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Op de juiste manier fi etsen

Lees de zinnen door en kruis GOED of 
FOUT aan:

GOED FOUT
De weg is geen racebaan.
Handen aan het stuur!
De voeten horen op de pedalen.
De bagagedrager is er om vrienden mee te nemen.
Bagage hoort op de bagagedrager.
Je hoeft het fi etspad niet te gebruiken.
Op de stoep moet je de fi ets aan de hand nemen.
Op de weg rijd je aan de linkerkant.
Tikkertje spelen op de fi ets is geen spel voor op de 
weg.
In een rij naast elkaar fi etsen stoort het verkeer 
niet.
Alleen bij langere fi etstochten moet je een fi ets-
helm dragen.
Bij rood mag je het kruispunt oversteken.
Controleer de functies van je fi ets regelmatig.
Wees alert in het verkeer!
Als het donker wordt schakel je het licht aan!
Rij altijd zo snel mogelijk!
Kinderen tot 8 jaar mogen aleen op het kinderzitje 
achter op de fi ets meerijden.

GOED FOUT
De weg is geen racebaan. X
Handen aan het stuur! X
De voeten horen op de pedalen. X
De bagagedrager is er om vrienden mee te nemen. X
Bagage hoort op de bagagedrager. X
Je hoeft het fi etspad niet te gebruiken. X
Op de stoep moet je de fi ets aan de hand nemen. X
Op de weg rijd je aan de linkerkant. X
Tikkertje spelen op de fi ets is geen spel voor op de 
weg. X

In een rij naast elkaar fi etsen stoort het verkeer 
niet. X

Alleen bij langere fi etstochten moet je een fi ets-
helm dragen. X

Bij rood mag je het kruispunt oversteken. X
Controleer de functies van je fi ets regelmatig. X
Wees alert in het verkeer! X
Als het donker wordt schakel je het licht aan! X
Rij altijd zo snel mogelijk! X
Kinderen tot 8 jaar mogen aleen op het kinderzitje 
achter op de fi ets meerijden. X




