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Type fiets
 Gewone fiets of stadsfiets
 Alle-terrein-fiets: met / zonder spatborden  (doorstreep)
 Race fiets: met / zonder spatborden  (doorstreep)
 Fiets met kleine wieldiameter: ten hoogste 50 cm
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Netheid De fiets is proper. Bekijk de velgen, de ketting ...

Banden

De bandendruk is voldoende. Controleer met een  
drukmeter, ideaal is 3.8 bar.

Het loopvlak van de band heeft voldoende reliëf.

De band vertoont geen uitstulpingen. 

Er zijn geen scheuren in de band.

Wielen

Het wiel zit stevig vast aan het kader. 
Controleer de 2 moeren.

De wielen draaien mooi rond zonder slag.

Alle spaken zijn aanwezig en strak aangespannen.
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Controleer je fiets.
In de groene kolom vink je aan: ‘OK’ of ‘te herstellen’.
In de rode kolom bepaal je wie de herstelling zal uitvoeren.
Let op: het soort fiets bepaalt welke reflectoren je moet hebben.
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Remmen

De remblokken zijn niet versleten.

De remblokken zitten stevig vast.

De remkabels zijn voldoende aangespannen.

De remblokken zijn zo geregeld dat ze bijna de velg raken 
(2 mm speling tussen velg en remblokjes).

Zadel Het zadel zit stevig vast.

Stuur Het stuur zit stevig vast.

Spatborden Het spatbord zit vast en duwt niet tegen  
het wiel.

Ketting

De ketting is gereinigd.

De ketting is gesmeerd.

De kettingspanning is goed, het midden van de ketting 
kan ik +- 1 cm op en neer bewegen.
De ketting en kettingwielen zijn in goede staat. Trek de 
ketting van het kettingwiel, je kan niet tussen ketting en 
kettingwiel kijken.

Verlichting
Het voorlicht werkt.

Het achterlicht werkt.

Bel Ik hoor de bel rinkelen vanop 20 m afstand.

Versnelling Het versnellingsapparaat (derailleur) loopt gesmeerd.

Kabels De remkabels en versnellingskabels zijn gesmeerd.

Reflectoren

Witte reflector vooraan.

Rode reflector achteraan.

Gele of oranje reflector aan weerszijden van elke pedaal.

Reflecterende strook aan weerszijden van de band of  
minstens 2 oranje, dubbelzijdige reflectoren per wiel.
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      De GEWONE FIETS OF STADSFIETS

     

 Witte reflector vooraan.
 Rode reflector achteraan.
 Witte reflecterende strook aan weerszijden van elke 

band en/of minstens 2 gele of oranje dubbelzijdige 
reflectoren per wiel.

 Gele of oranje reflectoren aan weerszijden van elke 
pedaal.

  

      Verplichte uitrusting:

 De fiets heeft een goed funcionerend vast wit of geel licht vooraan en/of de fietser is in het 
bezit van een los wit/geel licht, of voert dit vooraan op een goed zichtbare plaats.

 De fiets heeft een goed functionerend vast rood licht achteraan en/of de fietser is in het bezit 
van een los rood licht of voert dit achteraan op een goed zichtbare plaats.

  
    De ALLE-TERREIN-FIETS (mountainbike)

     
 Kenmerken
      - Minimum 2 derailleurs die vanaf het stuur bediend worden.
      - Bandendiameter min. 38mm (wieldiameter 65 cm)  
        of 32 mm (wieldiameter 70 cm)
      - Geen bagagedrager achteraan.      

Opgelet: Heb je 1 of 2 spatborden? Dan ook:
 Witte reflector vooraan.
 Rode reflector achteraan.

  
      De RACEFIETS  (koersfiets)

 Kenmerken
      - Heeft een racestuur.
      - Bandendiameter max. 25 mm
      - Geen bagagedrager achteraan.

    

Opgelet: Heb je 1 of 2 spatborden? Dan ook:
 Witte reflector vooraan.
 Rode reflector achteraan.

Reflectoren : de regelgeving voor de reflectoren is afhankelijk volgens het type fiets.
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Als fietser moet je altijd vaste of losse verlichting gebruiken in alle omstandigheden waarin je 
minder dan 200 m ver kan zien (onweer, mist, felle regen of sneeuwval).
Een veilige fietser is voorbereid op zo’n situatie  en heeft een fiets met een goedwerkende  
verlichting of heeft altijd losse verlichting bij!

     Fietsverlichting
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Bikewash

Waarom is het belangrijk om je fiets regelmatig te reinigen?
Fietsen die weinig of niet gereinigd worden, hebben meer last van slijtage doordat het vuil 
tussen de kettingwielen en kabels gaat zitten. Een propere fiets rijdt soepeler en ziet er boven-
dien ook beter uit! Handen uit de mouwen!

De fiets reinigen met water
Neem een emmer (lauw) water, voeg een 
paar druppels product toe om het vuil weg 
te nemen. 
Plaats de fiets op zijn steun, tegen een 
muur of op de fietsenstaander.
Maak de fiets van boven tot onder schoon 
met een spons, borstel en zeepsop. 
Blijf weg van de ketting zodat je je handen 
en je spons of borstel niet smerig maakt. 
Het  reinigen van de ketting doen we 
straks!

Na het schoonmaken, droog je alles met 
een zachte doek. 

Let op:
Forceer geen zeepsop op plekken waar 
het niet in kan. Forceer geen borstels op 
plaatsen waar ze niet tussen kunnen.
Reinig goed de velgen en de remblokjes, 
hier kan zich veel vuil verzamelen.
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De ketting reinigen
Kies een manier om te werken

De ketting smeren
Hiervoor kan je best teflonolie gebruiken 
omdat deze geen vuil aantrekt en water- 
afstotend is.
Je kan de ketting al draaiend op het achter-
tandwiel smeren.
Gebruik de fijne spuitdop zodat er geen  
product verloren gaat.

Wees zuinig met het product!

Het frame beschermen
Spuit siliconenspray op een droge, propere 
vod en wrijf dit over het frame. Er mag geen 
siliconenspray op de banden, de velgen en 
de remblokjes!

1. Met een schoonmaakset (voor fietsen met 
achterderailleur)
Bestudeer het apparaatje. 
Giet de ontvetter in het bakje tot de markering. 
Breng de schoonmaakset aan om de ketting.
Draai de ketting ongeveer een minuut lang 
rond door aan de pedalen te draaien. De  
ketting gaat langs de draaiende borsteltjes en 
door de vloeistof.
Als je de set verwijdert dan zal je ketting nog 
behoorlijk nadruppen! (Leg een karton onder!)

2. Met doek en ontvetter (voor alle fietsen)
Doe ontvetter op de vod en wrijf daarmee 
stevig langs de draaiende ketting (pedalen 
ronddraaien). 
Probeer daarbij met je vingers de ketting 
goed te omklemmen. Dit vraagt wel enige 
handigheid.
Bescherm je handen met handschoenen!
Gebruik een oude vod, zodat je ze nadien 
kan weggooien!

Deze spray zorgt voor een beschermend 
filmlaagje dat water en vuil afstoot.
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