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Oefenvragen

Zichtbaarheid en fietsuitrusting
Moeten voetgangers een fluohesje dragen? 
a. Ja, anders kan je een boete krijgen.

b. Neen, enkel kinderen van de lagere school moeten een hesje dragen.

c. Neen, maar voetgangers zijn wel zichtbaarder als ze een hesje dragen.

Zijn reflectoren op je fiets verplicht? 
a. Ja, maar alleen een witte reflector vooraan en een rode achteraan.

b. Ja, zowel vooraan, achteraan, in de pedalen en in de spaken of op de 
banden.

c. Neen, maar vaste verlichting vooraan en achteraan wel.

Wat heeft je fiets zeker nodig? 
a. Kralen in de spaken.

b. Remmen die prima werken.

c. Minstens drie versnellingen.

Welke uitrusting is overdag niet verplicht op een fiets? 
a. Een reflector in de wielen en de pedalen.

b. Een wit licht vooraan en een rood licht achteraan.

c. Een witte reflector vooraan en een rode reflector achteraan.

Ben je verplicht een fluohesje te dragen op de fiets? 
a. Ja.

b. Ja, maar enkel buiten de bebouwde kom als het donker is of bij slechte 
zichtbaarheid.

c. Neen, maar het is wel een pak veiliger.
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OEFENVRAGEN 
Zichtbaarheid en fietsuitrusting

Mag je op de fiets een toeter hebben in plaats van een bel? 
a. Ja, zolang ik maar iets op mijn stuur heb dat geluid maakt.

b. Neen, een fietsbel is verplicht. Een toeter mag wel bijkomend. 

c. Neen, een toeter op de fiets is wettelijk verboden wegens straatlawaai.

Met welke soort kledij ben je overdag het best zichtbaar? 
a. Fluorescerende kledij.

b. Lichte kledij.

c. Reflecterende kledij.

Wat is de functie van de reflectoren op je fiets? 
a. Reflectoren geven licht en zorgen ervoor dat ik in het donker zichtbaar ben.

b. Reflectoren nemen licht op en zorgen ervoor dat mijn fietslicht kan branden.

c. Reflectoren weerkaatsen licht en zorgen ervoor dat ik in het donker 
zichtbaar ben.

Welk verplicht fietsonderdeel ontbreekt er op deze fiets? 
a. De fietsbel.

b. De reflectoren in de spaken.

c. Het voorlicht.

Wanneer de avond valt ben je slecht zichtbaar in het verkeer. 
Welke rugzakhoes draag je best om beter op te vallen wanneer 
het donker is? 
a. Een fel witte rugzakhoes.

b. Een fluo rugzakhoes.

c. Een reflecterende rugzakhoes.

6

7

8

9

10


