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Fietsverlichtingsactie 14-10-2006 

 
Vast of afneembaar? 
Een afneembare verlichting kan interessant zijn 

als u verschillende fietsen gebruikt en voor de 

mountainbike. Nadeel : u moet de verlichting 

steeds meenemen als u uw fiets even stalt. 

Probeer voor aanschaf het kliksysteem eerst uit 

en kies een praktisch en stevig model. 

Vaste verlichting zit standaard op uw fiets: de 

dynamo en een voor- en achterlicht dat aan het 

kader, de bagagedrager of de spatborden  

vastgemaakt is. 

Gewone lampen, halogeen of LED?  
Voor het achterlicht zijn rode diodes uit-

stekend. Ze zijn goed zichtbaarheid, goedkoop 

en energiezuinig. Er bestaan afneembare en 

vaste modellen. Tegenwoordig gebruikt men 

achteraan vaak rode diodeverlichting op bat-

terijen en een voorlicht met dynamo. Diodes zijn 

klein; je vindt ze nu ook in de pedalen en in 

armbandjes voor hardlopers. Als het om het 

voorlicht gaat zijn witte LED's (Light Emitting 

Diode) om gezien te worden vol-  

doende. Ze zijn compact en schijnen 

120 uur op één batterij.  

Om op polderwegen goed te kunnen zien zijn 

halogeenlichten beter, maar ze vreten energie. 

Daarom worden vaak extra batterijen aan het 

kader vastgemaakt worden. Zwakke punten van 

elektrische lichten zijn de lipjes waarmee het 

batterijvak wordt gesloten of de 'clip' waarmee 

de lamp op de fiets wordt gezet. Ook de 

verbuigbare metalen contactpunten tussen lamp 

en batterij zijn kwetsbaar. Als u regelmatig 

fietst, koop dan ook lampen en batterijen van 

goede kwaliteit. 

Welke batterijen? 
Als u weinig (in het donker) fietst, zijn gewone 

batterijen prima. Als u meer dan 20 uur per 

fietst, verdienen oplaadbare batterijen zich 

terug. De spanning van deze batterijen loopt op 

het eind erg snel terug (vooral bij halogeen). 

Gebruik dan Ni-Mh (Nickel Metal Hydride) AA-

batterijen van meer dan 2000 mAh. Die hoeft u 

minder snel te herladen. 

 

Verenigingsnieuws: 
• Fietsverlichtingsactie: 14-10 

• Afdelingsvergadering: 23-10 

• Afdelingsvergadering: 18-12 

Dynamo’s  
Dynamo’s aan de zijkant van het wiel zijn licht. Ze 

geven geen licht wanneer je stopt en het 

rendement is – op enkele uitzonderingen na - laag. 

De kwaliteit kun je testen door de dynamo over je 

hand te laten rollen. Je mag geen speling voelen en 

zo min mogelijk weerstand. De veer die de dynamo 

tegen de band drukt werkt in het begin meestal 

correct goed. Na verloop van tijd moet je meestal 

de arm van de dynamo verstellen, meestal een 

teken dat deze aan vervanging toe is.  

Naafdynamo’s zijn zwaarder en niet makkelijk te 

installeren, maar ze zijn wel onverslijtbaar en 

hebben geen last van regen.  

Bij nieuwe modellen gaat het licht  

automatisch aan. Het rendement is hoog, 

maar er is wel wat remmend effect ook overdag. 

Halogeenlampen kunnen doorbranden als u snel 

fietst. Gebruik dan lampen of dynamo's net 

spanningsbegrenzers. 

Reflectors 
Wettelijk verplicht is de rode achterreflector, de 

rijwielreflector, reflecterende oranje pedalen en 

sinds kort een witte voorreflector. Er bestaan ook 

reflecterende stickers die overal op de fiets kunt 

plakken. Er zijn  kleren met fluorescerende 

stroken en hesjes. De belangrijkste producenten 

zijn 3M (www.3m.com) met wit materiaal en 

Reflexite (www.reflexite-europe.com), dat geel is. 

Reflexite blijft beter zichtbaar bij regen. 

Diep geschokt zijn wij door het plotselinge 
overlijden van 

Mel Fraanje 
 

Zij toonde zich steeds weer een actief, kritisch 
en betrokken lid van onze vereniging. 
Wij wensen haar zoon, schoondochter en 
kleinkind de kracht toe om dit verlies te dragen. 
 
Schagen, 25 september 2006 

 



 
 
 

 
Goedkoop en goed 

Wil je weinig geld uitgeven 
en stel je geen hoge eisen aan de 
lichtopbrengst, dan komt als koplamp de 
Smart White Led (€ 12,95) en 
als achterlicht de Cateye 
LD120II (€ 10,40) als beste 
uit de test van de 
Fietsersbond. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duur en degelijk 

Wil je makkelijk te monteren en betrouwbare  

 

 

 

 

 

 

 

Goed en goedkoop 
Wil je weinig geld uitgeven en  

stel je geen hoge eisen aan de  

lichtopbrengst, dan komt als  

koplamp de Smart White Led  

(€ 12,95) en als achterlicht de  

Cateye LD120II (€ 10,40) als beste uit de test van 

de Fietsersbond. 

Duur en degelijk 
Wil je makkelijk te monteren en  

betrouwbare verlichting, daarmee  

goed gezien worden en ook nog  

redelijk wat kunnen zien op een  

onverlichte weg, schaf dan als koplamp de Cateye 

HL-EL200 (€ 25,00) en als achterlicht de 

Spanninga Ultra Xb (€ 18,63) aan. 

De beste dynamoverlichting 
Wil je geen batterijen gebruiken,  

vind je de lichtopbrengst van de  

Cateye HL-EL200 te weinig of het  

op- en afklikken van de batterij- 

lampjes te lastig, schaf dan als  

dynamo de BM Dymotec 6 (€ 30), als koplamp de 

Lumatec Oval Plus (€ 28) en de BM Dtoplight Plus 

(€ 26) als achterlicht aan. 

Wettelijke eisen voor verlichting 
Een fiets hoeft alleen van verlichting te zijn 

voorzien als deze 's nachts gebruikt wordt of als 

het zicht ernstig belemmerd is. In deze omstan-

digheden moet je fiets voorzien zijn van een kop-

lamp die wit of geel licht uitstraalt en een achter-

licht dat tussen 25 cm en 120 cm boven het 

wegdek is bevestigd. Het achterlicht moet 

goedgekeurd zijn (voorzien van een rondje met 

daarin de letters NL). Aan de voorverlichting 

worden geen nadere eisen gesteld, behalve dat de 

kleur van het licht wit of geel moet zijn.  
Verlichting aan kleding 
Verlichting aan kleding of aan de 

fietshelm  ter vervanging van de  

fietsverlichting is wettelijk ver- 

boden. Ook knipperende verlich- 

ting is niet toegestaan. 

Bron: 

www.fietsersbond.nl/verlichting 
 

 

10% korting 
In de week na de verlichtingsactie kunt u bij de 

deelnemende rijwielhandelaren fietsverlichtings- 

en reflectiemateriaal kopen tegen een korting van 

10%. De deelnemers zijn:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luxeon: revolutionair Led-lampje 
Witte ledlampjes bestaan al jaren. Ze zijn duur-

zaam, klein en efficiënt, maar ook relatief zwak. 

Als je echt veel licht wilt hebben, moet je je 

toevlucht nemen tot een halogeenlampje. Daarmee 

neem je enkele vervelende eigenschappen op de 

koop toe. Ze gaan niet lang mee, ze branden sneller 

door en ze hebben meer energie nodig. Een 

Luxeon-ledje heeft het beste van beide lampen: 

duurzaam en energiezuinig, en geeft veel licht. 

De voordelen op een rijtje: 

• Een Luxeon-led geeft evenveel licht als een 3 
watt halogeen fietslampje, terwijl de led maar 

1,5 watt verbruikt.  

• Een Luxeon-led heeft een levensduur van vele 
duizenden uren. Een halogeenlampje is na 

ongeveer honderd uur kapot.  

• Een Luxeon-led is veel beter bestand tegen hoge 
en lage belasting. Een Luxeon-led geeft al 

behoorlijk licht bij 0,3 watt en mag een 

piekbelasting hebben van 3 watt. Een 

halogeenlampje van 3 Watt geeft nauwelijks 

licht bij 2 watt en brandt door bij 4 watt. 
 

Een Belgisch testrapport uit 2006 is te vinden op 
www.test-aankoop.be/map/src/385031.htm 

 

 

Fietsverlichting op windenergie: 
www.gadgetgarden.nl/archives/2006/07/fietsverlichtin.html 

 

Fietsverlichtingsactie op 14-10-2006 

Nabij Makadocentrum Schagen in 

samenwerking met de lokale 

rijwielhandelaren. 

10% korting op verlichtings- en 

reflectiematerialen. 


