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Voorwoord

Hallo,

Dit boekje heb ik speciaal voor jou gemaakt. Je kan hier op een leuke manier, met veel proe-
ven en experimenten, nieuwe dingen bijleren.

Je komt hier echt héél veel te weten over de fiets!
Zo mag je een band plakken (en eerst ook even met een duimspijker lek prikken natuurlijk!), 
met echte elektriciteit werken, een magneet maken, tekenen, puzzelen en nog veel meer ...

Om al de opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren, moet je steeds heel aandachtig het boekje 
lezen. Af en toe zijn er ook vragen die je mag beantwoorden.

Onder elke opdracht staan de volgende symbolen:      JKLCD
Hier kan je aanduiden wat je van de opdracht vond.

- Vond je de oefening leuk? Kleur dan deze smiley.       J
- Vond je de oefening maar zus en zo? Kleur dan deze smiley.   K
- Vond je de oefening saai? Kleur dan deze smiley.     L
Dan zijn er de twee duimen. Hiermee kan je laten zien of je de opdracht gemakkelijk of moei-
lijk vond.

- Als de opdracht vlot verliep, kleur dan deze duim. C 

- Als je het moeilijk vond, kleur dan deze duim.  D

In de inhoudstafel op pagina 4 en 5 staat achter elke opdracht een vierkantje.r
- Als je de opdracht uitgevoerd hebt, moet je dit vierkantje kleuren. r

Veel plezier! Misschien weet je straks heel wat meer over de fiets.
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   . Opdracht  1-1 De	juiste	benamingen
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JKL		C	D

Elk onderdeel van de fiets heeft een naam.
Om verwarring of problemen te vermijden is het dan ook erg belangrijk dat iedereen de juiste 
benamingen gebruikt.
Daarom starten we meteen al met de eerste opdracht.

-	Noteer	de	juiste	naam	bij	het	fietsonderdeel	op	de	tekening.
		Kies	uit	de	woordenlijst	onderaan	de	bladzijde:

Dossier 1 De onderdelen van de fiets

-  het zadel  -  de fietsband  -  de remkabel  -  de naaf  -  het handvat  -  de velg -  het (de) versnellingshendel  -  de bovenbuis  -  de ketting  -  de spaken  
-  het achterlicht  -  de remgreep  -  de voorvork  -  de rem  -  de bagagedrager -   het spatbord  -  het (de) pedaal (de trapper)  -  het tandwiel  -  de koplamp
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 . Opdracht  2-1 Geschiedenis	van	de	fiets
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b Dossier 2 De geschiedenis van de fiets

Enkele jaren later werd de fiets nog heel wat comfortabeler dankzij de uitvinding van de luchtband.  
  
Op	de	volgende	foto’s	zie	je	een	oud	houten	wiel	en	een	modern	wiel	met	een	rubberen	luchtband.

Baron Karel von Drais was de uitvinder van de fiets. In 1816 vol-
tooide hij zijn eerste houten fiets, een ‘loopfiets’. Hij noemde hem de 
Draisine. Dit voertuig zou de voorloper worden van de fiets zoals we 
die nu kennen. Zulke tweewielers bestonden in die tijd al, maar Karl 
von Drais bedacht het stuur, waarbij het voorwiel om een as draaide. 
Voordien konden de ‘rijwielen’ alleen in een rechte lijn rijden.

45 jaar later, in 1861 kwam de Fransman Pierre Michaux op het 
idee pedalen op het voorwiel te plaatsen. Hij noemde zijn fiets 
‘vélocipède’ (snelle voet). Eerst bouwde hij zijn fietsen in hout, maar 
nadien construeerde hij ze ook in staal. Er waren grote nadelen 
aan zijn fiets. Het was moeilijk en zwaar trappen en je kwam maar 
langzaam vooruit.

Om deze problemen op te lossen bedacht men rond 1870 in Engeland een 
rare fiets met een heel groot voorwiel en een klein achterwieltje. Doordat je 
hoog boven het voorwiel zat, kon je veel kracht op de pedalen zetten. Dankzij 
het grote voorwiel kon je meer afstand afleggen bij één omwenteling van de 
trappers. De fiets was wegens zijn grote hoogte onhandig. Het was ook niet zo 
eenvoudig om op- en af te stappen.

In 1885 bouwde John Starley de Rover. Bij deze fiets waren de 
twee wielen ongeveer even groot. Het frame was ruitvormig en ge-
maakt van stalen buizen. Via tandwielen en een ketting verbond hij 
de trapas met het achterwiel. Door het tandwieltje op het achterwiel 
kleiner te maken dan dat van de trapas, kon je met eenmaal trappen 
een veel grotere afstand afleggen dan voordien. Hoe dit juist in zijn 
werk gaat, onderzoeken we in een van de volgende opdrachten. 

b
-	Rangschik	de	4	foto’s	uit	de	koffer	volgens	de	tijd	(de	oudste	fiets	eerst).
-	Schets	in	de	vakken	de	fietsen	in	de	volgorde	die	jij	gekozen	hebt.
-	Schrijf	onder	elk	vak	waarom	die	fiets	volgens	jou	daar	hoort.

-	Plaats	de	4	fietsen	met	een	pijltje	op	de	tijdlijn	en	schrijf	telkens	de	naam	erbij.
-	Duid	het	huidige	jaartal	aan	op	de	tijdlijn	in	het	roodrood.
-	Kleur	jouw	levenslijn	op	de	tijdlijn	in	het	groengroen.
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 . Opdracht  3-1 Hoe	werkt	een	ventiel?
b
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Heb je ook al eens meegemaakt dat je met je vrienden een fietstochtje wilt maken, maar dat 
de band van je fiets te plat staat? Dan zit je met een probleem. Niet leuk. Maar problemen zijn 
er om opgelost te worden. 
Om een technisch probleem op te lossen nemen we de volgende vijf stappen:

1	Probleem
 Ik wil een fietstochtje maken, maar de band van mijn fiets is veel te plat.

2	Oplossingen	zoeken	+	keuze	maken
	 Oplossingen	zoeken:

 -  

 - 

 - 

 keuze:
 De band oppompen

3	Maken
 uitwerking: 
 Ik neem een fietspomp, schroef het beschermhoedje van het ventiel los, draai het ventiel open, 
 plaats de fietspomp op het ventiel en begin te pompen.
 Als de band hard genoeg opgepompt is, verwijder ik de pomp, sluit het ventiel en schroef het 
 beschermhoedje terug vast.

4	In	gebruik	nemen
 Ik spring op mijn fiets en maak een korte testrit.

5	Evaluatie
 - Is de band opnieuw plat, dan zit er waarschijnlijk een gaatje in.
 - Is de band nu goed opgepompt, dan kan ik aan mijn fietstocht beginnen.

Indien je vaak fietst, is het handig om een grote fietspomp, zoals
op de foto’s, aan te schaffen. Zo’n pomp is veel steviger. 

b Dossier 3 De fietsband b
In de koffer zit een ventiel van een fietsband. Hierop kun je duidelijk zien hoe zo’n ventiel er 
binnenin uitziet.

Vergelijk	het	ventiel	met	de	onderstaande	tekeningen	en	bestudeer	hoe	het	werkt.

Noteer	telkens	wat	er	gebeurt.

 1

 2

 3

De	pijltjes	op	de	tekeningen	
geven	aan	in	welke	richting	
de	lucht	zich	verplaatst.
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