Lesfiche 2

FIETSEN
IN GROEP

www.fietsometer.be

Om vlot in groep te kunnen fietsen, moeten de leerlingen de
wegcode goed onder de knie hebben. Daarnaast moeten ze
een aantal specifieke vaardigheden beheersen zoals: compact
rijden, afslaan, ritsen en communiceren.
Met de onderstaande oefenvormen bouw je elke vaardigheid
stapsgewijs op. Na de afsluitende oefentest weet je of de leerlingen klaar zijn voor de FietSOmeter in het verkeer.

1. OEFENVORMEN
Oefening 1: compact rijden
De leerlingen fietsen per twee op een fietslengte afstand achter
elkaar. De achterligger probeert de leider zo goed mogelijk te
volgen terwijl die zich kriskras over het terrein verplaatst. Op het
fluitsignaal moeten de duo’s snel, maar veilig stoppen.

Varianten:
• De leerlingen fietsen per twee naast elkaar. Om de beurt
bepaalt de linkse/rechtse fietser de route. Hij geeft mondeling
aanwijzingen (bv. links afslaan, korte bocht naar rechts, enz.).
De andere leerling probeert zo goed mogelijk te volgen. Op een
fluitsignaal moeten ze allebei zo snel mogelijk veilig stoppen.
• De leerlingen doen hetzelfde als in de vorige oefening maar
fietsen nu in groepjes van vier over het terrein.
• De leerlingen doen hetzelfde als in de vorige oefening maar
fietsen nu in groepjes van zes over het terrein.

Oefening 2: links en rechts afslaan
Voor leerlingen in groep kunnen aangeven dat ze van richting
gaan veranderen, moeten ze eerst in groep met één hand kunnen fietsen. De leerlingen rijden eerst rond de kegelopstelling
terwijl ze elkaar een hand geven. Daarna leggen ze de slalom
af, met twee naast elkaar. Eerst doen ze dat met beide handen
aan het stuur, daarna door elkaar een hand te geven. Er zijn drie
moeilijkheidsgraden gemaakt door het verschil in afstand tussen de kegels (twee tot drie meter).

Variant:
De leerlingen leggen het onderstaande parcours (20 bij 20 meter) af in de aangeduide richting in een groep van zes (per twee
naast elkaar). Alle fietsers die links rijden, steken hun linkerarm
uit als de groep links afslaat. Slaat de groep rechts af, steekt iedereen die rechts in de groep rijdt zijn rechterarm uit.

Varianten:
• Er staat een obstakel op het terrein, bv. een kegel die een wegversmalling voorstelt. De leerlingen ritsen op bevel van de twee
fietsers die vooraan fietsen. Zij roepen: “ritsen”.
• De groepen blijven in dezelfde richting fietsen, op twee fietsers
na. Die fietsen in de tegengestelde richting. Wanneer de groep
een van de tegenliggers tegenkomt, moet ze ritsen. Wanneer de
tegenligger gepasseerd is, mogen de fietsers opnieuw met twee
naast elkaar rijden.
• De tegenliggers fietsen nu terug in dezelfde richting als de groep
en willen de groep nu voorbijsteken. De laatste fietsers van de
groep roepen ‘ritsen’ als een sneller fietsende achterligger nadert.

Oefening 3: ritsen en communiceren
In het verkeer moet een groep fietsers regelmatig overgaan van
twee rijen naar één rij om bijvoorbeeld een tegenligger of een
obstakel voorbij te rijden. Ritsen gebeurt volgens een vast patroon waarbij de linkse fietsers versnellen en inschuiven voor
hun rechtse partner. De rechtse fietsers laten plaats om in te
voegen.
Met de volgende oefeningen kun je het ritsen inoefenen.

Extra oefening: doorschuifsysteem
Om tijdens de FietSOmeter alle fietsers goed te kunnen observeren, wisselen ze geregeld van plaats. Ze schuiven door in wijzerzin. De fietsers aan de rechterkant vertragen wat, de fietsers
aan de linkerkant versnellen wat. De eerste fietser links schuift
in voor de eerste rechts, zodat hij aan de rechterkant komt.

2. OEFENTEST ‘FIETSEN IN GROEP’
Tijdens de afsluitende test ‘Fietsen in groep’ moeten de leerlingen bewijzen dat ze over voldoende vaardigheid beschikken om
de FietSOmeter veilig in het verkeer te kunnen afleggen. Tegelijk
komt de wegcode in verband met fietsen in groep aan bod.

Organisatie
De opstelling voor de test bestaat uit een zogenaamd ‘magisch
vierkant’ (ca. 20 bij 15 meter). Aan elke kegel moet je rechts afslaan, aan elke markeerboei rijd je rechtdoor. Zie afbeelding voor
de opstelling van het oefenterrein.
Deze oefening bereidt de leerlingen hierop voor. De leerlingen
fietsen in groepjes van zes naar de overkant van het terrein. De
persoon met het oranje hesje start rechts vooraan en probeert
over de lengte van het terrein zoveel mogelijk plaatsen op te
schuiven in wijzerzin. Om gemakkelijk te controleren welke
groep wint, stopt elke groep wanneer ze volledig over de aankomstlijn is.

‘Magisch vierkant’

Vaardigheden fietsen in groep
De test wordt afgelegd door zes tot acht fietsers tegelijk. De
andere leerlingen zijn ondertussen voetgangers die een spel
spelen op hetzelfde oefenterrein (zie verder). De fietsers rijden
naast elkaar en houden niet meer dan een fietslengte afstand.
In de bochten blijven ze naast elkaar fietsen. Fietsers moeten
voorrang verlenen aan voetgangers wanneer die aanstalten
maken om op een zebrapad over te steken.

Bij elk signaal van de leerkracht voeren de fietsers een van de
volgende opdrachten uit:

• Compact rijden: De fietsers laten onderling niet meer dan
een fietslengte afstand.

• Met één hand fietsen: De rechtse fietsers steken op de rode
strook hun rechterarm uit. De linkse fietsers doen hetzelfde
met hun linkerarm.

A

• Ritsen: De fietsers ritsen aan het begin van de rode strook.
Tot het einde van de rode strook moeten ze op één lijn
rijden. Daarna mogen ze weer per twee rijden.

B

• Doorschuifsysteem: De leerkracht geeft af en toe de opdracht om door te schuiven.
Je beoordeelt de leerlingen met behulp van scorekaart 2 die je in
het pakket vindt.

• Traag fietsen: De fietsers moeten minimaal 20 seconden
over de lengte van de rode strook doen en ze moeten terwijl
naast elkaar blijven fietsen. De tijd start wanneer de eerste
fietsers de zone inrijden en stopt wanneer ze die verlaten.

Kennis: wegcode ‘fietsen in groep’
Terwijl een groepje fietsers de test aflegt, oefenen de andere
leerlingen de wegcode in, in spelvorm, op hetzelfde oefenterrein. De leerlingen zijn daarvoor in maximaal zes kleine groepjes verdeeld.
Op de website www.fietsometer.be kun je de kaartjes en antwoordfiches voor het spel downloaden.
Verspreid over het terrein liggen een aantal kaartjes met een
cijfer of letter op aan de bovenkant. Aan de achterkant van een
cijferkaartje staat het begin van een zin, aan de achterkant van
een letterkaartje staat het einde van een zin. De zinnen leren
iets over de wegcode voor fietsers. Elk groepje probeert zoveel
mogelijk juiste combinaties te vinden. Een juiste combinatie noteren ze op een antwoordfiche. De kaartjes op het oefenterrein
mogen niet verplaatst worden.
Van elke ploeg mag maar één leerling tegelijk combinaties zoeken. Binnen een team lossen de leerlingen elkaar af. Wie niet
aan het zoeken is, wacht buiten het oefenterrein.
Leerlingen mogen zich op het oefenterrein van het ene deel naar
het andere verplaatsen:
• via de zebrapaden
(waar ze voorrang hebben op de fietsers);
• via de rode strook
(waar ze de fietsers voorrang moeten verlenen).
Wanneer de fietsers hun oefentest hebben afgelegd, komen er
zes andere fietsers in de plaats. De nieuwe groep gaat op haar
beurt op zoek naar de juiste kaartencombinaties.
Wanneer alle fiets- en zoekopdrachten voltooid zijn, wordt de
wegcode die op de kaartjes staat besproken.
Een andere mogelijkheid om de wegcode voor fietsers in te
oefenen, vind je terug op de website www.fietsometer.be. Ook
op de flyer voor leerlingen worden de voornaamste regels voor
fietsers vermeld.

