
Fietscontrolelijst 
 
Bij controle van de fiets van ____________________________________________  

 

is het volgende gebleken:   (omcirkel ‘ja’ of ‘nee’) 

 

 

Algemeen:                      Opmerkingen 

              

1. Het stuur zit goed vast. Ja Nee ________________________  

2. De bel is goed te horen. Ja Nee 

3. De handvatten zitten goed vast Ja Nee ________________________ 

4. De handvatten zijn heel, ook de uiteinden Ja Nee 

5. De remmen werken goed. Ja Nee ________________________ 

6. De banden hebben voldoende profiel,  Ja Nee 

 vertonen geen scheurtjes en zijn niet uitgedroogd.   ________________________ 

7. Het zadel zit goed vast. Ja Nee 

8. Het zadel staat op de juiste hoogte afgesteld. Ja Nee ________________________ 

      De fiets moet goed afgesteld staan voor de deelnemer, 

      als je stil staat moet je met één voet bij de grond kunnen.   ________________________  

9. De ketting staat goed afgesteld, niet te slap, niet te strak. Ja Nee       

10. De bagagedrager zit goed vast. Ja Nee ________________________ 

11. De fietstassen hangen goed, dus niet tegen het achterwiel. Ja Nee      

12. De snelbinders zijn heel Ja Nee ________________________ 

13. De trappers draaien soepel. Ja Nee 

14. De bedrading is in orde; er hangt niets los Ja Nee ________________________ 

 

Reflectie:   ________________________ 

 

15. Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets. Ja Nee     ________________________ 

16. Beide wielen of banden hebben cirkelvormige zijreflectie. Ja Nee 

17. Er zitten gele of witte reflectoren in de trappers. Ja Nee     ________________________ 

 

Is bij elke vraag ‘ja’ omcirkeld’? Dat voldoet jou fiets aan    ________________________ 

de eisen die de wet stelt aan een dagfiets. Je mag met je fiets  

overdag en bij goed zicht de weg op.   ________________________ 

 

Verlichting:   ________________________ 

 

18. De koplamp werkt. Ja Nee     ________________________ 

19. Het achterlicht werkt en zit op de juiste plek. Ja Nee 

20. De dynamo werkt, ook bij nat weer. Ja Nee ________________________ 

 

Is ook bij deze vragen ‘ja’ omcirkeld? Dan voldoet jouw fiets aan 

de eisen die de wet stelt aan een nachtfiets. Je mag met je fiets 

ook in het donker en overdag bij slecht zicht de weg op. 

 

 

Is er een ‘nee’ omcirkeld? Dan is er iets niet in orde met de fiets. 

Laat het zo snel mogelijk maken! 


