Wil je met je fiets meedoen aan het verkeer?
Dan moet je fiets aan een aantal eisen voldoen.
Die eisen staan in de wet. Is jouw fiets in orde?
Dat gaan we controleren op maandag 10 oktober as., de fietscontrole is alleen bedoeld voor de groepen 3 t/m 8.
Dit jaar worden de fietsen gekeurd door vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland afd. Assen.

Dus kom allemaal dus op de fiets naar school!

Fietseisen voor overdag bij goed zicht:
□Je stuur zit goed vast en staat niet te laag.
□De handvatten zitten goed vast.
□Je belt doet het goed.
□Je zadel staat niet te hoog of te laag en zit goed
vast. (Als je stilstaat, kun je in elk geval met één
voet bij de grond.)
□Je remmen doen het goed. (Bij handremmen:
controleer na elkaar je voorrem en je achterrem.)
□Je bagagedrager zit goed vast.*
□Er zitten stevige snelbinders of fietstassen op
je fiets.*
□Aan de achterkant van je fiets zit een goedgekeurde
rode achterreflector.
□Je trappers zitten goed vast en het oppervlak is
stroef.
□Aan de zijkant van je trappers zitten gele reflectoren.
□Aan de zijkanten van de wielen zitten witte of gele
reflectoren.
Bekijk het zelf. Kruis alles aan wat goed is.
Is iets niet in orde? Meld het dan zo snel mogelijk aan
je ouders en zorg dat het gemaakt wordt!

Fietseisen als je ook ’s avonds wilt fietsen en
overdag bij donker weer:
□Je voorlicht werkt.
□Je hebt een goedgekeurd en werkend achterlicht.
(Je kunt de verlichting controleren door aan het wiel
te draaien.)
Extra
Niet nodig maar het maakt je fiets wel extra veilig:
□Je hebt een wit of geel reflecterend achterspatbord.
□In je voorlamp zit een witte voorreflector

Aandachtspuntje:
Check de batterijen in de voor- en achterlampen van
de fiets! Vorig jaar hebben wij veel batterijen
vervangen, dit kunnen wij helaas dit jaar niet weer
doen, vanwege de kosten die dat met zich meebrengt.

