
Fietsencontrole 1ste jaars leerlingen Elzendaalcollege                                      Gennep 7 november 2019 

Stuur    
 
1 
Een stuur moet vastgezet zijn, 
maar niet te vast. Bij een val op 
het stuur moet het stuur mee -
geven. 
 
      

Handvatten 
 
10 
Losse handvatten kunnen bij 
het wegrijden vallen als gevolg 
hebben. Het scherpe metalen 
deel van het stuur mag niet 
uitsteken bij de handvatten. 

Bel 
 
9 
Gebruiken als waarschuwing 
bij gevaarlijk of verkeerd 
gedrag van andere verkeers -
gebruikers. Deze moet het 
dus domweg doen. 

Remmen 
 
5 
Er zal voor jou zomaar iemand 
oversteken. Een auto zal 
zomaar stoppen als je erachter 
rijdt en je rem doet het niet. 
 
 

Banden 
 
4 
Goede banden met voldoende 
profiel zijn vooral bij een glad 
wegdek belangrijk. En …. 10 km 
lopen vanwege een lekke band 
duurt ongeveer twee uur. 

Spaken 
 
2 
Opvallend gebrek. Kapotte 
spaken ontstaan meestal 
door tegen de stoeprand 
rijden en door wheely’s. 

Trappers 
 
2 
Trappers moeten betrouwbaar 
zijn. Regelmatig sta je er met je 
volle gewicht op en bij het weg - 
rijden zet je er veel kracht op. 
 
 

Zadel 
 
4 
Het zadel ondersteunt je volle 
gewicht. Moet dus goed vast -
zitten en niet kunnen draaien 
op de zadelstang. 

Ketting 
 
1 
Is in een kettingkast moeilijk 
te beoordelen. Heeft uiter -
aard onderhoud nodig, moet 
de hele tijd “werken”. Dus 
goed afstellen en bij tijd en 
wijle smeren. 

Reflectors wielen 
 
7  
Belangrijk! Als je in het donker 
oversteekt, zorgt de reflectie 
ervoor dat een automobilist je 
beter ziet. Maak dus regelmatig 
de wielen schoon. 
 
 
 

Reflectors trappers 
 
2 
In het donker goed te zien, 
omdat de trappers bij fietsen 
steeds in beweging zijn. 

Reflector achter 
 
6 
Vaak verwerkt in het 
achterlicht. Een extra 
reflector is geen luxe. 
Bij auto’s reflecteren zelfs de 
gele nummerplaten. Een 
schooltas met reflectie is 
zeker aan te raden, ook als je 
voetganger bent. 

Verlichting voor 
 
9 
Niet alleen om zelf te zien, maar 
ook om gezien te worden! Dat 
beseft de jeugd vaak niet.  
 
Stoer doen is juist niet stoer 
doen. 
 

Verlichting achter 
 
12 
Wees zichtbaar in het donker. 
Ook reflectiemateriaal in de 
kleding helpt hierbij. 

Geen “Oké” 
 
43 
 
Aantal gecontroleerde 
fietsen: 134 
 
De getallen geven het aantal 
geconstateerde gebreken 
aan. 

 


