
Enkele fietsoefeningen op de weg

Harelbeke



Wegwijzers

• VERO = verkeerseducatieve route
• Volg de wegwijzers
• Geen wegwijzer op een kruispunt 

= rechtdoor rijden





Rechts op de rijbaan fietsen

• Indien mogelijk gebruiken we het fietspad of de 
fietssuggestiestrook.

• Indien geen fietsstrook, rijden we zo rechts 
mogelijk op de rijbaan.

• Bij hindernissen / geparkeerde voertuigen, 
kijken we goed uit.

• Bochten snijden we niet af, 
we rijden in de buitenbocht.



Rechts afslaan

• Tijdig omkijken over 
linkerschouder en intussen 
rechtdoor blijven fietsen.

• Vooraf rechterarm uitsteken.

• Snelheid minderen en draaien  
met twee handen aan het 
stuur. 

• De bocht zo kort mogelijk 
nemen.



Links afslaan

Goed opletten,  want we kruisen

de baan!

• Omkijken, links en rechts 
kijken.

• Rekening houden met 
achterop komend verkeer en 
tegenliggers

• Vooraf linkerarm uitsteken

• Wijde bocht nemen met twee 
handen aan het stuur

• In zijstraat opnieuw rechts 
rijden.



Langs een hindernis fietsen

• Vertragen als je hindernis 
nadert.

• Omkijken over linker 
schouder.

• Stoppen bij gevaar.

• Linkerarm uitsteken.

• Uitwijken naar links.

• Opletten voor openslaande 
deuren van geparkeerde auto’s 
(kijken of er iemand in de auto 
zit).

• Terug rechts op de rijbaan 
rijden.



Kruispunten: wie mag eerst?

Op de kruispunten gelden

voorrangsregels, die wij

als fietser ook moeten volgen:

• Geen verkeersborden? We 
moeten voorrang verlenen aan 
het verkeer dat van rechts 
komt.

• Verkeersborden? Omgekeerde 
driehoek en stop-bord = 
voorrang verlenen

• Verkeerslichten? Rood + 
oranje = stoppen. Groen = 
doorrijden



Fietsen op een rond punt

Altijd opletten op een rond punt!

Oogcontact met bestuurders is

levensnoodzakelijk.

• Verleen voorrang aan 
bestuurders die al op het rond 
punt rijden.

• Blijf op het fietspad volgen.

• Maak met je armen duidelijk 
welke richting je uit zal rijden.

• Opletten met vrachtwagens 
(dode hoek).



Fietsoversteek

• Op een fietsoversteek het je 
GEEN voorrang.

• Kijk voldoende naar links en 
naar rechts voor je oversteekt.

• Blijf bij het oversteken kijken 
naar andere weggebruikers.



Algemeen

• Fiets rustig op het parcours. Het is geen 
wedstrijd.

• Veranderingen van richting maak je duidelijk 
met je armen.

• Kijk steeds goed uit bij het oversteken van een 
weg. 

• Oogcontact is zeer belangrijk.




