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VOORWOORD
De meesten onder ons hebben leren fietsen in hun kindertijd. Heel wat van die mensen gebruiken de fiets nog 
steeds voor functionele of recreatieve verplaatsingen. Toch is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Nog een 
groot aantal mensen heeft nooit leren fietsen omdat ze het niet mochten, omdat ze motorisch niet in staat waren, 
omdat ze in de stad woonden, omdat er alternatieve keuzes waren…

Toch is de fiets een handig verplaatsingsmiddel voor korte afstanden en vormt het een belangrijk element in de 
toeleiding naar werk. Wie zich met de fiets kan verplaatsen is mobieler. Je bent minder afhankelijk van tijdsfactoren 
die je wel hebt wanneer je je bijvoorbeeld met de bus of de trein verplaatst. Je hoeft geen overstappen te doen en 
je kan je weg gemakkelijker op voorhand uitzoeken. Wie met de fiets verkeerd rijdt, kan gemakkelijk terug rijden, 
maar zit je op de verkeerde bus of trein dan moet je weer op nieuwe aansluitingen wachten. In tegenstelling tot 
gemotoriseerd verkeer geraak je minder snel vast in het verkeer en je kan doorsteekjes nemen om eenvoudiger 
aan de andere kant van de stad te geraken. Bovendien vormt de fiets een steeds belangrijker element als schakel 
tussen openbaar vervoer en werk en is het sneller dan wandelen. 

We mogen weliswaar niet vergeten dat fietsen ook inhoudt dat je verkeersregels kent en kan omgaan met allerlei 
impulsen rondom je. Ook op de fiets moet je de wegcode naleven. Je moet rekening kunnen houden met 
verschillende weggebruikers, je moet je plaats in de straat kennen, rekening kunnen houden met onverwachte 
wendingen. Er wordt verwacht dat je zowel defensief als anticiperend kan rijden, want je bent een stuk kwetsbaarder 
op de fiets dan in je ijzeren cocon. 
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DOELGROEP
Mensen leren fietsen om heel uiteenlopende redenen:

 ► In het kader van een beroepsopleiding

 ► Omwille van een gezondheidsbehoefte

 ► Omwille van een mobiliteitsobstakel

 ► Op aandringen van de kinderen

 ► Omwille van religieuze redenen of geografische 
omstandigheden in het land van herkomst

 ► …

Het grootste aandeel nieuwe fietsers zijn nieuwkomers. 
Door hun etnisch-culturele achtergrond zitten ze vaak 
in een situatie die gepaard gaat met een opleiding, 
nieuwe mobiliteitsbehoeften en minder religieuze 
belemmeringen in het nieuwe land.

De reden waarom ze leren fietsen is hun drijfveer. 
Wanneer je die kent, heb je iets om ze aan te 
moedigen. 

DOELSTELLINGEN
Het leren fietsen wordt aangeboden omwille van 
verschillende redenen:

 ► In functie van mobiliteitsobstakels

 We willen mensen meer mogelijkheden bieden 
om zich te verplaatsen en hen doen inzien dat de 
fiets een eenvoudige en gezonde keuze is voor 
korte verplaatsingen. 

 ► In functie van tewerkstelling

 Bij tewerkstelling vraagt men vaak naar je 
verplaatsingsmogelijkheden. Sommige locaties 
zijn minder goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer, maar als je de fiets kan nemen of de 
combinatie met de fiets kan maken, ben je 
een stuk beter inzetbaar op de arbeidsmarkt. 
Bovendien zijn er al heel wat werkgevers die 
inzetten op de fiets en de aankoop ervan voor het 
personeel voorziet. Als je niet kan fietsen, mis je 
deze kans. 

 ► In functie van vrijetijdsbesteding

 Fietsen is een sportieve vorm van vrijetijds-
besteding. In Vlaanderen is fietsen één van de 
populairste vormen van recreatie. Fietsen voor 
je plezier is hier niet vreemd. Je kan plekken 
ontdekken waar je met de auto niet geraakt. Als 
je niet kan fietsen, is recreatief fietsen natuurlijk 
geen optie. 

 ► In functie van gezondheid

 Heel wat mensen zoeken een eenvoudige vorm 
van lichaamsbeweging. Fietsen komt daaraan 
tegemoet. Volgens de gezondheidsnorm zou je 
ongeveer een half uur per dag moeten bewegen. 
Door je korte ritten in te ruilen voor een fietstocht, 
geraak je hier bijna dagelijks aan. 

 ► In functie van sociale inclusie

 Doordat je mobieler bent, kan je je gemakkelijker 
verplaatsen naar plekken waar je andere mensen 
kan ontmoeten. Je sociale netwerk wordt 
uitgebreid en zal ervoor zorgen dat je nieuwe 
wegen kan inslaan. 
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AFSPRAKEN VOORAF
Elke vorm van onderwijs functioneert enkel met 
de nodige afspraken. Ook bij fietslessen is dat niet 
anders. Uiteraard is flexibiliteit ook erg belangrijk, 
maar er zijn toch enkele regels die je best in acht 
neemt. 

Voor beiden:
Verwacht van deelnemers en vrijwilligers dat ze tijdig 
aanwezig zijn. Bij aanvang van de fietsles moet er 
materiaal klaargezet worden. Dat neemt uiteraard wat 
tijd in beslag. Vraag bij voorkeur enkele vrijwilligers 
een tiental minuten voor de les aanwezig te zijn. Op 
die manier heb je tijd om de les te overlopen en nog 
wat zaken klaar te zetten. Bovendien kan de vrijwilliger 
de deelnemers opvangen die al toekomen en verder 
helpen terwijl je nog de laatste voorbereidingen van 
de les doet. 

Zowel deelnemers als vrijwilligers gaan zorgzaam om 
met het materiaal dat ter beschikking gesteld wordt. 
Geef aan wanneer iets stuk is.

Indien er problemen of moeilijkheden zijn tussen een 
vrijwilliger en een deelnemer, breng het dan ter sprake 
bij de verantwoordelijke.

Voor deelnemers:
Nieuwe deelnemers kunnen tot de tweede les bij 
een groep aansluiten. Vanaf de derde les worden 
ze doorverwezen naar een nieuwe cursus. Dit om 
te voorkomen dat er te veel verschil ontstaat in het 
fietsniveau. 

Voor vrijwilligers:
De fietsen zijn in eerste instantie bestemd voor de 
deelnemers. Wanneer er geen fietsen over zijn, 
gebruik je een fiets van een deelnemer om iets te 
demonstreren.

Als vrijwilliger sta je mee in voor het leerproces 
van de fietsers. Je bent bereid tot het nemen van 
verantwoordelijkheden ten opzichte van een klein 
groepje deelnemers. 

Elke vrijwilliger krijgt een aantal deelnemers om te 
begeleiden. Op die manier kunnen we onze aandacht 
verspreiden en is er mogelijkheid tot een meer 
individuele begeleiding. 

Als vrijwilliger ga je respectvol om met de verschillende 
deelnemers en achtergronden. Geduld en een groot 
inlevingsvermogen zijn hier zeker op hun plaats. 

Het is aangeraden om na de les de vooruitgang van 
de deelnemers te overlopen. Je kan de vrijwilligers 
vragen om ook het vorderingsproces van deelnemers 
in te vullen op een formulier (zie bijlage).

Aan het einde van de les help je mee het lesmateriaal 
opbergen. 

Maak mee promotie voor vervolgcursussen, zoals 
fietsen in het verkeer en fietsherstel.
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ADMINISTRATIE 
aan het begin/einde van de les 

Enkele belangrijke administratieve documenten bij het 
inrichten van fietslessen: 

 ► een aftekenlijst als bewijs van betaling (voorbeeld 
zie bijlage)

 Aan het begin van een lessenreeks betalen 
de deelnemers mogelijk inschrijvingsgeld. Dit 
geld wordt in ontvangst genomen door een 
verantwoordelijke. Laat diegene die jou het geld 
overhandigt de lijst aftekenen als bewijs van 
betaling. 

 ► een aanwezigheidslijst (voorbeeld zie bijlage)

 Houd een aanwezigheidslijst bij. Duid aan het 
begin van iedere les aan wie er is door kruisjes 
te plaatsen ter hoogte van de naam van de 
deelnemer en de juiste datum. 

 ► een document waarop de vorderingen per les 
worden aangegeven (voorbeeld zie bijlage)

 Aan het einde van de les vul je de nodige 
formulieren in die helpen om de evolutie van de 
deelnemers op te volgen. Dit gebeurt ook aan 
hand van kruisjes. Er is ruimte om opmerkingen 
te noteren. Noteer bij elke opmerking de datum. 

 ► een lijst met herstellingen (voorbeeld zie bijlage)

 Het is gemakkelijk om je fietsen te nummeren. 
Zo kan je gemakkelijk noteren welke fiets stuk 
is. Probeer te omschrijven wat er juist defect is 
aan de fiets. Noteer zo concreet mogelijk wat het 
probleem bij de fiets is. 

EEN FIETS OP MAAT
Leren fietsen doe je het best op een fiets waarvan 
je het zadel voldoende laag kan zetten. Het 
gemakkelijkste systeem is een zadel dat je gewoon 
met een zadelpenstrop hoger en lager kan zetten. 

De hoogte van het zadel wordt bepaald door de lengte 
van de benen. De deelnemer moet in zithouding met 
beide voeten plat de grond kunnen raken. 

Deze lage positie: 

 ► creëert een veilig gevoel.
 ► bevordert het vinden van evenwicht.
 ► is noodzakelijk voor de loopfietstechniek.

Bij sommige fietsen kan je de pedaal inklappen zodat 
de deelnemers er in het begin minder tegen stoten. 
Dat doe je door de pedaal naar binnen te duwen en 
dan naar beneden te plooien. 
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JUISTE HELM ZOEKEN
Twintig verschillende deelnemers = evenveel 
verschillende hoofden. Dit vraagt dan ook in het begin 
het nodige paswerk om een helm op maat af te stellen.

Een helm zit stevig op het hoofd wanneer hij net over 
het hoofd schuift zonder te knellen. 

De driehoek die gevormd wordt door de riempjes 
moet net onder het oor zitten en mag er niet tegen 
schuren. De helm zit vast genoeg als er nog een 
vinger tussen het riempje en de kin kan. 

Een helm zit goed als hij niet op het hoofd wiebelt en 
als hij mooi horizontaal staat.  
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LEREN FIETSEN, 
STAP VOOR STAP
Leren fietsen doe je niet op één dag en vraagt heel 
wat oefening. Volwassenen die leren fietsen beginnen 
van nul en sommigen onder hen hebben zelfs nog 
nooit een fiets vastgehad. Het is van uiterst belang 
om een aantal opeenvolgende stappen te volgen om 
te komen tot fietsen.

De verschillende stappen om te leren fietsen zijn 
uitgewerkt in lesfiches. Elke lesfiche geeft aan hoe je 
een bepaalde techniek kan oefenen. De oefeningen 
worden opgesplitst in twee soorten vaardigheden:

Basisvaardigheden fietsen
 ► Stap 1: fietsgewenning

 ► Stap 2: remmen met twee handen

 ► Stap 3: draaien en sturen

 ► Stap 4: in evenwicht blijven (peddelen)

 ► Stap 5: in evenwicht blijven en afduwen (steppen)

 ► Stap 6: twee voeten op de pedalen

Verkeersvaardigheden fietsen
 ► Stap 1: vertragen, stoppen en vertrekken

 ► Stap 2: richting aangeven (arm uitsteken)

 ► Stap 3: links, rechts en achterom kijken

 ► Stap 4: kruisen

 ► Stap 5: over een obstakel rijden

WEETJES 
over beginnende fietsers

 ► Leren fietsen gaat stap voor stap. Elke deelnemer 
evolueert op een ander tempo. De verschillen 
in een groep kunnen groot zijn. Naargelang de 
vooruitgangen in de groep kan je de deelnemers 
beter opsplitsen in kleinere groepen om te 
kunnen differentiëren.

 ► Geef een beginnende fietser voldoende ruimte 
om te experimenteren. Sommige deelnemers 
stellen het op prijs dat je hen even laat proberen 
zonder dat je er echt op staat te kijken. Anderen 
hebben dan weer liever dat je hen voortdurend 
aanwijzingen geeft. 

 ► Wees geduldig. Het leertempo is verschillend 
en sommige stappen duren net iets langer dan 
andere om ze onder de knie te krijgen.

 ► Neem een aanmoedigende houding aan en toon 
begrip. Als er oefeningen niet goed lukken, raken 
deelnemers soms gedemotiveerd. Een beetje 
peptalk doet wonderen. 

 ► Houd rekening met spierpijn. Beginnende 
fietsers hebben vaak en snel last van pijnlijke 
spieren. Geef hen voldoende tijd en ruimte om 
even te ontspannen. Laat hen stoppen indien de 
pijn ondraaglijk wordt. 

 ► Let op een juiste lichaamshouding. Beginnende 
fietser zitten vaak heel gespannen op de fiets: 
met opgetrokken schouders en handen rond het 
stuur gekneld. Wijs hen erop een ontspannen 
houding aan te nemen. 

 ► Wanneer een deelnemer een volgende stap niet 
onder de knie krijgt, is het goed om even een 
stapje terug te doen. Grijp terug naar een vorige 
oefening. 

 ► Daag deelnemers uit om hun angsten te over-
winnen. 

 ► Start en eindig de les met een spelletje. Liefst 
met de hele groep samen. Hou er rekening mee 
dat de vaardigheden verschillen. Zoek een spel 
waaraan iedereen kan deelnemen. 



LEREN FIETSEN IN DE PRAKTIJK 
BASISVAARDIGHEDEN 
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Voorbereiding: 
Elke deelnemer heeft een fiets. Verzamel iedereen op 
een rechte lijn. 

TIP:
 ► Start de eerste les samen. Wanneer iedereen 

dezelfde oefening doet, krijg je een beter zicht 
op de vaardigheden die de deelnemers hebben. 
Nadien kan je groepjes vormen naargelang hun 
niveau.

 ► Je kan heel snel zien of deelnemers handig zijn 
met de fiets. Vanaf het moment dat ze een fiets in 
handen krijgen, kan je al observeren hoe ze die 
hanteren. Het zal je meteen opvallen of iemand 
de fiets stijfjes of vlotjes bestuurt. Dit kan je 
bestuderen wanneer je de fietsen verdeelt en hen 
het terrein met de fiets laat betreden. 

 ► Probeer te voorkomen dat de deelnemers al 
meteen de pedalen uitproberen. Dit kan het 
leerproces in het gedrang brengen. Het is erg 
belangrijk dat ze de stappen om te leren fietsen 
volgen. Maak hen duidelijk dat jij bepaalt wanneer 
ze de voeten op de pedalen mogen zetten. 

Oefening 1: Fietsonderdelen
Overloop met de deelnemers de belangrijkste onder-
delen van een fiets. Dit is belangrijk om de oefeningen 
en instructies die je geeft goed te begrijpen. 

Deze onderdelen moeten goed gekend zijn: stuur, 
zadel, remmen, bel, pedalen, poot. Ook de richtingen 
links en rechts moeten ze kennen. 

Oefen de onderdelen van de fiets. Dit kan je doen 
door gerichte opdrachten te geven:

 ► Leg je hand op het zadel

 ► Zet een voet op de pedaal

 ► Ga links/rechts of ga voor/achter je fiets staan

 ► Neem het stuur vast met beide handen

 ► Rinkel met de bel

 ► Knijp op je rechter/linker rem

STAP 1: FIETSGEWENNING
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Oefening 2: Veilig stappen met de fiets
De deelnemers nemen plaats aan de rechterzijde 
van de fiets. Ze houden de fiets aan de linkerzijde 
als barrière tussen hen en het verkeer. Wanneer deze 
houding te moeilijk is om de fiets te coördineren, laat 
de deelnemer dan aan de andere kant van de fiets 
stappen. De deelnemers wandelen op het terrein 
(= experimenteel stappen). Je kan wat kegels op 
het terrein zetten die ervoor zorgen dat ze rekening 
moeten houden met obstakels en bewegingsbanen 
van andere deelnemers.

Oefening 3: Fietsgewenning
Al stappend voeren de deelnemers opdrachten uit: 

 ► Draai naar links/rechts

 ► Steek linker/rechter hand in de lucht

 ► Stop door met beide handen op de remmen te 
duwen

 ► Draai voor je fiets door naar de andere zijde van 
je fiets

 ► Draai achter je fiets om naar de andere zijde van 
de fiets

 ► Stap door je fiets naar de andere kant

 ► Stop en hef je fiets op om hem te parkeren

 ► Doe drie grote stappen en rinkel met je bel

Doe deze opdrachten voor zodat iedereen begrijpt 
wat van hem/haar verwacht wordt. 

Oefening 4: Snel reageren op auditief/
visueel signaal
De deelnemers voeren verschillende handelingen uit 
op auditief/visueel signaal:

 ► Een fluitsignaal of rood = stilstaan

 ► Twee fluitsignalen of oranje = vertragen

 ► Drie fluitsignalen of groen = versnellen

Oefening 5: Parcours stappen
Stappen met de fiets aan de hand op een parcours 
(zie bijlage)

 ► Verkennen van de fiets.

 ► Vertrouwd geraken met enkele 
begrippen: fietsonderdelen, 
rijrichtingen (links, rechts, 
rechtdoor, achteruit) en lichaams- 
en bewegingsbeheersing (sneller, 
trager, stoppen).

 ► Vertrouwd geraken met de 
fiets: stuurbewegingen, gewicht 
van de fiets, juist hanteren van 
fietsonderdelen.

 ► Rekening houden met 
bewegingsbanen

DOEL
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Voorbereiding: 
Laat de deelnemers voelen welke rem vooraan werkt 
en welke achteraan. Dit kan je doen door zo hard 
mogelijk de linkerrem of rechterrem in te duwen en de 
fiets dan proberen vooruit te duwen. 

Leg de nadruk op remmen met beide handen. Laat 
zien waarom remmen met één hand niet goed is. 

 ► Enkel vooraan remmen veroorzaakt tuimelingen 
en buitelingen. Dit kan je aantonen door hard 
de voorrem in te drukken en de fiets vooruit te 
duwen zodat het achterste wiel omhoog gaat. 

 ► Enkel achteraan remmen zorgt ervoor dat de 
rem onvoldoende druk uitoefent om de fiets tot 
stilstand te brengen. Dit kan je aantonen door 
de achterrem in te drukken en de fiets vooruit te 
duwen zodat je kan zien dat de fiets onvoldoende 
remkracht heeft. 

Oefening 1: Snel reageren op auditief 
signaal
Laat de deelnemers rondstappen en op auditief 
signaal remmen met beide handen. 

Bijvoorbeeld: “Wanneer ik stop roep of fluit, rem je met 
beide handen.” Benadruk voortdurend het gebruik 
van beide handen.

STAP 2: REMMEN MET TWEE HANDEN
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Oefening 2: Snel reageren op visueel 
signaal 
Laat de deelnemers al stappend een parcours 
afleggen waarbij ze bij elke rode/groen/blauwe/gele 
kegel moeten remmen.

Oefening 3: Geleidelijk remmen
Laat de deelnemers rondstappen. Laat ze vanaf een 
afgesproken punt al pompend remmen tot een ander 
punt. Het pompen van de remmen doen ze door de 
remmen in te duwen en terug los te laten gedurende 
een bepaalde afstand. Zorg dat er voldoende afstand 
tussen de deelnemers is. 

Oefening 4: Remafstand inschatten
Laat deelnemers al stappend een parcours afleggen 
waarbij ze op een bepaalde lengte van de eindstreep 
zacht afremmen en stilstaan voor de eindstreep. Het 
is de bedoeling dat de deelnemers leren om niet 
bruusk te remmen. Ze moeten proberen om zachtjes 
te remmen terwijl de fiets nog voortbeweegt. Je kan 
bij deze oefening de remafstand steeds groter maken. 
In het begin mogen ze snel en bruusk remmen, 
maar hoe groter de afstand wordt hoe meer ze hun 
rembeweging zullen moeten controleren. 

 ► Vertrouwd geraken met de 
remmen.

 ► Snel reageren op onverwachte 
situaties.

 ► Rembewegingen controleren.

 ► Remafstanden inschatten.

DOEL



14

Voorbereiding: 
Gebruik kegels om de start van het parcours aan te 
geven. 

Verzamel al deelnemers aan de start. 

Laat de deelnemers zien dat je om te draaien of om 
bochten te nemen niet te ver mag doordraaien met je 
stuur. Toon hen wat er gebeurt:

 ► Wanneer je te ver doordraait rolt het wiel onder je 
vandaan en zal je je evenwicht verliezen. 

Oefening 1: In het rond
Laat de deelnemers in het rond stappen. Laat ze eerst 
rondstappen naar rechts. Verander vervolgens van 
richting. 

STAP 3: DRAAIEN EN STUREN
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Oefening 2: Slalommen
Laat de deelnemers zigzag tussen kegels stappen. 
Zet de kegels op ongeveer 2m van elkaar af. 

Oefening 3: Doe de acht
De deelnemers starten aan één van de hoeken waar 
kegels opgesteld staan. De deelnemers begeven 
zich schuin naar de overkant met de fiets in de hand. 
Aan de overzijde draaien ze naar rechts, tussen de 
volgende kegels door, waar ze weer schuin oversteken 
en naar links stappen en alles herhalen. 

 ► Vertrouwd geraken met de 
stuurbeweging (draai-as)

 ► Links en rechts draaien

DOEL
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Voorbereiding: 
Zorg dat het terrein leeg is. Bij deze oefening hebben 
de deelnemers wat ruimte nodig. Zorg dat ze niet te 
dicht tegen elkaar staan. 

TIP:
 ► Bij deze oefening ga je meteen merken wie al erg 

handig is met het zoeken naar evenwicht. 

 ► Het is belangrijk dat de deelnemers een 
zekere snelheid hebben om hun evenwicht te 
vinden. Wie te langzaam gaat, zal veel moeite 
ondervinden. Moedig regelmatig aan om wat 
sneller te peddelen. 

Oefening 1: Stappend voortbewegen
De deelnemers gaan op hun zadel zitten en proberen 
zich voort te bewegen door met de voeten vooruit te 
stappen. Eerst in een rechte lijn.

Oefening 2: Obstakels vermijden
De deelnemers peddelen rond op het terrein. Er staan 
verschillende kegels verspreid over het terrein. De 
deelnemers proberen zich al peddelend tussen de 
kegels voort te bewegen zonder ze te raken. 

Oefening 3: Evenwicht vinden

Alle deelnemers starten op hetzelfde punt. Zorg 
dat er voldoende afstand tussen de deelnemers is.  

STAP 4: IN EVENWICHT BLIJVEN (PEDDELEN)
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De deelnemers stoten zich met de voeten af tot aan 
de eerste lijn en proberen vanaf dan de voeten los 
te trekken van de grond. Ze laten zich zover mogelijk 
verder rollen. 

Een variatie hierop is dat ze zich 5 tellen vooruit mogen 
duwen en dan de voeten moeten loslaten. 

Oefening 4: Evenwicht vinden op auditief 
signaal
De deelnemers peddelen kriskras over het terrein. Ze 
proberen zo veel mogelijk snelheid te krijgen. Wanneer 
de deelnemers een fluitsignaal horen, trekken ze hun 
voeten los van de grond en proberen ze zich verder 
te laten rollen. 

TIP:
Deze oefening kan soms wat lastig verlopen 
aangezien niet iedereen hetzelfde ritme heeft. Wie 
kan je laten meedoen? Deelnemers waarvan je merkt 
dat ze tijdens het stappen al vanzelf heel wat snelheid 
hebben, die geen rare tussenstapjes maken en die 
lekker vloeiend en zonder al te veel met de pedalen in 
de war te geraken, zich voortbewegen. 

Oefening 5: Peddelen en remmen
De deelnemers peddelen over het terrein en op het 
afgesproken signaal remmen ze met beide handen. 

Oefening 6: Peddelen en beheersing van 
de fiets
Op het terrein liggen verschillende hoepels verspreid. 
Zorg dat er voldoende afstand is tussen de hoepels. 
De deelnemers peddelen kriskras tussen de hoepels. 
Op het afgesproken signaal peddelen de deelnemers 
zo snel mogelijk naar een hoepel. Er mogen geen 
twee personen bij dezelfde hoepel staan. 

Oefening 7: Een parcours peddelen
De deelnemers leggen al peddelend een parcours af.

 ► Evenwicht zoeken.

 ► Lichaamsbeheersing.

 ► Kunnen reageren tijdens het 
bewegen.

 ► Rekening houden met 
bewegingsstromen van anderen.

DOEL
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Voorbereiding: 
Verwijder terug alle obstakels van het terrein zodat ze 
weer ruimte hebben om te experimenteren. 

TIP:

 ► Bij deze oefening zal je misschien stappen 
overslaan omdat de deelnemers soms zelf de 
voeten op de pedalen gaan trekken en meteen 
aan het fietsen zijn. Splits de groep dan op. 

 ► Het is belangrijk dat de deelnemers een zekere 
snelheid hebben om hun evenwicht te vinden.. 

Oefening 1: Stappend voortbewegen
De deelnemers gaan op hun zadel zitten en zetten één 
voet op een pedaal en proberen zich voort te duwen 
met de andere voet. De basis van deze oefening is 
hetzelfde als de peddeloefening.

Oefening 2: Obstakels vermijden
De deelnemers steppen rond op het terrein. Er staan 
verscheidene kegels verspreid over het terrein. De 
deelnemers proberen zich al peddelend tussen de 
kegels voort te bewegen zonder ze te raken. 

Oefening 3: Evenwicht vinden
Alle deelnemers starten op hetzelfde punt. Zorg dat 
er voldoende afstand tussen de deelnemers is. De 
deelnemers stoten zich met één voet af tot aan de 
eerste lijn en proberen vanaf dan de andere voet los 
te trekken van de grond. Ze laten zich zover mogelijk 
verder rollen. 

STAP 5: IN EVENWICHT BLIJVEN EN AFDUWEN 
(STEPPEN)
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Oefening 4: Laddercompetitie
De deelnemers starten vanaf dezelfde lijn. Ze steppen 
tot aan de eerste lijn. Vanaf die lijn trekken ze de 
andere voet omhoog. Achter de lijn staan kegels. Elke 
kegel heeft een bepaald aantal punten. Wie het verst 
geraakt zonder de voeten op de grond te zetten, krijgt 
de meeste punten. 

Oefening 5: Steppen en remmen
De deelnemers steppen over het terrein, op het 
afgesproken signaal wordt er geremd met beide 
handen. 

Oefening 6: Parcours afleggen
De deelnemers leggen al steppend een parcours af.

 ► Evenwicht zoeken en bewaren.

 ► Lichaamsbeheersing.

 ► Rekening houden met 
bewegingsbanen van anderen.

DOEL
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Voor deze fase hebben de mensen ruimte nodig. Zorg 
dat er niet teveel voorwerpen op het terrein staan die 
hen kunnen belemmeren tijdens de zoektocht naar de 
pedalen, zodat ze goed kunnen doorfietsen.

TIP:
 ► Zorg dat er voldoende ruimte is om te kunnen 

fietsen. Probeer een aantal mensen samen te 
nemen die ongeveer op hetzelfde niveau zitten. 
Wanneer je merkt dat de groep wat groot is, werk 
dan met een viertal mensen tegelijkertijd. 

 ► Je zal merken dat beginnende fietsers een stevig 
tempo hebben. Wanneer je weinig deelnemers 
hebt, vormt dit niet zo’n probleem. Het is ook heel 
normaal. Beginnende fietsers rijden snel omdat 
ze op die manier beter het evenwicht kunnen 
behouden. 

Oefening 1: Pedalen zoeken
De deelnemers steppen vrij rond. Wanneer ze 
voldoende snelheid hebben, zoeken ze met hun voet 
de pedaal en meteen daarna zetten ze de voet terug 
op de grond. 

Oefening 2: Doortrappen
De deelnemers zoeken hun pedaal en als ze kunnen, 
mogen ze proberen verder te duwen. Moedig hen aan 
om voldoende druk op de voet te zetten. Wanneer 
ze onvoldoende druk zetten, zullen ze de pedalen 
niet kunnen rondtrappen. Bij sommigen duurt het 
even vooraleer ze doorhebben dat ze goed moeten 
doorduwen met de andere voet. Vaak heeft dit te 
maken met de angst om te vallen. 

Opmerking: 
Wanneer de deelnemers er in slagen om te trappen 
met de pedalen, geef dan voldoende tijd en ruimte om 
de techniek te oefenen zonder dat ze door obstakels 
gehinderd worden. 

Sommige deelnemers vinden het niet aangenaam 
wanneer deelnemers door elkaar fietsen. Geef hen 
de kans om ergens te oefenen waar ze niet gestoord 
worden door anderen, maar geef ook aan dat dit een 
goede manier is om je reactievermogen te oefenen, 
om snel te reageren op onverwachte situaties. 

STAP 6: TWEE VOETEN OP DE PEDALEN

 ► Evenwicht zoeken

 ► Controle krijgen over de fiets

 ► Voorwaartse trapbeweging  
uitlokken

DOEL
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Voorbereiding: 
Verwijder alle obstakels van het terrein.

Oefening 1: Vertrekken
De deelnemers mogen eerst nog 5 keer met de voet 
afduwen vooraleer ze hun voet op de pedaal zetten. 
Dit wordt afgebouwd van 5 naar 4, van 4 naar 3,…

Oefening 2: Vertrekken in één beweging

De deelnemers zetten hun voet op de pedaal in 
hoogste stand en duwen zo hard mogelijk af. Ze laten 
zich zo ver mogelijk uitbollen.

STAP 1: OPSTAPPEN EN VERTREKKEN

 ► Vaardig worden in opstappen en 
vertrekken.

 ► Evenwicht bewaren.

 ► Lichaamsbeheersing.

 ► Rekening houden met 
bewegingsbanen van andere 
personen.

DOEL
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Voorbereiding: 
Laat de deelnemers vrij rondfietsen. Ze moeten 
nu rekening houden met andere deelnemers, hun 
fietsbewegingen afremmen, indien nodig stoppen en 
opnieuw vertrekken. 

Oefening 1:  
Stoppen op auditief en visueel signaal
De deelnemers fietsen door elkaar, wanneer ze een 
fluitsignaal horen, proberen ze tot stilstand te komen. 
In het begin drukken beginnende fietsers bruusk op 
de remmen, wijs hen erop dat rustig en geleidelijk te 
doen. 

De deelnemers rijden in het rond. Van zodra ze een 
rode kleur zien verschijnen, moeten ze stoppen met 
rijden. 

Oefening 2:  
Rechtdoor fietsen en geleidelijk remmen 
De deelnemers nemen plaats op een rechte lijn. Ze 
fietsen rechtdoor tot aan de streep. Vanaf de eerste 
streep beginnen de deelnemers te remmen om stil te 
staan bij de eindstreep. 

Oefening 3:  
Fietsen, remmen en afstappen
Laat de fietsers een eenvoudig parcours afleggen. 
Wanneer ze de stoeprand bereiken, vertragen ze 
vanaf de eerste streep, stoppen aan de tweede 
streep, zetten beide voeten op de grond en stappen 
af langs de rechterkant van hun fiets. 

STAP 2: VERTRAGEN EN STOPPEN

 ► De fiets op een veilige manier tot 
stilstand leren brengen.

 ► Remafstanden inschatten.

 ► Gedoseerd leren remmen.

DOEL
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STAP 3: RICHTING AANGEVEN

Voorbereiding: 
Wanneer de deelnemers het fietsen al redelijk onder 
de knie hebben, mogen ze proberen om een hand los 
te laten van het stuur. Ze mogen dit vrij oefenen. Geef 
aan dat ze hun hand in het begin best nog kort bij het 
stuur houden. Op die manier kunnen ze snel het stuur 
terug vastgrijpen bij evenwichtsverlies. 

Zorg dat je het volgende materiaal bij de hand hebt: 
twee kleuren kegels en pittenzakken.

TIP:

 ► Verwoord duidelijk dat, wanneer ze niet durven 
om één hand van het stuur te lossen, ze dan het 
best de handen aan het stuur houden. 

 ► Doe elke oefening ook eens in de andere richting 
zodat ze ook het andere hand kunnen oefenen. 

Oefening 1: Dag dag
De deelnemers fietsen in het rond. Wanneer ze jou 
voorbij rijden zeggen ze ‘dag’ door hun hand een klein 
beetje op te liften. Het is leuk om dat in verschillende 
talen te doen, aangezien de meerderheid van je 
publiek waarschijnlijk van andere herkomst is. 

Oefening 2: Alstublieft! Dank je wel!
Je hebt in je hand een kom met pittenzakken. De 
deelnemers rijden in het rond en telkens wanneer ze 
jou voorbij rijden geef je hen een pittenzak aan. De 
fietsers proberen de zakjes aan te nemen en bij de 
volgende ronde ze terug te geven. 
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Oefening 3: Flessen omgooien
Je geeft de deelnemers een pittenzak aan wanneer 
ze je voorbijrijden. Ze rijden verder rond. Wanneer ze 
voorbij de flessen rijden, proberen ze deze met de 
pittenzak omver te gooien.

Oefening 4: Nummertje trekken
Span tussen de bomen op het terrein een touw. 
Bevestig aan het touw kaartjes met cijfers. Laat de 
deelnemers de kaartjes van het touw trekken. Je kan 
het spel uitdagender maken door ze de kaartjes in 
de juiste volgorde te laten nemen of een willekeurig 
nummer te roepen dat ze vervolgens moeten zoeken. 

 ► Evenwicht houden met één hand.

 ► Richting aangeven.

DOEL
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STAP 4: LINKS, RECHTS EN ACHTEROM KIJKEN 

Voorbereiding: 
Stel het parcours op met touwen en/of krijtlijnen. 
Deze oefening traint op het nauwgezet draaien in 
verschillende verkeerssituaties.

TIP:

 ► Je kan deze oefeningen zo moeilijk en makkelijk 
maken als je zelf wil. Het is een oefening waar 
heel wat fietsniveaus aan kunnen deelnemen. Je 
kan er bovendien ook heel wat extra oefeningen 
bij verzinnen om de deelnemers uit te dagen. 

 ► Indien mogelijk raden we je aan om het parcours 
op te stellen met materialen die niet te vlak 
zijn, vb. kegels. Verschillende parcours die in 
de hoogte uitgezet worden, zijn moeilijker dan 
vlakke parcours. 

Oefening 1: Achterom kijken 
Wanneer je in het verkeer links wil afslaan, moet 
je ervoor zorgen dat er geen achterliggende 
weggebruiker je aan het inhalen is. We oefenen op het 
achteruitkijken door op een bepaald punt in het traject 
te staan en een kaartje met een cijfertje te tonen. Je 
staat op dit punt met je rug naar de aankomende 
fietser. De fietser probeert over de linkerschouder te 
kijken en te zeggen welk cijfer jij omhoog houdt. Je 
kan het fietsterrein geleidelijk versmallen zodat ze 
steeds verder over de schouder moeten kijken. 

Oefening 2: Links en rechts afslaan
Stel een T-parcours op waarbij het links en rechts 
afdraaien geoefend kan worden. Oefen op het nemen 
van grote bochten en het nemen van kleine bochten. 
Oefen eerst de grote bochten en maak ze steeds 
kleiner.       

Deze T-opstelling kan je ook meteen gebruiken als 
voorbeeld van een verkeerssituatie waarmee je kan 
oefenen om correct links en rechts af te slaan. Laat 
ze eerst vrij oefenen. Nadien laat je ze op gerichte 
punten hun hand uitsteken. 
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Door het plaatsen van kegels kan je ook gemakkelijk 
aangeven wanneer ze hun hand moeten uitsteken 
en wanneer ze terug het stuur vastnemen. Dit helpt 
om de angstige personen uit te dagen, maar ook om 
durvers grenzen te geven. 

 ► Evenwicht behouden bij afwijkende 
lichaamshoudingen op de fiets.

 ► Vloeiende stuurbewegingen kunnen 
maken.

 ► Links en rechts afslaan op een 
correcte manier.

DOEL

Oefening 3: Rotonde
Bij deze oefening moeten de deelnemers een 
opstelling in de vorm van een rotonde oprijden. Laat 
ze dit langs links en rechts doen. Nadien mogen ze 
de rotonde enkel langs rechts oprijden, maar moeten 
ze rekening houden met de verschillende deelnemers 
die een andere richting kiezen. 
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STAP 5: KRUISEN EN NAAST ELKAAR RIJDEN

Voorbereiding: 
Elke oefening wordt getraind in eenzelfde soort 
opstelling. Nu de deelnemers al heel wat rijvaardig-
heden en zekerheid op de fiets hebben zouden ze 
beter in staat moeten zijn om rekening te houden met 
andere weggebruikers en niet de controle over de 
fiets en het evenwicht te verliezen. 

Oefening 1: kruisen
Leg twee touwen met ongeveer twee meter tussen 
evenwijdig met elkaar. Deel de groep in twee. De ene 
groep neemt plaats aan de ene zijde, de andere zet 
zich klaar aan de overzijde. Op afgesproken auditief 
of visueel signaal vertrekt er iemand aan beide kanten. 
De deelnemers houden zich aan de rechterkant van 
het rijvak en zullen elkaar halverwege kruisen. 

Oefening 2: naast elkaar rijden
In dezelfde opstelling zet je de deelnemers naast 
elkaar aan één zijde van de opstelling. Ze vertrekken 
gelijktijdig op afgesproken signaal. De deelnemers 
worden uitgedaagd om rekening te houden met 
elkaar en zonder evenwichtsverlies te vertrekken. 
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Oefening 3: Smalle doorgang
Stel een parcours op waarbij de deelnemers kunnen 
oefenen op het nemen van een smalle doorgang. 
Zorg dat er variatie is tussen rechte en bochtige 
stukken. Maak gebruik van verschillende materialen. 
De verschillende materialen hebben verschillende 
hoogtes. Hoogtes maken het nemen van smalle 
doorgangen moeilijker. Laat ze ook eens vanuit twee 
richtingen vertrekken. 

 ► Vloeiende stuurbewegingen kunnen 
maken.

 ► Links en rechts afslaan op een 
correcte manier.

DOEL
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STAP 6: ONDER/OVER/VOORBIJ  
EEN OBSTAKEL RIJDEN
Voorbereiding: 
Wanneer je fietst, krijg je vaak te maken met een 
oneffen wegdek, laaghangende takken of een wagen 
die op het fietspad geparkeerd staat. Dit zijn allemaal 
situaties waarmee de fietsers moeten kunnen omgaan.

Oefening 1: onder een obstakel rijden
Tijdens fietstochten kan je te maken krijgen met 
laaghangende takken. Leer de deelnemers bukken 
onder een touw dat gespannen wordt tussen twee 
bomen. In het begin is het van belang dat het touw 
goed zichtbaar is. Je kan deze oefening ook doen 
door een stok op een bepaalde hoogte te houden 
terwijl ze je voorbij fietsen.

Oefening 2: over een obstakel rijden
Leg enkele platte plankjes achter elkaar op het terrein. 
Laat de deelnemers erover rijden. Ze zullen merken 
dat dit niet zo aangenaam voelt. Leer ze om lichtjes 
hun lichaam op te liften terwijl ze op de fiets zitten. 



VERKEERSVAARDIGHEDEN FIETSEN

31

Oefening 3: voorbij een obstakel rijden 
Maak een afgebakende lengte met touwen ter 
breedte van een rijvak. Zet op de lengte halverwege 
een obstakel, zoals een fiets. Laat de deelnemers de 
fiets voorbijsteken. Zorg ervoor dat ze steeds over de 
linkerschouder achterom kijken voordat het obstakel 
voorbij te rijden. 

 ► Obstakels ontwijken.

 ► Evenwicht bewaren.

 ► Verkeersvaardigheid aanwenden.

DOEL

FIETSVAARDIGHEIDS- 
PARCOURS 
Wil je zien of de deelnemers alle oefeningen kunnen 
toepassen? Stel dan een parcours op waarbij je een 
aantal elementaire oefeningen achtereenvolgens test. 

Zijn de deelnemers klaar voor het  
verkeer? 
Hoe weet je of iemand klaar is om in het verkeer te 
fietsen? Een deelnemer moet minstens de basis-
vaardigheden van het fietsen onder de knie hebben. 

Verder moeten ze toch ook wel enkele verkeers-
vaardigheden goed kunnen toepassen, zoals:

 ► Opstappen en vertrekken

 ► Vertragen en stoppen

 ► Links, rechts en achterom kijken

 ► Kruisen

 ► Een obstakel voorbij rijden

Het kunnen uitsteken van handen is voor sommige 
beginnende fietsers erg stresserend en lastig. Het 
is beter dat men goed in alle richtingen kan kijken 
om ander verkeer waar te nemen, dan halsbrekende 
toeren uit te halen om de richting aan te geven. 

Het rijden in een verkeersomgeving is op het vlak van 
emoties helemaal anders dan op een veilig afgesloten 
verkeersvrij terrein. Je doet er goed aan om tijdens de 
laatste les eens een klein blokje om te rijden om te 
kijken of ze ook kunnen fietsen op een plek waar er 
andere prikkels en situaties zijn. 

Je zal merken dat sommigen het duidelijk lastiger 
hebben dan op het terrein. Dit heeft heel vaak te 
maken met angst en opwinding, maar ook door het 
feit dat, wanneer je in de straat komt, de situaties 
niet vlak zijn, maar obstakels en begrenzingen zich 
op bepaalde hoogtes bevinden. De ruimtelijkheid is 
anders. 
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Fietsen in groep is vaak moeilijker dan individueel 
fietsen. Je fietst kort bij elkaar, je moet rekening 
houden met verschillende fietsniveaus en je moet 
snel kunnen reageren bij onverwachte situaties om 
anderen niet in gevaar te brengen.

Wanneer je tijdens de fietstocht informatie wil door-
geven aan beginnende fietsers is dit niet evident 
omdat de groep vaak opsplitst door de verschillende 
fietsniveaus. Het is dus goed om je informatie vooraf 
te geven of om op een veilige plaats onderweg halt te 
houden en dan je boodschap mee te geven.

Enkele gouden regels voor fietsen in groep:

 ► Bij voorkeur één begeleider per vier beginnende 
fietsers (liefst meer).

 ► Een verantwoordelijke vooraan. Zijn/haar taak 
bestaat vooral uit het wijzen van de weg, maar 
door de positie kan hij/zij niet de hele groep 
bereiken met instructies.

FIETSEN IN GROEP
 ► Verspreid andere begeleiders daarom op 

regelmatige afstand tussen de beginnende 
fietsers. Zij kunnen de anderen tips geven en 
informeren. Geef hen een fluitje zodat ze een 
signaal kunnen geven wanneer ze niet kunnen 
volgen, er een valpartij is of als er iets mis is met 
een fiets. 

 ► Fiets bij een eerste fietstocht best achter elkaar. 
Je kan als begeleider dan naast de groep fietsen 
om instructies te geven.

 ► Zorg voor een verantwoordelijke achteraan die 
er op toeziet dat iedereen mee is. Deze persoon 
ontfermt zich over mensen die achterop geraken. 

 ► Elke leerling krijgt een vaste plaats binnen de 
groep. In tegenstelling tot het fietsen in groep met 
gevorderde fietsers, zet je nu de betere fietsers 
vooraan. De minder vaardige fietsers hebben 
vaak wat meer tijd en ruimte nodig om een afstand 
af te leggen. Op die manier kan je met meer 
vaardige fietsers al een beetje doorfietsen en hen 
aan het eerstvolgende kruispunt opwachten. 

 ► Spreek vooraf enkel signalen af die bepalen 
wanneer er gestopt wordt of wanneer je van 
richting verandert.

 ► De fietsers dienen voldoende afstand te houden 
ten opzichte van elkaar.

 ► Deelnemers die hun handen nog niet goed los 
kunnen laten van het stuur, geven het best geen 
richtingsverandering aan. 

 ► Neem gerust je plaats in op de baan. Je hoeft 
zeker niet uiterst rechts te houden. 50 à 100 cm 
afstand van de stoep of geparkeerde wagens 
is in het begin het beste voor onevenwichtige 
fietsers.

 ► Wijs op de aanwezigheid van andere weg-
gebruikers.

 ► Wees attent voor verkeersregels, ook al houden 
andere weggebruikers zich daar niet aan.
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