
 
 

Fietsexamen 6de Ij. 
 

 

 

 

Toelichting bij het fietsexamen : 
 

 Bedoeling van het fietsexamen: 
De fietser toont aan dat hij rijvaard ig is en dat hij de wegcode voldoende kent om als volwaardige fietser deel 
te nemen aan het verkeer. 
Elke deelnemer krijgt een fietsdiploma uitgereikt , met opmerkingen. 

 

 Verduidelijking  van  de controle : 
Langs de route staan 8 observatoren.  Zij hebben een controleblad waarop de situatie is beschreven die dient 
geobserveerd te worden. 
Er staan telkens een 5-tal houdingen vermeld die de fietser moet uitvoeren.   De observator scoort op het 
controleblad  met + of  -. Na het fietsexamen worden de controlebladen  ingeleverd  en besproken.   De 
observatoren  oordelen a.d.h.v. de observatie of  de deelnemer een fietsdiploma krijgt uitgereikt. 

 
 Verdeling van de controleplaatsen 

Er zijn  15 situaties te observeren  op 11 control eplaatsen. 

 
PLAATS Fietstaak 

Mgr. Raeymaekersstr. - Netestr. Oversteken als via het zebrapad 

Netestr. - Nieuwstr. Rechts een weg inslaan 

Nieuwstraat Stilstaand voertuig voorbijrijden 

Dreef - Hoogzand Rechts af slaan nr. e voorrangsweg 

Hoogzand - J. Michielsstr. Li nks af slaan op e. dru k kruispunt 

Groenstr. - Ramselse stwg. Rechts af slaan nr e. voorrangsweg 

Ramselse stwg. - Beekstraat Rechts een weg inslaan 

Beekstraat - Groenstraat Links afslaan op een rustig kruispunt 

Haeperstraat - Ramselse stwg Een kruispunt oversteken 

Stationsstr. - Ramselse stwg. Een zijstraat kruisen 

Stationsstr - Netestraat Links afslaan op een druk kruispunt 



Fietsexamen WESTMEERBEEK 

1 stilstaand vtg 
2 R weg inslaan 
3 R afslaan voorrangsweg 
4 z'ijstraat kruisen R 
5 L afslaan rustig kpt 
6 L afslaan druk kpt 

8 zebrapad als voetganger 
9 kruispunt oversteken 
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Verkeersouders 6 Extra 3 

Afstand fietsroute Km 



Oversteken als voetganger via het zebrapad. 
Fietstaak 8 

Punt 1: Mgr. Raeymaekersstraat - Netestraat 

; > 
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Mindert snelheid en kijkt voor zich uit. 

Stapt voor het zebrapad van de fiets en neemt hem aan de hand 
Voetgangers op het zebrapad hebben voorrang. 

Stapt met de fiets aan de hand op het voetpad (rechts). 

Stapt tot aan het zebrapad en zoekt oogcontact met eventuele 
andere weggebruikers. Mag gebeuren door middel van aandacht 
trekken (hand opsteken, zwaaien met arm,".) 

Kijkt naar links en rechts (afwisselend). 

·------1 j !,-----

Hoewel de weggebruikers voorrang moeten geven als je aan het zebrapad staat, toch opletten. 

Als er weggebruikers naderen dan wachten tot deze stoppen voor het zebrapad. 

Naderen er géén weggebruikers of stoppen ze dan te voet met de fiets aan de hand (niet rijdend) 
het zebrapad oversteken naar de overzijde van de straat. Ondertussen afwisselend links en rechts 
kijken. 

Stapt op de fiets aan de overzijde van de rijbaan en zorgt ervoor zichzelf en 
anderen niet in gevaar te brengen. Vervolgt de rit als fietser naar links. 
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Rechts een weg inslaan 

Fietstaak 2 

Punt 2: Netestraat - Nieuwstraat 

Mindert snelheid en kijkt voor zich uit. 

Blijft rechts rijden op fietspad. 

Kijkt naar aanwezige verkeersborden/wegmarkeringen. 
(B15 = voorrangsweg). 

Kijkt naar de weggebruikers links om, voor- en achterliggers. 

Die auto's zouden immers ook de straat kunnen inrijden. 

Steekt zijn rechterarm horizontaal uit en blijft rechts rijden. 

Kijkt naar rechts in de straat voor eventuele weggebruikers. 

I 

j 1 
r 1 

._J_J 
1 1 
1 1 
l 1 
1 1 
1 J 
1 1 
J 1 
1 J 
1 1 
1 1 
1 1 
1 J 
1 1 
J 1 

Maakt een korte bocht naar rechts met beide handen aan het stuur. 

Blijft na het maneuver rechts rijden. 

r 
i 

Er kunnen weggebruikers naast hem ook rechts afslaan. Door de dode hoek is dit bij 
vrachtwagens zéér gevaarlijk. 
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Een stilstaand voertuig voorbijrijden 
Fietstaak 1 

Punt 3: Nieuwstraat 

Mindert snelheid en kijkt voor zich uit. 

Kijkt naar weggebruikers voor hem en verleent eventueel voorrang. 

Kijkt links om of er verkeer nadert langs achter? 

Vertraagt of versnelt, afhankelijk van het achteropkomend verkeer. 

Steekt tijdig de linkerarm horizontaal uit vóór hij gaat uitwijken. 

Wijkt rustig naar links uit (niet plotseling) met beide handen aan 
het stuur. 

Kijkt in de auto klaar om te remmen en houdt voldoende afstand, 
zeker als er iemand in zit. 

De portieren zouden immers kunnen openzwaaien. 

Rijdt de auto langs links voorbij en zet de rit verder aan de rechterkant van de weg. 
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Rechts af slaan naar een voorrangweg 

fietstaak 3 

Punt 4: Dreef - Hoogzand 

Mindert snelheid en kijkt voor zich uit. Blijft rechts rijden. 

Kijkt naar aanwezige verkeersborden/wegmarkeringen (B5 =stoppen en voorrang verlenen). 

Vóór de wegmarkeringen (stopstreep) kijkt hij links om of er geen weggebruikers naderen. 

Steekt zijn rechterarm horizontaal uit. 

Stopt vóór de stopstreep en zet één of twee voeten 
op de grond. 

Hij kijkt naar links en rechts (tweemaal na elkaar) of 
er geen weggebruikers op het fietspad naderen. 

Wacht tot eventuele weggebruikers op het fietspad voorbij zijn 

Vertrekt als er geen weggebruikers naderen. 

IL l JIJ JIJ -1ll..J 
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Maakt een korte bocht naar rechts met beide handen aan het stuur. 

Er kunnen auto's naast hem ook rechts afslaan. Door de dode hoek is dit bij vrachtwagens zéér 
gevaarlijk. 

Blijft hierna rechts rijden op het fietspad. 
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Links af slaan op een druk kruispunt 
fietstaak 6 

Punt 5: Hoogzand - J. Michielsstraat 

Mindert snelheid bij het naderen van het kruispunt. 

Kijkt naar aanwezige verkeersborden/wegmarkeringen. 
(B15 = voorrangsweg). 

Hier rechts op het fietspad blijven rijden. 

Steekt zijn linkerarm horizontaal uit voor het afslaan. 

Stopt aan punt 1 (fietspad) en zet één of twee voeten 
op de grond. Richt zich naar punt 2. 

Kijkt aan punt 1 links en rechts (2 maal na elkaar), leeft de voorrangsregels na. 

Als er weggebruikers naderen dan wachten. 

Naderen er géén weggebruikers dan te voet (fiets aan de hand) of al rijdend het kruispunt 
rechtover steken naar punt 2. Ondertussen afwisselend links en rechts kijken. 

Aan de overzijde van het kruispunt de rechterkant van de rijbaan. 
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Rechts af slaan naar een voorrangweg 
(fietspad aan overzijde rijbaan) 

Fietstaak 3 

Punt 6: Groenstraat - Ramselsesteenweg 

Mindert snelheid en kijkt voor zich uit. Blijft rechts rijden. --------------~ 

Kijkt naar aanwezige verkeersborden/wegmarkeringen. 
(Bl = voorrang verlenen). 

Kijkt links om naar de weggebruikers achter zich. 

Steekt zijn rechterarm horizontaal uit. 

Stopt vóór de wegmarkeringen (driehoeken) aan punt 1 en ze 
één of twee voeten op de grond. 

Kijkt aan punt 1 links en rechts (2 maal na elkaar). 

Als er weggebruikers naderen dan wachten. 

Naderen er géén weggebruikers dan te voet (fiets aan de hand) of al rijdend het kruispunt 
rechtover steken naar punt 2. Ondertussen afwisselend links en rechts kijken. 

Aan de overzijde van het kruispunt het fietspad volgen naar rechts. Blijft hierna rechts rijden op 
het fietspad. 

Hier mag men eventueel als er van links géén weggebruikers naderen en rechts wel al tot in het 
midden van het kruispunt komen. 
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Rechts een weg inslaan 
(aan overzijde rijbaan) 

Fietstaak 2 

Punt 7: Ramselsesteenweg - Beekstraat 

Mindert snelheid bij het naderen van de zijstraat. 

Steekt zijn rechterarm horizontaal uit voor het afslaan. 

Stopt aan punt 1 (zijstraat) en zet één of twee voeten 
op de grond. Richt zich naar punt 2. 

Kijkt aan punt 1 links en rechts (2 maal na elkaar) 

Als er weggebruikers naderen dan wachten. 

Naderen er géén weggebruikers dan te voet (fiets aan de hand) 
of al rijdend het kruispunt rechtover steken naar punt 2. 

• 
l 

Ondertussen afwisselend links en rechts kijken met beide handen aan het stuur. 

Steekt de rijbaan recht over en zet de rit verder aan de rechterkant van de weg. 
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Links af slaan op een rustig kruispunt 

fietstaak 5 

Punt 8: Beekstraat - Groenstraat 

Mindert snelheid bij het naderen van het kruispunt. 

Kijkt naar aanwezige verkeersborden/wegmarkeringen. 
(géén = voorrang van rechts). 

Kijkt links om naar de weggebruikers achter zich. 

Steekt zijn linkerarm horizontaal uit. 

Wijkt rustig uit naar links tot in het midden van het rijvak in 
zijn rijrichting. 

Kijkt op/aan het kruispunt links en rechts verleent voorrang, 
zet één of tweevoeten op de grond, aan de weggebruikers die 
van rechts komen. 

j 1 1 j 

/ 

Als er tegenliggers naderen dan wachten en zet één of twee voeten op de grond 

[JJ 

Naderen er géén tegenliggers en of weggebruikers van rechts dan het kruispunt oprijden en een 
ruime bocht naar links maken met beide handen aan het stuur. 

Aan de overzijde van het kruispunt de rechterkant van de rijbaan of het fietspad volgen. 

Overstekende voetgangers hebben voorrang. 
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Een kruispunt oversteken 

Fietstaak 9 

Punt 9: Haepersstraat - Ramselsesteenweg 

\ 
1 
\ 

Mindert snelheid en kijkt voor zich uit. Blijft rechts rijden. 

Kijkt links om naar de weggebruikers achter zich. 

Kijkt naar aanwezige verkeersborden/wegmarkeringen. 
(Bl = voorrang verlenen). 

Stopt vóór de wegmarkeringen (driehoeken) aan punt 1 
en zet één of twee voeten op de grond. 

Kijkt links en rechts (tweemaal na elkaar) of er geen 
weggebruikers naderen. 

Als er weggebruikers naderen dan wachten. 

Naderen er géén weggebruikers dan al rijdend of te voet (fiets aan e an 
het kruispunt rechtover steken naar punt 2. Ondertussen afwisselend links en rechts kijken. 

Aan de overzijde van het kruispunt de rechterkant van de rijbaan of het fietspad volgen. 

Er kunnen auto's naast hem ook rechts afslaan. Door de dode hoek is dit bij vrachtwagens zéér 
gevaarlijk. 
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Een zijstraat kruisen 
Fietstaak 4 

Punt 10: Stationsstraat - Ramselsesteenweg 

Mindert snelheid bij het naderen van de zijstraat en blijft rechts rijden . 
.----~~~~~~~~~~~~----, 

Kijkt naar aanwezige verkeersborden/wegmarkeringen. 
(B9 = voorrangsweg). 

Voor het zebrapad voorrang verlenen aan aanwezige 
voetgangers die zebrapad willen oversteken. 

Kijkt links om naar de weggebruikers achter zich. 

Kijkt voor zich naar weggebruikers die ook de zijstraat 
rechts willen inrijden deze moeten voorrang verlenen. 

Kijkt rechts de zijstraat in. De fietser heeft wel voorrang op 
de weggebruikers die van rechts komen, maar kan best 
voorzichtig zijn. 

Fietst de zijstraat voorbij zonder van zijn lijn/of fietspad 
af te wijken. 

Voorbij het kruispunt de rechterkant van de rijbaan of het fietspad volgen. 
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Links af slaan op een druk kruispunt 

Fietstaak 6 

Punt 11: Stationsstraat - Netestraat 

Mindert snelheid bij het naderen van de zijweg/het kruispunt. 
~~~~~~~~~~~~ 

Kijkt naar aanwezige verkeersborden/wegmarkeringen. 
(B15 = voorrangsweg). 

Hier rechts op het fietspad blijven rijden. 

Steekt zijn linkerarm horizontaal uit voor het afslaan. 

Stopt aan punt 1 (fietspad) en zet één of twee voeten 
op de grond. Richt zich naar punt 2. 

Kijkt aan punt 1 links en rechts (2 maal na elkaar), 
leeft de voorrangsregels na. 

Als er weggebruikers naderen dan wachten. 

Naderen er géén weggebruikers dan te voet (fiets aan de hand) of al rijdend het kruispunt 
rechtover steken naar punt 2. Ondertussen afwisselend links en rechts kijken. 

Aan de overzijde van het kruispunt de rechterkant van de rijbaan of het fietspad volgen. 

Bij deze oefening niet het zebrapad gebruiken. 
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