
Naar de e-bike
oo

rüschool
ls r'rjden met een elektrisch fiets zo verschillend van fietsen
met een klassieke tweewieler? Toch wel. De snelheid, het
gewicht, de accele ratol... het vraa gt wat behend ig heid.

IJit een onderzoek van fietsbeurs
Velofollies bliikt dat vorig iaar
meer dan een half miljoen nieuwe
fietsen over de toonbank gingen.

Bijna de helft daarvan nlne-bikes.
Dat betekent dat meer mensen
met de fiets de \Meg op gaan én dat
die fietsers gemiddeld ook sneller
rijden. "Met een geluone stadsflets
rij je zo'n 15 km per uur, met een

e-bike is dat eerder 20 km. De ge-

middelde snelheid van fietsers oP

een speedpedelec ligt rond 35 km
per uur. In tegenstelling tot wat
men beweert, rijdt een speedPe-

delec je zelden aan ziin maximum
snelheid van 45 km per uur voor-
brj", zegtRoland Breyne van de e-

bike rijschool, een YZ\ïr die onder
meer workshops behendigheid en

gevaarherkenning geeft op waag
van gemeenten, verenigingen en

bedrijven. Niettemin is 20 km Per
uur en zeker 35 km per uur
- best snel. Daar komt bij dat een

e-bike gemakkelijk 25 kg weegt.
Zo'n'gevaarte'in de hand houden,
vergt een extra goede kijktechniek
en anticipatie op mogelijk gevaar-

lijke situaties.

ELLIE MAEREVOET

e-bike - fiets
Ik onderuind het aan den lijve \Manneer ik on-

der deskundige begeleiding van de e-bike rij-
school een ritje maak door Sijsele. Waar deze -
behoorlijk ongeoefende - fietser op een ge\Mone

fiets enkel bergaf snelheden tot?S km/u haalt,
geraak ik op ditvlakke parcours met een beetje

bijstand vlot tot 20 km/u. Ik ben voorzichtig,
maar kan me voorstellen dat, eens je gewoon

bent aan het gemak \Maarmee je die snelheid
haalt, je niet graagmeer terugschakelt. "It{och-
tans is het datwat\Me mensen op het harb druk-
ken: je rijdt met een fiets. In feite moet je en-

kel bijstand geven als het moeilijk wordt.
Bergop, blj tegenwind, als de benen niet meer
mee willen. Het komt ook de levensduur van je
batterij ten goede." Je zouhet haast vergeten,
maar een e-bike heeft ook gewoon versnellin-
gen. Net als bij een klassieke fiets vergemak-
kelijken die het trappen, ook zônder bijstand
van de batterij.

Terugschakelen
Terugschakelen blijkt om nog wel meer rede-

nen de veiligste optie. "Zestig procent van de

fietsongevallen met pv, zqn laterale aanrijdin-
gen. Een auto wil rechts indraaien en ziet de

fietser niet nader efr" , weet Roland Breyne.
"Automobilisten schatten vaak niet goed in dat
een e-bike sneller nadert en denken dat ze nog
genoeg tijd hebben om een manoeuvre uit te
voeren . Zelfs al heb je als fletser voorrang, ie
moet - meer dan met een ge\Mone fiets - op deze

situaties anticiperen." Dat houdt meestal in dat
je vertraagten datie je ervan verzekert dat de

auto je gezien heeft.

Met een e-bike
veilig deweg op

Rijden met een e-bike vraagt wat behendigheid.
De snelheid, het gewicht, de accelerator,... ma-
ken het verschillend van gewoon fietsen.
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-+ Sta je stil voor een rood licht of aan een rond-
punt, dan schakel je best zowel je versnelling
als jé elektrische bijstand terug. 

'W'ant 
zodra je

begint te trappen, slaat je motor immers met-
een aan, en dan schiet je soms sneller uit de
startblokken dan jrj en andere \Meggebruikers
verwachten. Ook in bochten stop je best met
trappen zodat de trapondersteuning automa-
tisch uitvalt. "Een naafuersnelling is in dat op-
zichtwat gebruiksvriendelljker. Die kan je ook
terugschakelen vanuit stilstand. Met een de-
railleur moet je daar nog wat meer op antici-
peren", geeft Roland mee.

Evenwicht houden
Ik doorsta mijn e-bikedoop op de \Meg. Nu volgt
een koÉ behendigheidsparcours. Ik moet lave-
ren tussen kegeltjes, een scherpe lJ-bocht ne-
men, mijn evenwicht houden zonder de paaltjes
te raken en op tijd remmen. Dat laatste lukt
vlot - ik rij heel mstig. "Een correcte remtech-
niek - nooit eerst de voorste rem dichtknijpen,
maatrbeide remmen samen - en goedwerkende
remmen zijn voor elke fiets belangrijk, maar
door de snelheid die een e-bike haalt, kan je je
bij de aankoop best goed informeren over de
verschillende remsystemen", r aadt Roland aan.

Sommige systemenwerken minder goed bij
een nat wegdek of wagen meer onderhoud. Je
eigen fietsgedrag goed inschatten is hierbij be-
langrijk. "De nieuwste evolutie is de ABS-rem
voor fietsen. Die werkt zoals een autorem en
zorg! err/oor dat het wiel niet blokkeert waar-
door je niet overkop kan gaan. Een fiets met
zo'n remsysteem kost makkelijk 500 euro ex-
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tra.Voor wie occasioneel en op
voornamelijk vlak terrein rijdt, is
het niet echt een meenvaarde."

Bij de evenwichtsproef kegel ik
een paaltje omver. Traag rijden
met een fiets vraagt sowieso wat
behendigheid , maar ik voel dat de
e-bike toch wat sneller omslaat.
"Zeker niet alle e-bike ongevallen
gebeuren al rijdend of door inter-
actie met andere \Meggebruikers",
weet Roland. "Nogal wat fietsers
vallen bij het op- en afstappen. Een
e-bike weegt gemakkelijk 25 kg.
Dat is meer dan 10 kgverschil met
een klassieke fiets. Het is niet al-
tljd makkelijk om zo'n gewicht in
toom te houden. Wie wat minder
soepel is, kiest daarom vaak een
fiets met een lagere opstap." De
verdeling van dat gewicht hangt
voor een stuk af van het type aan-
drijvin g. Zo zotr voorwielaandrij-
ving iets minder stabiel ztln op
hobbelige pad en zoals aardewegen
en grindpaadjes. Een e-bike met
een middenmotor heeft een lager
zvraartepunt en ligt daardoor iets
stabieler op de weg.

Rijcursus
Je e-bike goed kennen is dus de
boodschap. En de wegcode. "'W'ij
belinn en onze cursus vaak met
een korte opfrissing van de ver-

keersregels voor fietsers. Als je die
kent, voel je jevaak al een stukvei-
liger in hetverkeer. Daamaast kan
je je fiets ook uitrusten met ach-
teruitkijkspiegels. Die zijn ver-
plicht op de speedpedelec, maar
wij raden ze iedereen aan. Vaak
denkje datje achterom kijkb,maar
zie je enkel wat naast je gebeurt."

Tijdig aan beginnen
Steeds meer mensen zien het nut
van een (koÉe) rijopleidingvoor de
e-bike in. Bedrijven bieden ze aan
hun personeel aan dat met de fiets
naar het werk komt. Ook autorij-
scholen hebben soms een module
voor e-bikers en sommige fiets-
handelaars organiseren eveneens
e-bikecursussen. "Toen wij zeven
jaar geleden begonnen, werden \Me

vooral gewaagd door seniorenver-
enigingen.Vandaag is ons publiek
jonger. Het is goed dat je woeger
met de e-bike leeÉ rijden. De ou-
dere generatie wacht vaak te lang
om er een te kopen. Als je 85 bent
en je hebt al 10 jaar niet meer ge-
fietst, dan is met een e-bike rijden
een heel grote omschakeling. Niet
alleen qua techniek, maar ook het
verkeer is veel drukker ge\Morden.

Je schakelt beter over wanneer je
nog over voldoende fietsbehendig-
heid beschikï." I


