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Wat een bizar ongeval teweeg kan brengen! 
Het had een mooie zaterdagochtend moeten worden. Met zijn drieën lekker fietsend via de 

Imbos en Papendal richting Ede (N224) om de halverwege de afslag te nemen naar Mossel. 

Onderweg werd in dit populaire natuurgebied druk gewandeld en gefietst. Helaas kwam er 

een abrupt einde aan de fietstocht. Een mannetjes wild zwijn had zich verdekt opgesteld om 

zodra zijn gebied benaderd werd ten aanval te trekken. Rijdend op het fietspad en met een 

snelheid van tegen de 30 kilometer per uur werd het fietsuitje van rechts plotsklaps met een 

gewicht van tegen de 200 kilo tot stilstand gebracht. De eerste fiets werd zo hard geraakt 

dat het voorwiel onder de fiets werd uitgeslagen. Vervolgens werd de achterkant van de 

volgende fiets weggeveegd die op twee plaatsen brak. Met een forse klap belandden de 

twee fietsers op het harde wegdek. De opgelopen verwondingen van de fietsers zagen er 

lelijk uit en waren aanleiding voor nader onderzoek in het ziekenhuis. 

 
Wat is nou nieuws? 
 

Op de Eerste Hulp van het ziekenhuis werden de twee ongelukkige fietsers gewezen op een 
artikel van de Stentor waarin melding werd 
gemaakt van het ongeval van de racefietsers 
met het wild zwijn. Ook op Facebook 
verscheen het artikel. Voor een beetje 
sensatie is de lezer wel te porren! Dat blijkt 
ook wel want er wordt massaal op 
gereageerd. De reacties zijn niet van de lucht. 
Ongenuanceerd en veroordelend worden 
uitspraken gedaan. Zijn dit mensen die 
ergens meezitten, last hebben van de Corona 
maatregelen of hebben ze een beperkte 
horizon?  
Het is natuurlijk makkelijk om vanuit je luie 

stoel en lekker anoniem jouw ongezouten mening te geven.  
 
Scrollend door de vaak verwijtende uitspraken was opvallend het dedain waarmee mensen 
over het ongeval praten. Het gaat te ver om de lezer met de geschreven onzin te vermoeien, 
maar schokkend is het hoe gepraat wordt over het gedrag van de racefietser. 
 
Wie denkt dat dit eenmalig is vergist zich. Neem de moeite om een paar minuten te zoeken 
op het internet en je stuit op klachten, meldingen en hele tirades van mensen die hun 
ongenoegen uiten over met name in groepen rijdende mannelijke wielrenners. Van hufters 
van de weg, aso’s op het fietspad, roekeloos gedrag en ga zomaar door. Als je dit leest dan is 
er door de wielrenners nog een wereld te winnen! Het oppoetsen van het geschonden 
imago zal een hele klus zijn. 
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Veluwerijders wijst haar leden op hun weggedrag. 

Natuurlijk doen fietsers onderweg wel eens wat ondeugende 

dingen, zoals bijvoorbeeld rijden door een stoplicht maar 

tegenover medeweggebruikers blijven ze netjes, toch.  

Als vereniging blijft Veluwerijders haar leden attenderen op 

de gedragsregels.  

En ga je met een groep fietsen dan is er de wegkapitein wiens taak het onder meer is te 

zorgen dat alles veilig verloopt en andere weggebruikers zo weinig mogelijk hinder 

ondervinden van de groep. De wegkapitein zorgt er ook voor dat de groep snelheid mindert 

als er ingehaald wordt, groet anderen vriendelijk en de laatste renner in de groep geeft aan 

dat hij de laatste in de groep is. In Corona tijd worden de clubleden geadviseerd zich te 

houden aan de afspraken, vroeg op pad te gaan en wegen te vermijden waar veel 

wandelaars en recreatiefietsers zijn.  

Is het imago van de racefietsers te verbeteren. 

Denk nou niet dat demissionair minister van gezondheid Hugo de Jonge fietsend in zijn 

zwarte fietstenue op zijn racefiets op weg naar het Outbreak Management Team (OMT) 

overleg in Den Haag het imago van de wielersport zal verbeteren. Fietsend Nederland zal het 

zelf moeten doen door dagelijks verantwoord te fietsen met mededogen voor haar 

medeweggebruikers. 

Wat denk je van deze 4 simpele punten? 

Zowel op de weg als op het fietspad zal rekening moeten worden gehouden houden met 

onze medeweggebruikers.  

1. Probeer eens in te schatten welke beleving fietsers/ wandelaars hebben wanneer 

een groep racefietsers op hen afkomt of vanachter nadert.  

Het maakt veel verschil hoe je reageert. Schelden en boos worden leidt tot een boze 

tegenreactie. Niemand wil een ander doelbewust omverrijden.  

De openbare weg is er voor iedereen. Dus zullen we het met elkaar moeten doen. 

2. Het roepen van wielrenners om medeweggebruikers te attenderen 

op hun komst gebeurt vaak schreeuwerig en werkt als een lap op 

een rode stier.  

Beter is het om te roepen “Wielrenners op komst” en dit te 

ondersteunen met een helder belsignaal.  

Nog geen fietsbel?: voor 2 koppen koffie koop je een goede fietsbel.   

3. Het snelheidsverschil tussen race- en recreatiefietsers is groot.  

Pas daarom bij inhalen je snelheid aan en geef elkaar de ruimte. 

4. Blijf netjes, en zeg “dankjewel” als je iemand inhaalt.  

Wat meer mededogen en empathie voor onze medeweggebruikers zorgt niet alleen voor 

meer fietsplezier voor de medeweggebruikers, maar ook zul je merken dat jij wat meer 

ontspannen gaat fiesen. 


