
AFDELING GEMEENTE COEVORDEN 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s), FIETSENKEURING OP SCHOOL: GROEP 3 T.E.M. 8 
 

Voor de kinderen is de fiets hét vervoermiddel. Ze gaan ermee naar school, het sportveld, de sporthal, het 
zwembad, naar vriend(inn)en, familie enz. Kinderen moeten op hun fiets, hun maatje, kunnen vertrouwen.   
 

Veel kinderen rijden op een fiets met technische mankementen. Een fiets moet uiteraard in orde zijn, want een 
veilige fiets is van levensbelang. Helaas zijn er jaarlijks 20 doden en 400 zwaargewonden te betreuren als gevolg 
van ongevallen, waarbij fietsers betrokken zijn. Een keihard  gegeven, waar u oog voor zult hebben. 

 

  Enkele aandachtspunten van de fiets: de remmen moeten in orde zijn, de fiets moet een bel hebben en  
  goede  banden. Los zittende handvatten of een los stuur kunnen levensgevaarlijk zijn.   
  Bij schemer en duisternis of overdag bij dichte mist is verlichting van essentieel belang voor de eigen   
  veiligheid. Daarom moet de fiets voorzien zijn van reflectie, cirkelvormige reflectie op de banden of van  
  twee witte of oranje refectoren in de wielen.  
 

 Wilt u er zeker van zijn dat uw kind met een veilige fiets rijdt, dan zult u regelmatig de fiets samen met uw kind  
 moeten  controleren. Dit is bovendien leerzaam voor uw kind. Uw zoon/dochter zal met de opgedane kennis zelf   
 eerder gebreken opmerken die u samen en bij voorkeur direct oplost. 
 

Uw school besteedt veel aandacht aan de verkeersveiligheid in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland, afdeling 
gemeente Coevorden, werkt samen met uw school aan de verbetering van de verkeersveiligheid door het organiseren 
van een fietsenkeuring. De fietsenkeuring vindt binnenkort op school plaats voor de GROEPEN 3 T.E.M. 8.  
Nadere informatie over de exacte datum en tijd van de fietsenkeuring ontvangt u via de gebruikelijke 
informatievoorziening van de school. Houdt u de berichtgeving hierover in de gaten? 
 

Hieronder staan de aandachtspunten waaraan een fiets wettelijk moet voldoen. Controleert u zelf alvast de fiets van 
uw kind? Het is een teleurstelling voor een kind als de fiets allerlei gebreken zou vertonen. Een crossfiets of 
mountainbike moet voldoen aan de standaardeisen van een fiets, anders komt deze niet voor keuring in aanmerking. 
 

Op de fietscontrolekaart die uw kind na de controle meekrijgt, kunt u zien of de fiets in orde is. Is de fiets geheel in 
orde, dan komt uw kind in het trotse bezit van de fel begeerde DEZE FIETS IS OKE- STICKER. 

CONTROLEPUNTEN 
1. Zit het stuur goed vast?                                                                                                                            ja / nee 
2. Is de bel goed te horen?         ja / nee 
3. Zitten de handvatten goed vast en zijn de uiteinden niet versleten?          ja / nee 
4. Werken de remmen goed?          ja / nee 
5. Zijn de banden goed?           ja / nee 
6. Zit het zadel goed vast en is het op de juiste hoogte afgesteld?          ja / nee 
7. Zit de bagagedrager vast?          ja / nee 
8. Is de ketting goed afgesteld?          ja / nee 
9. Zit de standaard goed vast?          ja / nee 
10. Zijn de trappers goed (niet glad en geen versleten blokken)?         ja /nee 
11. Zit er speling in de trapas?         ja / nee 
12. Heeft de fiets een goed slot?          ja / nee 

Reflectie 

13. Is er (evt. In combinatie met het achterlicht) een rode reflector aan de achterzijde?        ja / nee 
14. Hebben beide wielen of banden zijreflectie?        ja / nee 
15. Zitten er in beide trappers twee geel/oranje reflectoren?        ja / nee 
16. Is er een witte reflector a.d. voorkant of geïntegreerd in de koplamp (nog niet verplicht)?    ja / nee 

Verlichting 
17. Werkt de koplamp naar behoren?      ja / nee 
18. Is het achterlicht rood en werkt het naar behoren?       ja / nee 
19. Werkt de dynamo (ook bij nat weer)?       ja / nee  
N.B.: Een losse verlichtingsset mag: wit en rood. Die moet worden getoond en ook goed werken. 
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