
Zien en gezien worden

Goede verlichting op een fiets is belangrijk. Om te zien, maar nog veel meer om 
gezien te worden. 

Als je buiten loopt of bij iemand in de auto zit als het donker is, moet je maar 
eens opletten hoe moeilijk je onverlichte fietsers kan zien. Zeker tussen al die 
felle koplampen van auto’s. Daarom moet een fiets niet alleen voorzien zijn van 
de juiste verlichting, maar ook van reflectoren. 

Je zet je licht niet alleen aan als het donker is, maar ook overdag als er slecht zicht 
is door bijvoorbeeld mist.
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Verplichte fietsuitrusting

• Fietsbel.
• Twee remmen.
• Witte reflector vooraan en rode reflector achteraan.
• Gele of oranje pedaalreflectoren.
• Reflecterende witte strook langs beide kanten van de banden OF 

twee gele/oranje reflectoren per wiel.
• En van zodra het donker wordt: een wit of geel voorlicht en een 

rood achterlicht. De lichten mogen knipperen en ze mogen beves-
tigd worden op je fiets of op je lichaam.
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fietshelm om je hoofd te beschermen

goed werkend voorlicht, 
wit of geel, bevestigd op 
je fiets of op je lichaam

reflecterende witte strook langs beide 
kanten van de banden OF twee gele/
oranje reflectoren per wiel

reflecterende witte strook langs beide 
kanten van de banden OF twee gele/
oranje reflectoren per wiel

gele/oranje reflectoren aan 
weerszijden van elke pedaal

goed werkend rood 
achterlicht, bevestigd op 
je fiets of op je lichaam

fel gekleurde kledij en een
fluo-reflecterend hesje

witte reflector vooraan

goed werkende fietsbel

goed werkende rem achteraan goed werkende rem vooraan

rode reflector achteraan

Vraag aan je 

ouders om je fiets snel 

in orde te maken!

Geen
12/12?!

Mijn fiets scoort:             /12  
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Schrik fietsdieven af! Laat je fiets gratis registreren door politie Schelde-Leie. Meer info op www.scheldeleie.be of op je commissariaat.


