Hoofding school

INFOBOEKJE VOOR OUDERS EN KINDEREN VOOR DE ACTIE

'Haal je fietsrijbewijs!'
Beste ouder, beste jonge fietser,
In juni plannen we een fietsproef in het verkeer, een organisatie van de Fietsersbond-Deinze i.s.m.
de politie en de civiele bescherming. Deze proef kadert in de eindterm 6.13 ‘de leerlingen
beschikken over voldoende reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie en ze
kennen de verkeersregels voor fietsers en voetgangers, om zich zelfstandig en veilig te kunnen
verplaatsen langs een voor hen vertrouwde route’ van het zesde leerjaar basisonderwijs.
Naast de doelstellingen van de eindtermen willen we ook iedereen van het zesde leerjaar
voorbereiden om alleen naar een middelbare school van Deinze te kunnen fietsen. Om beide
doelstellingen te integreren, hebben we een fietsroute samengesteld dat de wegen langs de
middelbare scholen van Deinze aandoet.
Om niet onvoorbereid en onverantwoord dit examen te moeten doen, verwachten we dat je als
ouder dit samen met je kind inoefent. Voor het leren autorijden gebeurt dit ook. Op de volgende
bladzijden staat de route beschreven en voor de belangrijkste kruispunten wordt uitgelegd hoe je ze
volgens de verkeersregels als fietser moet nemen. Zo kan je de omloop op de juiste manier
inoefenen. Om het veilig te houden is het noodzakelijk deze route enkele keren met je kind
samen te oefenen totdat het deze voldoende beheerst. Zo weet je zoon of dochter hoe zich te
gedragen in het verkeer en zet je de basis voor de toekomstige verkeersveiligheid van je kind. Uit
onderzoek bleek reeds in 1980 dat leerlingen die in een praktische fietstest in het verkeer geslaagd
waren, later minder in ongevallenstatistieken voorkwamen.
Alvorens je kind veilig aan het fietsexamen kan deelnemen wordt je kind getest op een
fietsbehendigheidsparcour. Is hij of zij geslaagd, dan mag hij/zij samen met een begeleider de
omloop van de fietsproef fietsen. Niet geslaagd voor een onderdeel? Dan kan je kind nog herkansen
op een nog te bepalen woensdagnamiddag buiten de schooluren. Je kind kan de
fietsbehendigheidsproef komen inoefenen op de parking van de Palaestra in Deinze op
zaterdagvoormiddag 26 mei of zondagvoormiddag 28 mei 2018 tussen 9.30 en 11.30 u.
Extra oefenmoment: woensdag 30 mei van 16 tot 18 u. Het kost slechts een half uurtje om de
fietstechnieken onder de knie te krijgen.
Er zijn nog twee voorwaarden nodig om aan het fietsexamen te kunnen deelnemen. Ten eerste de
toestemming van jou als ouder. Indien je vindt dat je kind niet klaar is om in het dagelijks verkeer
alleen te fietsen dan kan hij/zij uiteraard niet deelnemen aan de fietsproef op de openbare weg.
Daarom vragen we om het strookje onder aan dit blad ondertekend af te geven. Ten tweede zijn er
materiële voorwaarden: een goede fiets met de wettelijke minimumvereisten en een fietshelm en
fluohesje aandoen op de fietsproef op de openbare weg. Er vindt een fietscontrole plaats
voorafgaande aan het fietsexamen. Indien de fiets niet in orde is kan er niet deelgenomen
Pagina 1 van 10

worden aan de fietsproef. Heb je geen fietshesje en fietshelm? Het is een kleine investering in je
veiligheid als fietser. Je wordt zichtbaarder en bent beschermd bij een eventuele val. Voor de
verzekering zijn deze voorwaarden zeer belangrijk.
Het behalen van een fietsrijbewijs geeft uiteraard geen garantie dat jouw kind nooit in een ongeval
zal betrokken geraken. Het is enkel een stimulans en hulpmiddel tot het voorkomen van ongevallen.
Om alles veilig te houden zorgen wij voor voldoende vrijwilligers. Indien je vragen hebt of
interesse hebt om mee te werken de dag van het examen zelf kan je altijd contact met mij opnemen.
Veel oefengenot en succes met je fietsproef tot het behalen van je fietsrijbewijs. Wij danken de
ouders die de moeite willen doen om hun kinderen veilig te leren fietsen in het verkeer.
U kan de laatste informatie over het fietsexamen terugvinden op www.fietsersbonddeinze.be bij
‘fietsexamen’
Vriendelijke fietsgroeten,
Namens de fietsersbond Deinze

met de steun van de politie, civiele bescherming en stadsbestuur van Deinze en vele vrijwilligers.
Eddy Donné
Kruidtuinlaan 13
9800 Deinze
09 386 95 71
0494 649384
e.donne@scarlet.be
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik, ………………………………………, ondergetekende, geef de toestemming om mijn kind
…………………………….. uit klas …………. te laten meedoen aan de fietsproef in het verkeer en
zal daarom de fietsproef zeker inoefenen met mijn kind. Gelieve dit strookje af te geven aan je
leerkracht.
Handtekening ouder:
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Grondplan en beschrijving fietsroute:

Start en aankomst:
parking Palaestra

Je start op de parking van de Palaestra, slaat linksaf en volgt de Kastanjelaan. Sla rechtsaf aan de
Spar het andere gedeelte van de Kastanjelaan in. Vervolgens fiets je naar links en volg je de
Centrumlaan tot aan de lichten, daarna rechts en volg verder de Volhardingslaan tot aan het
zebrapad voor school Erasmus. Steek dan als voetganger over op het zebrapad en rij vervolgens
links terug op de Volhardingslaan naar de Veldstraat toe. Sla rechts de Veldstraat in via het kleine
doorsteekje en daarna voor de spoorbrug rechts, de fiets-o-strade langs de parking van de NMBS
toe en rij tot aan de Gaversesteenweg. Daar links afslaan naar de Stationsstraat toe. Sla dan rechts
en volg de Stationsstraat die overgaat in de Georges Martensstraat en vervolgens aan de lichten
rechtdoor via de Guido Gezellelaan naar de Peter Benoitlaan tot aan de Leon Declerqlaan. Daar rij
je rechts in en volgt de Leon Declerqlaan tot aan het verkeersplein voor de ingang van de school het
VTI en keer dan via het verkeersplein terug naar de Peter Benoitlaan. Sla dan rechtsaf en volg de
Peter Benoitlaan verder tot aan het Congoplein. Neem het rond punt om dan rechts af te slaan naar
de Markt toe. Volg de Markt tot over de Tolpoortbrug en sla dan rechts in en volg het Antoon Van
Parijspad. Rij onder de Sint-Martinusbrug en volg het fietspad naar het rondpunt toe. Volg het
rondpunt en sla dan rechtsaf naar de Volhardingslaan toe. Volg de Volhardingslaan tot aan de
lichten en sla dan rechtsaf de Oostkouterlaan in. Vervolgens de tweede links naar de Kastanjelaan
en volg deze weg tot je terug aan de parking van de Palaestra komt.

Tips en beschrijving van kruispunten 'Haal je fietsrijbewijs!'
Inleiding
De bedoeling is dat de route rustig afgefietst wordt. De algemene verkeersregels zijn van
toepassing, bijv. voorrang van rechts verlenen op bepaalde kruispunten. Leer en toon jouw kind
waar dit zo is en hoe hij/zij dit kan toepassen. Weet dat op zebrapaden voetgangers steeds voorrang
hebben, ook op fietsers. Veel oefengenot.

Algemene aandachtspunten
•
•

Doe steeds fietshelm en fluo-hesje aan bij het inoefenen. Als ouder: toon je kind eerst hoe
hij de kruispunten moet nemen. Fiets de volgende keer achter hem en geef instructies.
Let bij het voorbijrijden van stilstaande voertuigen steeds op voor uitstappende personen.
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•

Het kan zijn dat je onderweg een stilstaand voertuig dat rechts op de rijbaan geparkeerd staat
moet voorbijsteken. Hier volgen de richtlijnen voor die situatie:

Minder snelheid en kijk achterom: nadert er verkeer? Steek op tijd je linkerarm horizontaal
uit, voor je gaat uitwijken. Er nadert geen verkeer? Haal dan links in door geleidelijk uit te
wijken. Let op voor eventuele uitstappende personen bij auto's. Indien er meerdere auto's
geparkeerd staan met enige tussenruimte, blijf je best juist links van de auto's rijden.
•

Let bij het kruisen van zijstraten steeds op het uitrijdend en inslaand verkeer, ook al
heb je op die kruispunten soms voorrang. Als (zwakke) weggebruiker komt het er op
aan om ongevallen te voorkomen door defensief te rijden: steeds kunnen inspelen op
onverwachte situaties van verstrooide weggebruikers.

Beschrijving en overzicht belangrijkste kruispunten:
1. Start op parking Palaestra-Kastanjelaan. Links afslaan vanaf
vertrekpunt.
Minder snelheid en stop aan de weg.
Links en rechts kijken en voorrang verlenen.
Indien de weg vrij is, recht oversteken terwijl je links en rechts kijkt
en vervolgens afslaan naar links en rechts op de weg rijden naar de
Oostkouterlaan toe.

2. Kastanjelaan-Palmlaan. Kruisen zijstraat met voorrang van
rechts.
Minder snelheid bij het naderen van de zijweg. Kijk rechts de zijweg
in en leef de voorrangsregels na. Iemand die uit de zijstraat rechts
komt heeft voorrang. Indien verkeer van rechts, stoppen voor de
zijstraat en voorrang verlenen. Geen verkeer van rechts, fiets dan de
zijstraat voorbij zonder van je lijn af te wijken.

3. Kastanjelaan - Kastanjelaan. Rechts afslaan aan kruispunt.
Snelheid minderen en vooruit kijken.
Rechts blijven fietsen, rechterarm uitsteken en kijken naar de auto's
links en de auto's uit de tegenovergestelde richting die eventueel de
weg inslaan. Mogelijke voetgangers laten voorgaan. Vrij? Korte
bocht naar rechts maken met beide handen aan het stuur. Blijf rechts
rijden.
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4. Kastanjelaan-Centrumlaan. Links afslaan op kruispunt.
Snelheid minderen en vooruit kijken.
Rechts blijven fietsen, linkerarm uitsteken. Mogelijke voetgangers
die het zebrapad gebruiken laten voorgaan. Vrij? Recht over fietsen
en naar links het fietspad nemen met beide handen aan het stuur.
Blijf rechts rijden op het fietspad.

5. Centrumlaan-Centrumlaan. Rechts afslaan op kruispunt.
Snelheid minderen en vooruit kijken.
Rechts blijven fietsen, rechterarm uitsteken. Mogelijke voetgangers
die het zebrapad gebruiken en fietsers die van links komen laten
voorgaan. Vrij? Korte bocht naar rechts maken met beide handen
aan het stuur. Blijf rechts rijden op het fietspad.

6. Centrumlaan -Volhardingslaan. Rechts afslaan met
verkeerslichten.
Snelheid minderen en vooruit kijken.
Bij rood licht: stoppen voor de stoplijn op het fietspad. Bij groen
licht: rechterarm uitsteken en rechts afslaan op het fietspad.

7. Kruispunt oversteken aan Erasmus met zebrapad.
Stap van je fiets ter hoogte van het zebrapad rechts van het fietspad
zodat je achteropkomende fietsers niet hindert. Aan het zebrapad
kijk je eerst links, dan rechts. Geen verkeer of stoppen de auto's
voor jou, steek dan over terwijl je eerst naar links kijkt, voor het
midden van de rijweg naar rechts kijken. Goed doorstappen maar
niet rennen om vlot de overkant te bereiken. Vervolgens op het
fietspad naar links verder fietsen.
8. Rechts afslaan, Volhardingslaan-Veldstraat.
Snelheid minderen, rechterarm uitsteken, even achterom kijken of er
geen fietsers je willen inhalen en vervolgens vooruit kijken terwijl je
rechts afslaat.

9. Veldstraat-parking station. Rechts afslaan naar fietssnelweg
naast stationsparking
Hou rechts van de rijbaan en minder snelheid, er kunnen immers
fietsers uit de fietssnelweg komen. Bel om fietsers uit het straatje
attent te maken dat je het straatje zal in fietsen. Steek je rechterarm
uit, kijk even om en rij langzaam het padje in. Fiets rechts en bel
indien je wandelaars moet voorbij fietsen.
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10. Parking station-Gaversesteenweg. Oversteken met gebruik
van het zebrapad.
Fiets tot op het einde van de parking en stop rechts op de uitrit. Stap
van je fiets en ga naar het zebrapad. Let op voor het inslaande
verkeer naar de parking toe! Aan het zebrapad kijk je eerst links,
dan rechts. Geen verkeer of stoppen de auto's voor jou, steek dan
over terwijl je eerst naar links kijkt, voor het midden van de rijweg
naar rechts kijken. Goed doorstappen maar niet rennen om vlot de
overkant te bereiken. Vervolgens op het fietspad verder fietsen.
11. Gaversesteenweg-Stationsstraat. Rechts afslaan aan
kruispunt.
Snelheid minderen en vooruit kijken.
Rechts blijven fietsen, rechterarm uitsteken. Mogelijke voetgangers
die het zebrapad gebruiken laten voorgaan. Vrij? Korte bocht naar
rechts maken met beide handen aan het stuur. Blijf rechts rijden op
het fietspad.

12. Georges Martenslaan-Guido Gezellelaan. Kruispunt
oversteken met verkeerslichten.
Snelheid minderen en vooruit kijken.
Bij rood licht: stoppen voor de stoplijn in de fietssluis. Bij groen
licht: verder fietsen en opletten met verkeer dat rechts wil inslaan en
verkeer uit de tegenovergestelde richting dat je dwarst.

13. Guido Gezellelaan-Peter Benoitlaan. Kruispunt oversteken
met verkeerslichten (kruisen Karel Piquélaan).
Snelheid minderen en vooruit kijken.
Bij rood licht: stoppen voor de stoplijn ter hoogte van de fietssluis.
Bij groen licht: verder fietsen en opletten met verkeer dat rechts wil
inslaan.

14. Peter Benoitlaan-Leon Declercqlaan. Rechts afslaan aan
kruispunt.
Snelheid minderen en vooruit kijken.
Rechts blijven fietsen, rechterarm uitsteken en kijken naar de auto's
links en de auto's uit de tegenovergestelde richting die eventueel de
weg inslaan. Mogelijke voetgangers laten voorgaan. Vrij? Korte
bocht naar rechts maken met beide handen aan het stuur. Blijf rechts
rijden. Je kan hier op de rode fietssuggestiestrook fietsen.
15. Verkeersplein VTI. Links afslaan over verkeersplein.
Snelheid minderen en linksom kijken.
Indien vrij, eerst linkerarm uitsteken en weg oversteken. Bij het
inrijden goed rechts houden. Aan de andere weg rechts, links en nog
eens rechts kijken en indien de weg vrij is de baan recht oversteken
en verder naar links fietsen rechts van de rijbaan.
Pagina 7 van 10

16. Leon Declercqlaan-Peter Benoitlaan. Rechts afslaan aan
kruispunt.
Snelheid minderen en vooruit kijken.
Rechts blijven fietsen, rechterarm uitsteken. Mogelijke voetgangers
op het zebrapad en fietsers op het fietspad laten voorgaan. Vrij?
Korte bocht naar rechts maken met beide handen aan het stuur. Blijf
rechts rijden op het fietspad.

17. Congoplein. Het nemen van een rond punt.
Snelheid minderen en vooruit kijken. Je moet voorrang verlenen aan
iedereen die zich op de rotonde bevindt. Verleen dus voorrang aan
iedereen die op de rotonde rijdt. Rotonde vrij? Fiets dan met de
rijrichting mee.

18. Congoplein-Markt. Rechts afslaan aan rond punt.
Voorbij de Stadionlaan steek je je rechterarm uit om aan te geven
dat je rechts gaat afslaan. Vervolgens sla je af richting Markt en
fiets rechts op de weg.

19. Markt - Markt
Vervolg je weg rechtdoor. Het is voorrang van rechts. Aangezien je
hier van rechts komt heb je hier voorrang. Houd goed rechts aan.

20. Markt-Brielstraat. Zijstraat kruisen met voorrang van
rechts.
Aangezien je hier een fietspad hebt, heb je voorrang op de
weggebruikers die van rechts uit de Brielstraat komen. Let op voor
uitrijdend verkeer van de Brielstraat en het inslaand verkeer uit de
Tolpoortstraat (fiets defensief).
21. Tolpoortstraat - Antoon Van Parijspad
Minder snelheid, steek je arm naar rechts uit en kijk naast en achter
je of er geen voetgangers zijn. Voetpad vrij? Sla rechts af met beide
handen aan het stuur en fiets verder over het Antoon Van Parijspad.
Let op voor wandelaars en andere fietsers op dit wandel- en
fietspad.

22. Verder fietsen onder de Sint-Martinusbrug.
Volg het nieuw aangelegde fietspad rechts. Voor de KSA-lokalen
matig je snelheid en bel onder de brug om aankomende fietsers te
verwittigen dat je aankomt. Fiets voldoende naar rechts om
eventuele tegenliggers niet te hinderen.
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23. Oversteken Machelenstraat.
Snelheid minderen en links kijken. Voorrang verlenen aan rechts
afslaand verkeer. Vrij? Fiets over en rijd over het fietspad door naar
volgende kruising met Machelenstraat. Hier naar rechts kijken en
voorrang verlenen aan auto's die van rechts komen. Vrij? Fiets
verder op het fietspad naar de Kortrijksesteenweg toe.

24. Kortrijksesteenweg oversteken.
Snelheid minderen en links kijken. Voorrang verlenen aan auto's die
afslaan. Vrij? Steek over naar het verkeerspleintje.
Vervolgens rechts kijken en voorrang verlenen aan auto's die het
rond punt willen oprijden. Vrij? Fiets verder naar het fietspad toe
naar de kruising met de afslag. Hier opnieuw naar rechts kijken en
voorrang verlenen aan de auto's op de afslag. Vrij? Fiets naar het
fietspad en volg het fietspad naar de Volhardingslaan.
25. Volhardingslaan-Centrumlaan. Rechts afslaan met lichten.
Snelheid minderen en vooruit kijken. Rood licht: stoppen. Groen
licht? Rechts blijven fietsen, rechterarm uitsteken, rechts afslaan
met beide handen aan het stuur en voorrang verlenen aan
voetgangers op het zebrapad. Vervolgens verder het fietspad
volgen.

26. Centrumlaan-Centrumlaan. Een zijstraat kruisen waarbij je
voorrang hebt.
Minder snelheid bij het naderen van de zijweg (defensief fietsen).
Kijk rechts de zijweg in om te kijken of eventuele auto’s jou gezien
hebben. Je hebt hier voorrang en mag dus doorfietsen als het voor
jou veilig lijkt.

27. Oostkouterlaan-Kastanjelaan. Links afslaan aan kruispunt.
Snelheid minderen en vooruit kijken.
Rechts blijven fietsen en stop eventueel juist voorbij het kruispunt.
Kijk linksom, vooruit en geef voorrang aan het verkeer. Kruispunt
vrij? Recht oversteken terwijl je eerst links kijkt en juist voor het
midden van de weg naar rechts.

28. Kastanjelaan-Oostkouterlaan. Een zijstraat kruisen: de
Oostkouterlaan rechts.
Minder snelheid bij het naderen van de zijweg. Kijk rechts de
zijweg in en leef de voorrangsregels na. Iemand die uit de zijstraat
rechts komt heeft voorrang. Indien verkeer van rechts, stoppen voor
de zijstraat en voorrang verlenen. Geen verkeer van rechts, fiets dan
de zijstraat voorbij zonder van je lijn af te wijken.
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Nu rij je verder rustig terug naar de start van de omloop op de parking van de Palaestra. Let hier
ook op de andere weggebruikers en verleen voorrang waar nodig!
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