Trainingsfiche 2
PLAATS OP DE OPENBARE WEG 1
1. Plaats van de fietser op de openbare weg
• Bevraag de leerlingen over hun kennis en maak een rondgang :
• rechts rijden op de rijbaan maar niet in de goot ... (als er geen fietspad is of minder
dan 9 jaar en op een kinderfiets mag op trottoir);
• opletten voor opengaande portieren;
• rechts … behalve : om links af te slaan, keuze van rijstrook binnen de bebouwde kom,
om in te halen, op een rotonde (zonder fietsstrook), opstelplaats voor fietsers aan
verkeerslichten,...;
• Leerlingen laten voordoen;
2. Hoe links en rechts afslaan
• Tijdig richtingsverandering kenbaar maken door arm uit te steken (indien mogelijk ...dus bijna
altijd) - best ruim 10 meter vóór het kruispunt;
• Omkijken naar achteropkomend verkeer, kijken naar tegemoetkomend verkeer, in zijstraten
kijken, oogcontact maken met andere bestuurders, overstekende voetgangers ...
• naar rechts korte bocht, maar ook niet té kort;
• naar links grote bocht :
• zone 30 of binnen bebouwde kom in rustige straat -> naar midden rijbaan en dan
bocht nemen (in de verkeerstuin passen we deze methode toe tijdens vrije rit);
• drukke straat of +50 km/uur -> in 2 bewegingen naar links afslaan;
• Tijdens de bocht de handen aan het stuur;
• Leerlingen trainen links en rechts afslaan door in een 8 te rijden;
3. Zijdelingse verplaatsing
• Eveneens arm uitsteken en omkijken om hindernis voorbij te rijden of om geparkeerde auto’s
voorbij te rijden;
• Leerlingen trainen aan opstelling wegeniswerken of geparkeerde gocarts;
4. Voorsorteerstroken en wegmarkeringen
• Eveneens arm uitsteken en omkijken om van rijstrook te veranderen;
• Een doorlopende witte lijn die rijstroken van elkaar scheidt mag niet overschreden worden;
5. Kruisen
• Het kruisen geschiedt rechts - dus als een tegenligger ook linksaf gaat moet je mekaar rechts
voorbij rijden en voldoende afstand van elkaar houden (op veel kruispunten zijn markeringen
aangebracht om links te kruisen - als agent het verkeer regelt kan hij ook teken doen om links
te kruisen bij het afslaan);
• Leerlingen trainen rechts kruisen (beide leerlingen komen vanuit tegenovergestelde kant
aangefietst en slaan linksaf;
• Leraar (stadswacht) regelt het verkeer en laat rechts en links kruisen;
6. Training op Biesieklette
• De leerlingen rijden vrij rond met de fiets en passen de aangeleerde regels en borden toe.
• Leerkracht en stadswachten controleren en sturen fouten bij.
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Links afslaan in 1 beweging

Links afslaan in 2 bewegingen

Hindernis voorbij rijden – geparkeerde wagens

voorsorteren

Doorlopende witte lijn

Opstelplaats voor fietsers volledig gebruiken

Rechts kruisen

Links kruisen op bevel van agent

Bevelen bevoegd persoon :
arm vertikaal (ontruimen kruispunt)
arm of armen horizontaal
zwaaien met rode toortslamp (’s nachts)
mondelinge bevelen – tekens met de arm
(bv links kruisen)
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