
De trendsetting zou niet volle-
dig zijn als er geen gewag ge-
maakt wordt van de herople-
\ring van de traditionele funktie
van het,,stalen ros". De fiets wint
noodzakeliikerwijze weer veld
als transportmiddel van en naar
het werk, van en naar de school,
van en naar de winkel. Deze
ontwikkeiing loopt parallel met
de verhoogde rekreatieve waar-
de van de tweewieler-met-men-
seiijke-aandrijving, maar is ook
recht evenredig aan de stiiging
van brandstofprijzen en auto-
priizen en aan andere toene-
mende krisisverschijnselen.

Ten slotte doet zich een hele
mentaliteitsverschuiving voor:
een pater gaat in de cel zitten
om beleidsmensen te dwingen
konkrete aandacht te schenken
aan de zwakke weggebruiker.
l:,let vei-tcCering buig"t men zich
over die,,zwakke weggebruikef.
Hij wordt het zinnebeeld van
verloren gegane rust, gezond-
heid en veilige geborgenheid.
De fiets is terechtgekomen in
een oaze van groene idylle en
miiieuvriendelijke bezorgdheid.
Het komt er alleen op aan het
niet bii dromen te laten. ,,Hé,
kleine meid op je kinderfiets, de
zon draait steeds met ie mee", ls
r[ooi gezongen, maar op het-
zelfde ogenblik staat in de
krant: ,,Fietsstertje door auto ge-
grepen".

Veiligheid
Riikswachtkolonel Paes-

§chierssens v&n rde wérkgroep
,,verkeer" bii het ministerie van
Verkeer: ,,Een koninkliik besluit
over tweewielers is in voorberei-
ding. Daarin wordt gesproken
van twee oranie reflektoren in
de spaken van elk wiel, van re-
fl.ekterende ziiflanken van ban-
den, van verplichte verlichting
voor elke fiets die in het verkeer
wordt gebracht, of het nu klaar
of donker is, en van nog een heel
aantal zaken meer die moeten
biidragen tot het veiliger en
zichtbaarder maken van de fiets
en de fietser in het verkeer. Die
maatregelen zouden einde '84 -
begin '85 van kracht worden".

,Aan de basis van onze aktie
ligt de fiiozofie dat, wil men de
fietser norma,al beveiligen, het
fietsverkeer moet gescheiden
worden van het snelverkeer-
Tenminste waar mogeliik. De
zwakke weggebruiker fietser,/
voetganger) moet opgemerkt
worden, moet geindividuali-
zeerdworden.Wij iiveren om de
fietser dichter bii de voetganger
te brengen dan bij de automobi-
Iist. Een fietspad dat tussen het
snelverkeer en de stationeer-
ruimte voor auto's ligt is ver-
keerd! Snelverkeer, stationeer-
zone, fietspad en voetpad: dat is
de iuiste volgorde. Vaak zie ie
onder bruggen of over viaduk-
ten stootrelingen. Even vaak
zijn die totaa,I verkeerd opge-
steld. Ze scheiden het rildend
verkeer van het wandelend ver-
keer. Ze zouden moeten het
snelverkeer (auto's, motoren)
van het traag verkeer (fletsen,
voetgangers) scheiden".

De kolonel, die al zijn strepen
verdiende op het gebied van de
verkeersveiligheid wijst op het
diffuus model van stads- en
dorpsverkeer dat in de praktiik
frekwent voorkomt. ,,De stra,at
wordt ingenomen door de fiet-
sers. Die dwingen als vanzelf de
automobilist tot gezapigheid en
voorkomendheid. Neem een
kijkje in de smalle straten va,n
Leuven en je zal zien wat ik

bedoel. In talrijke kleine en half-
grote steden zouden de fietsers,
gezien hun aantal, de automobi-
listen de baas moeten ziin.
Streepjes schllderen op het weg-
dek helpt niet erg voor de fysie-
ke beveiliging van de zwakkere
weggebruikers. Onze werk-
groep is daar geen voorstander
van. Maar toch hebben we niets
tegen experimenteren als bii
voorbeeld in Mechelen waar de
,,fietssluizen" op proef zijn. Mis-
schien dat Openbare Werken
daar een beetje veweeld mee zit,
omdat het om een speciale mar-
kering en indeling van de weg
gaat. Ook is een fietssluis niet dé
opiossing voor elk kmispunt".

,,Het is wachten op het 
"go"van de politieke overheid", be-

sluit kolonei Paesschierssens.

,,Het minlsterie van Verkeer kan
niet alles alleen. De werkgroep
stuurt a^an op een koördinatie
van het beleid. Op de weg heb-
ben ook de departementen van
Openbare Werken, Volksge-
zondheid en Justitie hun zeg".

AIs de voorwaarden voor een
vriendelijk onthaal voor de fiets
geschapen zijn kan de fabrikant
op de grcelende en gerr'r1z:gde
vr?a,g gaan inspelen.

Bedrijfsleider Vand'er EIst
van de Kortenbergse fietsenfa-
briek Ludo:

,,De verbruiker kiest prijsbe-
wuster dan vroeger. Hil neemt
de verhouding kwaliteit-priis
onder de ioep. De gamma loopt
van 6.000 fr. tot 13.000 fr. Deze
laatste fiets is uir roeswn, me-
taai met inox-onderdelen, roest-
vrije velgen, trapstang, trapwiei.
De BMX venangt de klassieke
kinderfiets, die woeger gewoon
een kopie was van de volwasse-
nenfiets. De fiets is een speel-
tuig geworden". De ,,mountain-
bike" is de gr:ote nieuwigheid.
Hij komt uit CaLiforniè:een fiets
om vanuit de bergen naar het
strand te rijden met 24 duimwie-
len. Op het salon tonen we een
prototlpe met als richtprijs
20.000 fr. Er ziin 15 versnellingen
op met ais kleinste een 1/1 (voor
en achter hetzelfde tandwiel)".

De fabrikant uit Kortenberg
zoekt het in een ,,nuttiger gam-
ma fietsen op de krisissituatie
gericht".,,Ze ziin zeker niet duur-
der dan vorig iaar', zegt Vander

EIst. "We steilen vast dat de
mensen hun fietsen meer zelf
herstellen. Er is een gïotere ver-
koop van fietsonderdelen".

Konkurrentie
Over de konkurrentie van

buitenlandse merken zegt de
woordvoerder van de Belgische
fabrikant; .,In ons land worden
per la.a,r +0O-COO to; 4J.I.COO fiei-
sen gekocht. Geen enkel merk
verkoopt 100.000 fietsen. Zowel
Belgisch als buitenlands komr
men aan een 30.000 per merk. De
Nederlanders voeren ongeveer
65.000 fietsen in, de Fransen
50.000, maar dle ziin verdeeid
over verschillende merken De
Beigische fabrikanten voelden
zich tot nog toe meestal stief-
moederlijk behandeid. De mo-
gelilkheden tot reklame zijn niet
zo groot als d1e van de multina-
tionals h'aartoe Hoilandse en
Britse merken behoren. Het fiet-
sensaion is echter een belangrii-
ke kans om de bekendheid van
de eigen Belgische fiets op te
drijven. Op het salon zijn er twee
soorten bezoekers: onze klan-
ten, de mecaniciens (er ziin 2.496.
fietsenmecaniciens ln België) en
dan de geinteresseerde massa.
Vorige keer bezochten onge-.
veer 400.000 mensen het fietsen-
saion, de heift van de bezoekers
aan het totale autosalon".

Berton van Superia in Zedel-
gem: ,,Ook wii zien een evolutie
in de fietsenverkoop. Onze
BMX-produktie stijgt. Vlaande-

Zaon Stevens op de gadget-fiets.
Niets is te gek om de fÍets attrak-
tÍeverte maken(foto Muc Cels)

ren koopt duurder dan Wallo.
nÍë. De veiligheidsvoorziening
(alledei refl ekterend materiaal)
behoort stilaan tot de stan-
daarduitrusting. Bovendien

-hebben &Belgische fabrikanten
geglpepeerd in de UFFAC (Unie
vpr.r.Be§ische Fietsfabrikanted,
een verzekering tegen diefstal
uitgewerkt Iedere nieuwe Belg:i-
sche fiets is bii aankoop Ceg:s-
randeerd I ia"arvezekerd tegen
fietsdiefstal Ieder frame draag.t
een kennummer, te vergelijken
met het chassisnummervan een
wagen. Trends? Roestwij en
veelkleurig met een laklaag uit
geëmai-Iieerd 7ink".

Op maat
Robert Lelangue, die samen

met Eddy Merckx een bedrijf
van koersfietsen runt in Meise-
Wolvertem: "rrlIe zijn nu vier
jaar bezig. Het ga.at nog steeds
in stijgende lijn- In 1982 verkoch-
ten we ZS0O stlrkken &aders en
vorker,).In 19BS schommelde dat
tussen 2.è60 en 3.0@. We Ieveren
fietsen op Flaal De kliènten be-
stellen hun psps6,snlijke fiets.
Het gaat ÍIeGS§] alleen om ka-
ders, geen komPle'" fietsen. We
tonen.op het salon re fiets op
mazlt voor de wielertosi"l .,r"1
39500 fr. af tot onze be,=-a6s

3ero" (65.o0ofrl met gepr.ri-
leerde bu:zen voor de rennerr)
We blijven bij kwàliteit en tradi-:
tie. Op de staad zullen ook de
fietsen van enkele bekende ren-
ners te zien ziin (De \t'Íolf. Knete-
manrL enzJ',

Vader FreddJ' Stevens en
zoon Guy baden in de fietsen-
weelde in hun ruime zaak aan
de Keizer Karellaan te Gansho-
ren: ,,De mensen rragen veel
meer kleuren. De ,,mountain-
bike", het bergpaard, is de blik-
vanger van het jaar, de fiets
voor mensen die niet fietsen, de
fiets voor de duinen, de heide, de
bergen. Overigens is het voorbii
met de dure renfietsen voorwie-
iertoeristen. De goedkopere {-irt-,
getjes draaien enorÍn. Gadget'
fiersen krijgen de meest verra^s-
sende vormen en kleuren. In
Frankrijk kan je zelfs ie twee-
wieler met de, skilift mee naar
boven nemen:r:In ma"art openen
wij het ,,grootste fietsencenter
van Europa" in Pittem bij Ïelt:
4.500 m2 showroom voor 3.0oO

fietsen.
Als dat geen tekenen zijn van

een algemene fietsen-revival in
ons land!

Johan DUMONT
Vader Stevens op de ,,mountain-bike", 

frfrl;*vanSer 
in de fietsenzaak.

Zelfs fietsen voor mensen die niet fietsen

Er is weer heel veel ,rfiets?'
BRUSSEL BMX'en, crossfietsen, trialfietsen,

gadgetfietsen, mountain-bikes. Er is duidelijk iets
aan de hand in het velocipede-gebeuren. De fiets evo-
lueert van een gebruiksvoorwerp naar een speel- en
rekreatietuig, een stoeistang. Er zijn nu fietsen voor
mensen die niet fietsen, fietsen voor wandelaars,
fietsen om van de bergen naar het strand te rijden,
fietsen om door de duinen te crossen, fietsen om
door de modder te ploeteren, fietsen om krachilg te
remmen en te slippen, all-fieldfietsen, unisex- en all-
familyfietsen, fietsen voor dochters om naar de
bibiioteek te rijden, voor moeders om naar de buurt-
v/inkel te bollen, voor vaders om samen met zonen
een crossje op te zetten. Kortom, er is weer heel veel
,,fiets" tegenwoordig.


