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Zichtbaarheid en fietsuitrustingZichtbaarheid en fietsuitrusting
Moeten voetgangers een fluohesje dragen? 
c. Neen, maar voetgangers zijn wel zichtbaarder als ze een hesje dragen.

Feedback: Fietsers en voetgangers zijn niet verplicht om een fluohesje te dragen. Je bent wel 
veel zichtbaarder met een hesje en daarom ook veel veiliger.

Zijn reflectoren op je fiets verplicht? 
b. Ja, zowel vooraan, achteraan, in de pedalen en in de spaken of op de banden.

Feedback: Op een gewone fiets zijn volgende reflectoren VERPLICHT: een witte reflector 
vooraan, een rode reflector achteraan, twee gele of oranje reflectoren op beide pedalen en 
minstens twee gele of oranje reflectoren in de spaken van elk wiel en/of een witte reflecte-
rende strook op de banden.

Wat heeft je fiets zeker nodig? 
b. Remmen die prima werken.

Feedback: Voor de veiligheid op de fiets is de rem één van de belangrijkste onderdelen van 
de fiets. Zonder goede remmen kan je geen goede noodstop maken en dat kan uiteraard 
gevaarlijk zijn. Zorg voor goed onderhoud van de remmen en vervang de remblokjes tijdig.

Welke uitrusting is overdag niet verplicht op een fiets? 
b. Een wit licht vooraan en een rood licht achteraan.

Feedback: Als fietser moet je enkel in het donker en bij slecht zicht een voor- en achterlicht 
hebben. Je mag hiervoor ook losse lampjes gebruiken. Het is wel belangrijk dat het voorlicht 
wit of geel is en het achterlicht rood.

Ben je verplicht een fluohesje te dragen op de fiets? 
c. Neen, maar het is wel een pak veiliger.

Feedback: Fietsers zijn in ons land niet verplicht om een fluohesje te dragen. Met een 
fluohesje ben je in het donker wel al vanop 150 meter zichtbaar als er autolichten 
op schijnen. Iemand met donkere kledij is pas op 20 meter zichtbaar.

1

2

3

4

5



OEFENVRAGEN - FEEDBACK
Zichtbaarheid en fietsuitrusting

Mag je op de fiets een toeter hebben in plaats van een bel? 
b. Neen, een fietsbel is verplicht. Een toeter mag wel bijkomend. 

Feedback: Een fietsbel is verplicht op elk type fiets. Je mag een toeter als accessoire instal-
leren maar nooit ter vervanging van de fietsbel.

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

Feedback: Als het licht is (overdag) zorgt de fluorescerende kleur dat je beter zichtbaar bent. 
Als het donker is, kan je het best reflecterend materiaal aandoen. Dat komt doordat reflec-
terende materialen lichtbronnen (zoals autolichten) weerkaatsen.

Wat is de functie van de reflectoren op je fiets? 
c. Reflectoren weerkaatsen licht en zorgen ervoor dat ik in het donker 

zichtbaar ben.

Feedback: Reflectoren weerkaatsen het licht dat op hen schijnt. Op je fiets zijn volgende 
reflectoren verplicht: een witte reflector vooraan, een rode reflector achteraan, twee gele of 
oranje reflectoren op beide pedalen en minstens twee gele of oranje reflectoren in de spaken 
van elk wiel en/of een witte reflecterende strook op de banden.

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

Feedback: De fietsbel is een verplicht onderdeel op je fiets. Je fietsbel moet hoorbaar zijn op 
minstens 20 meter.

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? 
c. Een reflecterende rugzakhoes.

Feedback: In het donker kan je best reflecterende kledij dragen. Als er licht op weerkaatst 
zorgen de reflecterende gedeeltes ervoor dat je al zichtbaar bent vanop 150 meter.
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