
Helft fietsers riskeert boete
Amsterdam scoort slecht met verlichting, zegt Fietsersbond, en politie waarschuwt niet meer

ELISE VERMEEREN

AMSTERDAM - Amsterdamse
fietsers ziin het slechtst verlicht
van heel Nederland, zegt de Fiet'
sersbond, en dus is het tiid voor
maatregelen. Gratis lamPies ver-
strekken biivoorbeeld.

Vorig jaar gaf de politie in Amster-
dam in plaats van een boete een set
lampjes mee voor een klein bedrag.
Dit jaar geen sympathieke acties
meer. Wie de pech heeft op een con-
trole te stuiten, moet betalen,

Landeliik fietst 65 procent van de
fietsers met werkend voor- en ach'
terlicht. In Amsterdam is dat 56 pro-
cent. De stad scoort het slechts van
alle grote steden. De politie beboet
onverlichte fietsers met veertig eu-
ro, en daar kun je heel wat lichtjes
voor kopen, zegt Geffit Faber van de
Fietsersbond.

De gelukkigen die woensdag langs
het Binnengasthuisterrein fietsen,
worden gered door het aanstekelii-
ke enthousiasme van Faber en ziin
medevrijwilligers. "Waar is je licht-
je!?" roepen ze de onverlichte fiet-
seis na. "I(om maàr halen, gratis!"
De bond vraagt hier aandacht voor
fietsverlichting met kerstboomach-
tig verlichte stuntfietsers en de fa-
natieke vrijwilligers, die gratis
lampjes aan de man brêngen.

Faber deelt 'thuiskomerties' uit,
de bekende lampies met een elas-
tiek. "Het is beter dan niets. Als fiet-
sers dit dragen, ziin ze al een stuk
veiliger in het verkeer. Maar dan
moeten ze hetwel goed doen."

|e lampjes verkeerd dragen is nog
gevaarlijker dan helemaal geen
lampjes, meent de Fietsersbond, en
bovendien levert het alsnog een

Stuntfietsers op het Binnengasthuisterrein vragen aandacht voor fietsverlichting.

bond woiden. Vrijwilliger Wil Spier
maant iedere fietser die langskomt
tot stilstaan. al is het maar voor een
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compliment over de ouderwetse dy-
namolamp. "Goed zo meneer, u
hebt zelf al voor licht gezorgd. Fiets
dan maar door."

FOÏO MARC DRIESSEN

Student Thiis komt ook een setie
halen, al vindt hij het niet zo nodig.
"In de stad is het al zo licht, dan
hoeven fietsen eigenlijk niet ook
nog eens verlicht te worden. We

hebben toch reflectoren. Ik kooP ze

alleen voor de politie, niet voor miin
veiligheid."
De Fietsersbondwilwilligers

maakt het niet uit, als de lamples
maar worden gedragen. "Ons vol-
gende idee is een lampiesautomaat
in kroegen en discotheken. Naast
het condoomautomaat. Dat gaat ge-

weldig goedwerken."

boete op. "Wit voor, rood achter,
niet laten knipperen en alleen op de
fiets of het bovenlichaam."
De UvA-studenten laten zich

graag stoppen. "Vet relaxed," zegt
er eentje. " Misschien redt het wel
m'n leven." Philip en Nina staan
graag even in de rii. "Sinds ik kan
autoriiden, vind ik fietslicht wel be-
langrijk," zegt Nina. "DaarvooÍ
niet. Maar als automobilist zie je
niks, zeker niet in de mist en dat is
echt gevaarlijk."

Hoe donkerder het wordt, hoe
strenger de dames van de Fietsers-


