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Haal alles uit je fiets
Naam: ____________________________________ Klas: ___________ Nr.: _________
Samengewerkt met: ________________________________________________________

Dossier 1 Stel je fiets samen
1
2
2.1
2.2
2.3
3
4
5

Datum

Probleemstelling
Ontwerp
Mijn fiets
Soorten fietsen
Fietsonderdelen
Maken
In gebruik nemen
Evaluatie

Dossier 2 Bikewash
1
2
2.1
2.2
3
4
5

Datum

Probleemstelling
Ontwerp
Reinigen van de fiets
De fietstechniekBOX
Maken: bikewash
In gebruik nemen
Evaluatie

Dossier 3 Fietsatelier
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
5
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Datum

Probleemstelling
Ontwerp
Uitvoering
Een lekke band
Het zadel instellen
De ketting
De remmen
De verlichting
De spaakspanning
De stuurhoogte
In gebruik nemen
Evaluatie
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1
2
2.1
2.2
2.3
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5

Probleemstelling
Ontwerp
Versnelling en verzet
Wat kan je onderzoeken?
Hoe kan je dit onderzoeken?
Uitvoering
In gebruik nemen
Evaluatie

Dossier 5 Mijn helm, mijn veiligheid
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
4
5
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Datum

Probleemstelling
Ontwerp
Oriënteer je op het probleem
Stel een eisenpakket op
Zoeken naar mogelijke oplossingen
Ontwerpkeuze
Maken
In gebruik nemen
Evaluatie

Dossier 6 Taken
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Datum
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Dossier 4 Versnelling en verzet

Datum

De fiets, een mooi stukje techniek
De elektrische fiets, de E-bike
Doping
Diefstalpreventie
Mountainbikeroute
Wielerklassiekers
Fiets en milieu: de fietscalculator
Een fiets aanpassen: de handbike
De fietscomputer
Kijk uit op de fiets
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Fietsen… mijn vrijheid… mijn hobby… mijn vervoermiddel…
Herinner jij je nog je eerste meters op de fiets? Wie was je ‘fietsmonitor’?
De kleine wereld waar je als kind in leefde, werd meteen een stuk groter.
Met de fiets kon je grotere afstanden overbruggen in een mum van tijd; een wereld
ging voor je open.
Nu fiets je zeker nog. Waarvoor gebruik jij je fiets? En hoe zit het met je ouders en
grootouders?
Welke sporten kun je beoefenen met de fiets? Doe jij aan fietssport?
In dit project gaan we dieper in op de mogelijkheden van het fietsgebruik. We gaan
onderzoeken hoe we meer uit de fiets kunnen halen. Fiets je mee?

Dossier 1 Stel zelf je fiets samen
1

Probleemstelling

We gaan terug in de tijd. Op de wereldtentoonstelling van 1867 is de 1ste fiets een groot
succes. Met de mogelijkheden en de techniek van nu was dit zwaar stalen vehikel een
waar marteltuig om mee te rijden, maar steeds meer mensen schaften zich een fiets aan.
Dankzij tandwielen en kettingen rijdt de fiets de volgende decennia veel sneller. Door
het gebruik van nieuwe materialen wordt de fiets lichter en sterker. De fiets is tegenwoordig meer dan alleen maar een transportmiddel.
Weet je dat je bij sommige constructeurs je eigen fiets kan samenstellen? Een leuke
bezigheid… niet?
Ik wil een optimale kwaliteitsfiets samenstellen die aan volgende behoeftes voldoet.
Algemene behoefte: ik moet ermee op een veilige en comfortabele manier naar school
kunnen rijden. Hij moet betaalbaar zijn, max ………. euro.
Persoonlijke behoefte: (denk aan vrije tijd, hobby, sport enz…)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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2

Een fiets is duur en koop je niet elke dag, het is dan ook belangrijk de juiste keuze te
maken. Denk goed na over de mogelijkheden die je fiets moet hebben.
Los onderstaande vragen correct op zodat je straks de juiste onderdelen kiest.
Waarvoor zal je fiets gebruikt worden?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Hoeveel km per jaar denk je met je fiets af te leggen?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Op welke ondergrond zal je fiets gebruikt worden? Wens je vering op je fiets?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Welke invloed heeft het gewicht van een fiets op het comfortabel rijden? Hoeveel
weegt je huidige fiets? Hoe zou je die kunnen wegen. Beschrijf:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Wens je een versnellingsapparaat en waarom?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Rijd je enkel overdag of ook in het donker?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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2.2 Soorten fietsen

Noteer bij de foto het cijfer van het fietstype en de letter van de passende eigenschap.

A

Deze fiets is gemaakt om offroad te
rijden.
Hij heeft dikke banden met profiel. De
fiets is voorzien van vering.

2
tandem

B

Deze fiets wordt gebruikt voor mensen met beperkingen aan de benen.
De pedalen worden met de handen
rondgedraaid.

3
bakfiets

C Ik ben een typische stuntfiets.

1
ligfiets

____

____

____

4
koersfiets

D

5
mountainbike

E gemaakt voor langere afstanden. Je kan

____

____

Met deze fiets ga je niet snel even een
boodschap doen. De fiets is zwaar en
heeft dikke banden. Hij is voorzien
van goede vering. Je gebruikt de fiets
op een ruig offroad parcours. Met deze
fiets rijd je enkel naar beneden.

6
BMX

Met deze fiets kan je op reis gaan; hij is
je bagage erop vastmaken.

Lichte fiets waarmee snel gereden kan

F worden.

Deze fiets heeft dunne banden.

____
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7
vouwfiets

Deze fiets werd in oorsprong door
bakkers gebruikt. In een aangepaste
vorm wordt hij tegenwoordig gebruikt
om boodschappen te vervoeren of om
kleine kinderen mee te nemen op een
fietstochtje.

____

8
damesfiets

H

De liggende houding van de bestuurder valt op. De fiets is comfortabel voor
lange afstanden. Je kan er hoge snelheden mee halen.

9
handbike

I

De fiets kan ‘opgevouwen’ worden tot
een kleiner formaat. Handig om mee te
nemen in de auto.

10
stadsfiets

J

Met deze fiets kom je allebei op hetzelfde moment aan!

K

Met deze fiets kunnen meisjes zich
makkelijk verplaatsen op verharde
weg. De fiets heeft verlichting. De
bagagedrager is ook handig voor je
boekentas of om boodschappen vast te
maken.

L

Met deze fiets kan je veel spullen vervoeren. Hij is voorzien van een voordrager aan het stuur voor een mand
of bak. Achteraan is er een stevige
bagagedrager.

____

____

____

11
downhill

____

12
trekkersfiets

____
Jouw keuze

Verlichting op je fiets? ja - neen: Zo ja, dynamo of batterijen ? (omcirkel je keuze)
Gewicht van je fiets? +- _______ kg
Versnellingen ja - neen: Zo ja, hoeveel versnellingen wens je? _______ versnellingen,
in de naaf of een derailleur?
Klassieke of sportieve look of ______________________________________________ .
Wens je vering? ja - neen: Zo ja, zadelvering, voorvorkvering, achtervorkvering?
Wens je tassen aan je fiets? ja - neen: Zo ja, vooraan en / of achteraan?
Heb je nog andere verlangens? _____________________________________________ .
Wat mag je fiets maximaal kosten? __________________________________________ .
Welk fietstype voldoet het best aan jouw eisen? _______________________________ .
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2.3 Fietsonderdelen
Benoem de fietsonderdelen die je straks zult kiezen om je fiets samen te stellen.
Noteer de juiste onderdelen bij de fiets. Kies uit: frame, zadel en zadelpen, stuur
met stuurpen, voorvork, verlichting, pedalen, groep set (versnelling en ketting), wielen, remmen, dragers, bagage.
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_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

6
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_____________________________________________________________________
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