tips en aanmoedigingen. Een
(oprecht) compliment doet goed en is constructief!

Coaching – dag 2
De tweede dag verloopt in grote lijnen zoals de eerste dag. Indien jouw Biker dat wil
en er klaar voor is, dan kan je die zoveel mogelijk voor jou uit laten rijden. Zorg er wel
voor dat hij/zij je steeds kan horen.

Bike Experience
Stel voor om een andere, snellere of drukkere weg te nemen. Test nieuwe routes bij
voorkeur ‘s ochtends want ‘s avonds is jouw Biker wellicht minder geconcentreerd.
Opgelet: nieuwe routes worden best door de Coach vooraf getest. Trek ook wat
extra tijd uit: nieuwe manoeuvres vergen veel concentratie vanwege de Biker – rij
dus niet te snel.
Blijf elkaar feedback geven over de ervaring en de coaching zodat je perfect kan
afstemmen op de noden en wensen van jouw Biker. Aan de hand van deze feedback
kan dan specifiek worden geoefend op moeilijke manoeuvres.
Je kan een bepaald stuk van het parcours herhalen en de Biker geleidelijk aan meer
vrijheid laten zodat hij/zij uiteindelijk alleen de weg op kan!

Coaching – dag 3
Dit is jouw laatste coachingdag! Aan het eind van deze dag moet jouw Biker in staat
zijn om het traject alleen af te leggen.
Is die er klaar voor? Heb je de beste weg gevonden?
Op welke punten moet nog worden gelet?
Je hebt wellicht gemerkt dat jouw Biker na twee coachingdagen aan vertrouwen
heeft gewonnen. Vindt hij/zij het erg dat je er morgen niet meer bij zal zijn?
Is dat het geval, probeer dan de redenen hiervoor te achterhalen en oplossingen aan
te reiken op deze laatste coachingdag.

Coaching – slot
Bepaal na dag 3 welke weg de Biker dag 4 zal nemen en concentreer je daarop. Haal
de moeilijke punten voor de geest en geef nog wat raad. Dan rest je nog alleen jouw
Biker aan te moedigen zodat die er tegenaan kan!
ZIezo, je taak zit erop! Wij hopen dat je van deze experience hebt genoten en dat
jouw Biker voortaan alleen de baan op kan. Uiteraard kan je contact houden om te
zien hoe Bike Experience afloopt!
Deel je ervaringen gerust met je vrienden op sociale media. Jij bent onze beste ambassadeur!
Verderop vind je een overzicht van de basisregels om comfortabel en veilig te fietsen,
en ook nog wat praktische info.
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Fietsen in

het verkeer
Attitude van de Coach

Om in alle veiligheid en comfort te genieten van fietsen in de stad moeten enkele
basisregels worden gerespecteerd.

Jouw houding en plaats in het verkeer zijn in grote mate bepalend voor je comfort
en veiligheid.
• Controleer jouw materiaal. Kies comfortabele kledij in functie van de weersomstandigheden. Onderhoud je fiets, controleer de bandenspanning, de remmen
en de hoogte van het zadel.
• Respecteer de verkeersregels. Elke bestuurder heeft rechten en plichten. Wie
gerespecteerd wil worden, moet beginnen met het goede voorbeeld te geven. Rij nooit
door het rood, behalve indien verkeersborden B22 of B23 je dit zou toestaan. Laat
voetpaden aan voetgangers en rij nooit in de verboden richting tenzij dit is toegelaten.
• Wees goed zichtbaar. Laat je zien. Vermijd de dode hoek van voertuigen, neem
je plaats in op de weg, gebruik de zgn. fietssassen aan verkeerslichten, draag licht
gekleurde kledij en zet de verlichting (vooraan en achteraan) aan wanneer het
donker is/wordt.
• Wees vooruitziend. Geef duidelijk (met gestrekte arm) en tijdig de rijrichting aan
en rij zoveel mogelijk in een rechte lijn.
• Neem je plaats in op de weg. Rij op ongeveer één meter van de rand van de weg
of geparkeerde voertuigen. Let op voor openslaande deuren!
• Laat je niet insluiten. Let bij het inhalen of manoeuvreren op dat je niet vast komt
te zitten in het verkeer. Aarzel niet om je bij het naderen van een kruispunt waar je
misschien moet stoppen, in het midden van jouw rijstrook te gaan rijden.
Blijf altijd zichtbaar en vooruitziend!
• Voorrang is niet noodzakelijk veilig. Ga uit van het principe dat fietsers minder
opvallen en dat automobilisten kunnen worden verrast door hun aanwezigheid.
• Communiceer met andere weggebruikers. Zoek oogcontact met andere
bestuurders. Vergewis je ervan dat je zichtbaar bent vooraleer je een kruispunt opfietst!
• Wees hoffelijk. Respecteer de openbare ruimte die je deelt met anderen! Wees
beleefd en bedank automobilisten en andere weggebruikers die je voorrang
verlenen. Vergeet niet dat voetgangers voorrang hebben op het zebrapad.
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Fietsen in
Positie van de Coach
Er is geen vaste methode om een Biker te begeleiden in het verkeer. Als
Coach moet je rekening houden met de vaardigheden van jouw Biker en zijn/
haar verkeersinzicht. Je moet natuurlijk ook rekening houden met de omgeving
(verkeersdrukte, uit te voeren manoeuvre, breedte van de weg...) en je positie
aanpassen tijdens de coaching.

OBSERVATIE
Het achterwiel van
de Biker bevindt zich
ter hoogte van het
voorwiel van
de Coach.
Deze positie dient
om het niveau van
de Biker te evalueren
bij aanvang van de
coaching, hem/haar
te beschermen en
makkelijk te kunnen
communiceren.

LEERPOSITIE

AUTONOMIE

De Coach rijdt vóór
de Biker.

De Coach rijdt achter
de Biker.

De Biker observeert
en imiteert jouw
bewegingen. Hij/
zij leert op die
manier zijn/haar
plaats in te nemen
in het verkeer
maar moet nog
geen manoeuvres
inzetten noch de
weg kennen.

Deze positie
wordt ingenomen
wanneer de Biker
zelf manoeuvres
kan uitvoeren, zijn/
haar plaats kan
innemen en de
weg kent. Vergroot
de tussenafstand
geleidelijk aan.

WIST JE DAT?

Een fietser die met de fiets aan de hand loopt is een voetganger en moet dus
het voetpad gebruiken. Fietsen op het voetpad is altijd verboden, behalve voor
kinderen tot de leeftijd van negen jaar (met een fiets waarvan de wieldiameter
minder dan 50 cm bedraagt).
14

het verkeer
Verkeersreglement:
even opfrissen
Fietsinfrastructuur
HET FIETSPAD
Het fietspad is een deel van de weg dat bestemd is
voor fietsers. Twee onderbroken witte strepen of een
blauw verkeersbord maken het gebruik ervan verplicht.
Weet echter dat het fietspad niet uitsluitend is bestemd
voor fietsers. Ook bromfietsen van klasse A moeten het
gebruiken, net als voetgangers indien dit is aangegeven.
Is het fietspad niet bruikbaar, dan schrijft de wegcode voor
dat de fietser op de rijbaan mag rijden.
Zo mag de fietser het fietspad verlaten om af te slaan, in te
halen of een hindernis te ontwijken.
Wanneer het fietspad stopt en overgaat in de rijbaan, dan
heeft de fietser voorrang. Opgelet: voorrang betekent niet
automatisch dat het ook veilig is.
FIETSSUGGESTIESTROOk
Dit is een strook in een andere kleur dan de rijbaan
waarmee andere weggebruikers te kennen wordt gegeven
dat er zich eventueel fietsers op de rijbaan kunnen
bevinden. Men vindt ze meestal op wegen die niet breed
genoeg zijn voor een echt fietspad.
Deze strook geeft aan waar fietsers kunnen rijden, maar het
gebruik ervan is niet verplicht. Deze fietssuggestiestroken
worden steeds meer vervangen door sergeantstrepen.
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Fietsen in
SERGEANTSTREPEN
Deze witte of groene markeringen geven aan waar
fietsers kunnen rijden op plaatsen waar geen fietspad
kan worden aangelegd.
Net als fietssuggestiestroken geven deze markeringen
automobilisten te kennen dat er zich eventueel fietsers
op de rijbaan kunnen bevinden.

EXCEPTE
UITGEZONDERD

BEPERkT EéNRICHTINGSVERkEER
Als fietser mag men een verboden richting inrijden op
voorwaarde dat er een bord ‘uitgezonderd fietsers’
is geplaatst.
Hou dan wel uiterst rechts bij het kruisen van een voertuig
en wees heel voorzichtig op kruispunten. Automobilisten
verwachten immers vaak niet dat er voertuigen in de
verboden richting rijden. Pas dus je snelheid aan en let goed
op voetgangers, die ook verrast kunnen worden. Aarzel niet
om ze tijdig te waarschuwen.
Zoek bij het uitrijden van een straat met beperkt
éénrichtingsverkeer oogcontact met bestuurders vooraleer
door te rijden (ook al heb je voorrang).
Hoffelijkheid en vriendelijkheid zijn heel belangrijk bij beperkt
éénrichtingsverkeer.
FIETSSAS
Aan sommige kruispunten met verkeerslichten zijn
fietssassen aangelegd.
Maak hiervan gebruik om beter zichtbaar te zijn en als
eerste weg te kunnen rijden wanneer het groen wordt.
Zie ook ‘Een file voertuigen voorbijrijden’ bij
‘Belangrijke manoeuvres’.
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het verkeer
B22 EN B23
Sommige verkeersborden geven toestemming om
verkeerslichten te negeren. De borden B22 en B23
laten fietsers toe rechtsaf te slaan of rechtdoor
te rijden bij het rode of oranje licht. Let wel, hierbij
hebben ze geen voorrang op andere weggebruikers.
Beide borden worden gebruikt in situaties waar de
fietser niet in de weg komt van de verkeersstroom.
FIETSSTRAAT
Belangrijke fietsassen waar autoverkeer mogelijk moet
blijven kunnen een fietsstraat worden.
Op deze weginrichting is gemotoriseerd toegelaten
onder bepaalde voorwaarden. Fietsers mogen niet
ingehaald worden en de maximumsnelheid is 30 km/u.

Rue cyclable
Fietsstraat

BUS-/TAxI-/FIETSSTROOk
Sommige busstroken zijn ook toegankelijk voor fietsers,
op voorwaarde dat er een fietslogo is aangebracht op
het wegdek of een verkeersbord. Het is hier verboden
om met twee naast elkaar te rijden en men moet
uiterst rechts houden. Op deze stroken gelden de
verkeerslichten voor bussen ook voor fietsers.
VOETGANGERSzONES
Deze zones zijn alleen toegankelijk voor fietsers indien
er een fietsje is getekend op het verkeersbord. Indien
bijkomende info ontbreekt, dan mogen fietsers deze zones
gebruiken op voorwaarde dat ze stapvoets rijden. Wanneer
er veel voetgangers zijn, moeten fietsers afstappen.
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Fietsen in

het verkeer

Belangrijke manoeuvres
VOORRANG VAN RECHTS
Op kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door een bevoegd persoon,
verkeerslichten of verkeerstekens, geldt de voorrang van rechts. Vergeet ook niet dat
voertuigen die stoppen nog altijd voorrang hebben.
Ook al heb je voorrang, ga er altijd van uit dat je zelfs met voorrang niet noodzakelijk
veilig bent.
RECHTS AFSLAAN
Geef bij het rechts afslaan duidelijk jouw intentie te kennen en neem een nauwe
bocht (hou voor alle veiligheid toch een meter afstand). Let op eventuele voetgangers
op het zebrapad.
LINkS AFSLAAN
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Vergeet niet dat wie van richting
verandert, geen voorrang meer heeft:
1. Kijk bij het naderen van een kruispunt
achter je om de situatie in te schatten.
2. Geef aan dat je links wil afslaan door de
linkerarm uit te steken.
3. Kijk met gestrekte arm nogmaals
achter je om na te gaan of de weg
vrij is en of de achterligger vertraagt om jou
je manoeuvre te laten uitvoeren.
4. Rij naar het midden van de rijstrook.
5. Neem het stuur met beide handen
vast en kijk bij het oprijden van
het kruispunt goed naar voren en
naar rechts, want alle voertuigen
die van daar komen, hebben
voorrang. Vergeet niet ook even
naar links te kijken (voorrang is niet
noodzakelijk veilig).
6. Neem een ruime bocht naar links.
7. Ga terug op ongeveer één meter de
wegrand rijden.

ROTONDE
Hoewel rotondes zelden ongevallen veroorzaken is een goede positie als fietser toch
belangrijk om te vermijden dat je de pas wordt afgesneden door voertuigen.
Enkele vuistregels:
1. Kijk voor het oprijden van de rotonde achter jou en ga naar het midden van de rijstrook om te vermijden dat je ingesloten raakt door een achteropkomend voertuig.
2. Vertraag bij het naderen van een rotonde en kijk naar links. Verleen voertuigen die
op de rotonde rijden voorrang.
3. Fiets in het midden van de rijstrook op de rotonde zodat je goed zichtbaar te blijft.
4. Zoek steeds oogcontact met bestuurders van voertuigen die de rotonde naderen,
ook al heb je voorrang.
5. Geef voor het verlaten van de rotonde duidelijk jouw intentie te kennen door de
rechterarm uit te steken.
6. Ga weer op ongeveer één meter van de wegrand rijden.
Opmerkingen:
• Wordt een achterligger ongeduldig, steek
dan de linkerarm uit om aan te geven dat
je op de rotonde wil blijven rijden.
• Is er een fietspad op de rotonde, dan
moet dit verplicht worden gebruikt,
maar deze infrastructuur is stilaan aan
het verdwijnen.
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Fietsen in

het verkeer
DODE HOEk
Een dode hoek is de zone die buiten het gezichtsveld van een bestuurder valt. Dit
verschilt van voertuig tot voertuig. Als fietser moet men hiervoor opletten bij het
inhalen of wanneer een voertuig voorbijrijdt of afslaat (zie tekening).
Enkele tips om minder kwetsbaar te zijn:
•
•
•
•

Neem je plaats in op de weg, wees zichtbaar.
Blijf steeds achter een vrachtwagen om te vermijden dat je in de dode hoek terechtkomt.
Respecteer de veiligheidsafstanden.
Haal alleen in wanneer je zeker bent dat er tijd en plaats voor is en vooral dat de
bestuurder jou heeft gezien. Hou er rekening mee dat je misschien moet uitwijken.
• Word je ingehaald door een vrachtwagen die rechts wil afslaan, vertraag dan en
blijf er op veilige afstand achter. Stop desnoods!

EEN FILE VOERTUIGEN VOORBIJRIJDEN
De voertuigen staan stil, je mag de file rechts of links voorbijrijden.
De voertuigen rijden of vertrekken, je mag de file alleen links voorbijrijden.
Dit is ‘inhalen’.
Links voorbijrijden is vaak veiliger omdat men beter zichtbaar is voor de bestuurders.
Is er geen mogelijkheid om langs links of rechts voorbij te rijden, blijf dan in de file.
Belangrijk is dat je niet ingesloten raakt of in de dode hoek van een voertuig terechtkomt!
FIETSSAS
Deze voorziening laat je toe om je op een kruispunt met verkeerslichten vóór alle
andere weggebruikers op te stellen, en dit op de plek die het best past bij de richting
waarin je je weg zal vervolgen (links, midden of rechts).
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Fietsen in

HET VERkEER
Een tram heeft voorrang op alle andere weggebruikers,
ook fietsers. Rij altijd zo haaks mogelijk op tram- of
treinsporen om te vermijden dat je wielen vast komen te
zitten. Volg je de sporen, rij er dan best tussenin indien
er rechts niet voldoende plaats is (om één meter afstand
van de geparkeerde wagens te bewaren).

het verkeer
Met twee naast elkaar fietsen
Op een fietspad mag je altijd met twee naast elkaar rijden, behalve indien een
andere tweewieler wil inhalen of een tweerichtingsfietspad te smal is om elkaar te kruisen.
Met twee naast elkaar rijden mag ook op de rijbaan, op voorwaarde dat men andere
weggebruikers kan blijven kruisen. Buiten de bebouwde kom moet men echter
steeds achter elkaar gaan rijden wanneer een voertuig achteraan nadert.

FIETSPAD VERLATEN
Rij je op een fietspad, dan heb je voorrang (behalve
op trams). Fietsers kunnen het fietspad verlaten om
af te slaan, in te halen, een hindernis te ontwijken of
wanneer het fietspad onberijdbaar is.
Wanneer een fietspad stopt, en je verder moet rijden
op de weg, dan heb je voorrang op automobilisten
want dit wordt niet als een manoeuvre beschouwd.
Let wel steeds goed op!
Verlaat je het fietspad om af te slaan, dan heb je geen
voorrang.
Op een oversteekplaats voor fietsers heb je evenmin
voorrang, in tegenstelling tot voetgangers op een zebrapad.
SMALLE WEGEN
Op smalle wegen en in éénrichtingsstraten neem je beter
goed je plaats in op de weg wanneer inhalende voertuigen
je in gevaar zouden kunnen brengen. Blijf echter steeds
hoffelijk en neem geen risico’s.
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Fietsen in het verkeer

Praktische info
Uitrusting

Wetgeving inzake fietsvergoeding
Wie de fiets gebruikt voor woon-werkverkeer, kan zich door de werkgever een
fietsvergoeding van €0,22/km laten toekennen. De werkgever is hiertoe echter niet
verplicht. Deze vergoeding hangt evenmin af van uw paritair comité of arbeidssector.
Een fietsvergoeding kan worden gecumuleerd met een MIVB/TEC/De Lijn/NMBSabonnement. U hebt er recht op, ook al komt u maar enkele dagen per week met
de fiets naar het werk. Ze wordt berekend op het aantal kilometer dat met de fiets wordt
afgelegd. Op deze premie betaalt de werknemer geen belastingen en hij wordt uitbetaald
op basis van een verklaring op eer (de premie geldt niet voor vakantie- en ziektedagen).

CONTROLEER VOOR HET VERTREk OF JE HET VOLGENDE BIJ JE HEBT:
• Een fietskaart van Brussel.
• Een fietspomp en bandenreparatieset.
CONTROLEER DE FIETS VAN JOUW BIkER EN LET DAARBIJ VOORAL
OP HET VOLGENDE:
• Goed werkende voor- én achterrem.
• Bandenspanning (controleer wat er op de band staat).
• Zadelhoogte.
• Reflectoren, bel en verlichting (eventueel op de Biker).
• Algemene staat van de fiets (gesmeerde ketting, rechte wielen...).
GA NA OF JOUW BIkER OVER HET VOLGENDE BESCHIkT:
• Fluohesje met reflecterende stroken – (niet verplicht, wel aanbevolen).
• Een helm (niet verplicht maar aanbevolen).
• Regenkledij, cape of regenbroek één hoofddeksel en handschoenen of wanten om
je te beschermen.
• Verschillende lagen kledij die onderweg makkelijk kunnen worden uitgedaan.
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Praktische info

Fietsverenigingen
PRO VELO is een dienstverlenende organisatie die overheden,
scholen en ondernemingen helpt bij het promoten van de fiets. De
vzw ontwikkelt oplossingen op maat voor een vlotte en duurzame
overstap naar de fiets en draagt zo bij aan een betere levenskwaliteit.
www.provelo.org – Tel.: +32 (0)2 502 73 55

Een ongeval? Een botsing?
Raak je betrokken bij een ongeval met een motorvoertuig en is de schade beperkt,
vraag dan toch altijd om een ongevallenformulier in te vullen.
Achteraf kunnen er immers complicaties optreden en in dat geval zal het
telefoonnummer van de andere bestuurder niet volstaan.
Let bij het invullen van het formulier op de volgende punten:
• Vul één enkel formulier in dat door beide partijen wordt ondertekend. Vermeld ook
eventuele getuigen.
• De schets van de ongevalssituatie is van groot belang: ze moet gedetailleerd zijn
en beide partijen moeten ermee instemmen.
• Geef een gedetailleerde en feitelijke beschrijving van het ongeval.
Blijf kalm en bel 112 bij de minste twijfel omtrent de ernst van de situatie.

FIETSERSBOND verdedigt de belangen van alle fietsers. Door
de bevolking en de overheid ervan te overtuigen dat fietsen een
slimme keuze is, wil de Fietsersbond fietsen veiliger maken.
www.fietsersbond.be – Tel.: +32 (0)2 502 68 51
GRACQ – LES CyCLISTES QUOTIDIENS helpt er mee voor
zorgen dat iedereen die zich met de fiets wil verplaatsen dat in
optimale omstandigheden kan doen. Met de steun van vrijwilligers
vertegenwoordigt GRACQ de fietsers bij de Brusselse en Waalse
overheden, en worden tal van acties georganiseerd met het oog op
sensibilisering, informatie en opleiding.
www.gracq.org – Tel.: +32 (0)2 502 61 30
LES ATELIERS DE LA RUE VOOT: als centrum voor expressie en
creativiteit openden deze ateliers hun 1e fietsatelier in 1973. Onder
leiding van een bekwaam animator leren deelnemers aan deze ateliers
de nodige technieken om zelfstandig het hoofd te kunnen bieden aan
diverse vormen van pech die een fietser dagelijks kan overkomen.
www.voot.be – Tel.: +32 (0)2 762 48 93
CyCLO is een sociale economieonderneming die het fietsen in
Brussel promoot via fietstechniek, recyclage, cultuur en innovatie.
www.cyclo.org – Tel.: +32 (0)2 512 68 90
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• Neem deze handleiding nog eens door.
• Doe het traject minstens één keer op voorhand,
bij voorkeur tijdens de piekuren.
• Wees op de afspraak en trek de eerste dag
wat meer tijd uit.
• Doe de zes trajecten met jouw Biker.
• Stem je rijstijl af op jouw Biker en zorg ervoor
dat die na afloop alleen de weg op kan.

Meer info op
Bike Experience
www.bikeexperience.brussels
Nog vragen? Raad nodig?
Contacteer ons
via e-mail:info@bikeexperience.brussels
telefonisch: +32 (0)2 318 84 07

Meer info over
mobiliteit in Brussel
www.mobiliteit.brussels
mobiliteit@gob.brussels
0800 94 001

Bike Experience wordt gecoördineerd door Brussel Mobiliteit en Pro Velo, gesteund door de brusselse Minister van Mobiliteit,
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