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Lesfiche praktische fietsvaardigheid  - 4de Leerjaar

1.  FietscontroLe - 5 min.
Hier gaan we controleren of de fietsen van de leerlingen reglementair in orde zijn. De begeleider roept de onderdelen 
een voor een af. Per verplicht onderdeel dat niet aanwezig is, moeten ze een fietslengte vooruit. Is het fietsonderdeel 
wel aanwezig, blijven ze gewoon staan.

Verplichte fietsonderdelen zijn: 

- Bel
- Voorrem
- Achterrem
- Zijdelingse reflectie in de wielen
- Reflector vooraan
- Pedaalreflectoren
- Reflector achteraan

Fietsers moeten ’s nachts en wanneer de zichtbaarheid minder is dan 200 meter fietsverlichting gebruiken: een wit of 
geel licht vooraan en een rood licht achteraan. De lichten moeten vast zijn of knipperen en kunnen zowel op de fiets 
als op de fietser bevestigd worden.

2.  Stappen met de fiets aan de hand
Imitatie: De leerlingen stappen met de fiets aan de hand, twee handen aan het stuur, in dezelfde richting rond de 
begeleider (in tegenwijzerzin). Bij deze oefening is het de bedoeling dat de leerlingen de begeleider gaan imiteren. 
Telkens de begeleider van houding verandert geeft hij of zij het fluitsignaal en imiteren de leerlingen de pas gemaakte 
houding. Mogelijke handelingen zijn:

- Linkerhand op het hoofd 
- Rechterhand aan de neus 
- Linkerhand op de bel
- Rechterhand in de zij
- …

MateriaaL: fluitje, tamboerijn, handgeklap

Als deze oefening vlot blijkt te lopen wordt het tempo wat opgedreven en de oefeningen wat moeilijker. Zo gaan we 
naar het rechts opstappen.

3.  Steppen
Dezelfde route op de speelplaats wordt behouden. Het linkerbeen wordt op de rechter pedaal geplaatst en we gaan 
op een rustig tempo steppen en wordt er op fluitsignaal een reeks kleine oefeningen gedaan.

- Tijdens het steppen wordt het rechterbeen naar de bips of zo hoog mogelijk gebracht
- Zwaaien met de linkerhand
- Verander nu van been dus nu ga je steppen met je rechterbeen op de rechterpedaal
- Gaat dit vlot? Probeer dan nu het linker been over de fiets te brengen en zo op het zadel te gaan zitten

Nu het op- en afstappen op een vlotte manier lukt gaan we over naar de vaardigheden tijdens het fietsen

4.  Richting houden
FoLLow the Leader: Een leerling wordt aangeduid om kleine oefeningetjes voor te doen op zijn/haar fiets en de rest 
volgt het voorbeeld 

- zwaaien met de rechter/linkerhand 
- 1 hand op de bips 
- rechtstaan op de trappers 
- …
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Terwijl deze oefening bezig is wordt langs een lengte van het traject een reeks kegels geplaatst om zo een slalom te 
creëren. En aan de andere lengte wordt op +/- 5 m van de kegel een andere kegel geplaatst. De begeleider neemt 
de kaarten met prenten.

SLaLom en achterom kijken: De leerlingen blijven nog steeds dezelfde route volgen maar gaan nu door de slalom heen. 
Eenmaal in de volgende lengte gekomen ter hoogte van de geplaatste kegel kijken ze achterom zonder te stoppen. 
De begeleider steekt een prent omhoog en de leerling zegt wat er op de prent staat.

5.  Arm uitsteken
Het vLiegtuig bijtanken: Een leerling speelt vliegtuig en zet op de bagagedrager een curverbox. De rest van de leerlingen 
worden de tankers en krijgen elk een tennisbal. Het vliegtuig rijdt vooraan en telkens gaat een tanker achter het vliegtuig 
naast het vliegtuig rijden en tracht zijn/haar tennisbal in de curverbox te gooien en sluit terug achteraan de rij aan. We 
gaan zo door tot elke leerling zijn/haar tennisbal in de curverbox ligt.

6.  Oogcontact maken
High Five: De leerlingen worden opgesplitst in twee groepen . Groep 1 fietst in tegenwijzerzin rond de twee rechtse 
kegels en groep 2 doet dit tegenwijzerzin om de twee linkse kegels dus kruisen de 2 groepen elkaar in het midden 
van de speelplaats. Op dat moment slaan ze elkaar in de handen.

Love-bikes: De groep is opnieuw in twee groepen verdeel. Ze doen net hetzelfde als bij high five: een ploeg fiets om de 
linkse kegels en de andere groep om de rechter kegels. Ditmaal rijden beide groepen in dezelfde richting waardoor 
ze elkaar niet kruisen maar in het midden naast elkaar fietsen. Op dat moment geven ze elkaar de hand en proberen 
hand in hand de middenlengte door te fietsen.

7.  Uitkijken
BaLLenregen: De leerlingen worden in twee groepen verdeeld, fietsers en niet-fietsers. De niet-fietsers maken een 
doorgang door per twee recht over elkaar te staan. Zij rollen ballen naar elkaar. De fietsers rijden door de gang heen 
en proberen de ballen te ontwijken.

8.  Naast en achter eLkaar fietsen
Haantje-de-voorste: De leerlingen fietsen rond de speelplaats in een traag tempo. De laatste in de rij steekt de volledige 
groep voorbij en gaat vooraan fietsen. Eenmaal vooraan doet diegene die nu de laatste in de rij is hetzelfde. De oefening 
gaat zo door tot iedereen heeft voorbijgestoken.

9.  Hindernissen
Doetiehet of doetiehetniet: Elke leerling legt individueel het hindernissenparcours af.

- De wipplank
- De hoge brug
- De schuine helling
- De smalle doorgang


