
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afdeling Noord-Holland-Noord, 

van Rennesstraat 6, 

1741 HD Schagen 

www.fietsersbond.nl/schagen 

 

Nieuwe Banden 
Nieuwsbrief nummer 3 - maart 2004 

Redactie: Charles van der Mark en Rob Pippel 

noord.holland.noord@fietsersbond.nl 

Heeft u mail? Stuur uw adres! 

 
Afdelingsvergaderingen: 

Maandag  22 maart – 17 mei – 28 juni van 19.30 – 21.30  

 ‘Onder de Olmen’ (zie kaartje) 
6 april: Fiets- en voetpadenplan in Cie. Grondgebiedzaken 

Thema Veiligheid 

Fietsers behoren tot de kwetsbare verkeersdeelnemers. 

Het is een taak van de overheid het risico van verkeers-

doden en –gewonden zo klein mogelijk te maken. Het 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft 352 

miljoen uitgetrokken om lokale initiatieven te stimuleren 

én te belonen. En nu maar hopen dat die samenwerking er 

komt. 

De fietser heeft een eigen verantwoordelijkheid als het 

gaat om bijvoorbeeld zichtbaarheid. Vandaar dit thema-

nummer.    

Hoezo, veilig? (1) 

Volgens de uitkomst van een 

onderzoek op instigatie van de 

Gemeente Schagen vindt de 

jeugd van de groepen 6, 7 en 8 

de schoolroute vaak onveilig. 

Het spitst zich toe op: 
� Auto’s die te hard rijden 

� Auto’s (alweer!) die vaak door 

rood rijden 

� Het oversteken van drukke 

wegen 

Hoezo, veilig? (2) 

De fiets: 
� Attentievaantje 

� Intelligent achterlicht 

� Reflecterend achterspatbord 

� Goede banden op goede spanning 

� Goede remmen voor en achter 

� Schone reflecterende pedalen 

� Schone band-reflectiestroken 

� Goedwerkende verlichting 

� Werkende bel 

De fietser: 

� Opvallende of reflecterende 

kleding 

Is dit niet een verplicht 

fietspad? De bestelauto 

hoort daar ook niet, maar 

staat in ieder geval nog 

‘keurig’ aan de kant. Een 

incident? Nee, net zo min 

als geparkeerde auto’s op 

de hoek Herenstraat-Loet, 

vaak half op het fietspad.  

Lichte zaken (1) 

‘Licht aan, daar kun je mee thuiskomen’: voorlicht, 

achterlicht, zijlicht, zadellampjes, aankliklampjes, 

mouwbandjes, sjaallichtjes, kontzaklichtjes, reflec-

terende strips, reflectoren in wielen, aan banden en 

pedalen, lichtjes aan tassen, broekriem en muts. 

Genoeg keuze, als het maar brandt. Op tijd.  

Dan kom je weer heel thuis. 

Lichte zaken (2) 

� Als de kwaliteit van autoverlichting hetzelfde zou zijn als die van de gemiddelde 

fietsverlichting, dan zouden de meeste auto’s onverlicht rondrijden (M. Volmer, RU 

Groningen / Telegraaf 27-10-2003) 

� Als de politie permanent alle fietsers zonder licht zou beboeten, zouden de 

belastingen drastisch omlaag kunnen (J. Dodde 27-12-2003) 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Puzzelhoek 

Vul deze rij aan: Fietsbel, fietsslot, 

fiets-pad…... 

Mag ook eindigen op ‘fiets’ : ligfiets, 

opoefiets, ……. Wie de meeste fiets-

varianten kan aandragen ontvangt een 

leuke attentie. Stuur of mail je ant-

woorden vóór 1 mei a.s. naar het 

secretariaatsadres. 

Valkuil van de week 

De doorgang die voor fietsers wordt 

overgelaten bij de oprit van het 

zwembad te Schagen is vaak te krap 

want het in de wilde weg ‘parkeren’ van 

auto’s is daar een populaire activiteit. 

Tip van de week 

Koop een voordelige pot witte verf en 

schilder een groot wit kruis over de 

weg vlak voor de entree van het 

zwembad. Of trek het fietspad door 

van de Menisweg tot de Gruttolaan. En 

daar geen fietssuggestiestrook s.v.p. 

� Gniffelgniffel � 

• Het voorwiel van de fiets legt een 

grotere afstand af dan het 

achterwiel, dus wie de fietscom-

puter op het voorwiel laat tellen, 

bedot zichzelf. Daardoor slijten de 

voorbanden sneller dan de achter-

banden waardoor je weer sneller aan 

Nieuwe Banden toe bent. 

• Wethouders Wrakkenbeheer ge-

zocht; bijbaan als oudijzerkoopman 

strekt tot aanbeveling. 

Standplaats: in heel Nederland 

mogelijk. 

Anna-Lize 

Een korte analyse van een interessante 

website over fietsen en fietsers: 

www.fietsen.web-log.nl 
Een boeiende bundel pagina’s, netjes opgemaakt, 

snel en uitermate instructief. 

In het kort: 
� Fietsen in Nederland en daarbuiten 

� Testen van fietsen en onderdelen 

� Medische rubriek 

� Fietsontwerpen - Ligfietsen 

� Fietsvakanties - fietskaarten 

� Fietsbeurzen en –evenementen 

� Groot aantal links: GPS, arrangementen, 

verzekeringen, trein en fiets, tips 

Kortom, een site om je vingers bij af te likken en 

vooral om er elke dag weer in te duiken. Je vindt 

er echt alles. 

Tour d’Afrique: www.tourdafrique.com 

11.000 km fietsen van Cairo tot Kaapstad, in 

120 dagen, dát wel! Door woestijnen, over 

bergen en asfalt en via ponten.  

Geen onveiligheden zoals wij die kennen, maar 

wel van heel ander soort: wie is sneller een 

leeuw of een fietser? De organisator is een 

Nederlander. Iets voor onze safariparken? 

Linke zaken 

Doorlinken, doorklikken … allemaal 

methoden om te vinden wat je zoekt. 

Probeer www.fietsersbond.nl/schagen en  

noord.holland.noord@fietsersbond.nl 

Bijv. om je op te geven als lid als je dat 

nog niet bent. 

Hoezo, eenzaam? 

“Hoe sterk is de eenzame fietser?” Met veel 

medeleden, héél sterk en volstrekt niet een-

zaam. Hoeveel u voorgingen: Anna Paulowna 5,  

Den Helder 43, Harenkarspel  13, Niedorp  0,   

Schagen  31 (!), Texel  35, Wieringen  9, 

Wieringermeer  3, Zijpe  4 

Join the club? Zie links bij de links.    

Effe bellen 

Orange wil – uiteraard- telefonerende klan-

ten hebben. Hoe meer hoe beter, dus na de 

auto nu ook de fietsende klanten. Als je bij 

Orange een abonnement neemt krijg je er 

een fiets bij mét een houder voor de mobie-

le telefoon, een ‘oortje’ en een lijntje naar de 

dynamo om op te laden (rijdt dát dan níet 

zwaar???). Al járen bel ik als fietser mobiel, 

met dat ronde ding op mijn stuur! 

 


