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 1. Mijn fiets 

Dit is mijn fiets. 

Hij is nieuw en heel sterk. 
Vroeger zag een fiets er heel anders uit. 
Een fiets heet ook wel een rijwiel. 
Je krijgt in dit boek antwoord op vragen als: 
 Welke delen zitten er aan een fiets? 
 Hoe zag de eerste fiets eruit. 
 Waarom kregen later fietsen één hoog wiel? 
 Waarom mochten dames vroeger niet fietsen? 



 2. De delen van een fiets 

Het frame (zeg: freem) is groen. 
Het lijkt wel een driehoek. 
Een frame is gemaakt van holle buizen. 
Het frame maakt de fiets sterk. 

De band zit rond het wiel. 
De band zit vol lucht. 
Zo veert de fiets. 
Je voelt de hobbels minder. 

Het wiel is mooi rond. 
Je noemt de rand de velg. 

De spaken maken 
het wiel stevig. 

De ketting  loopt over het tandwiel.  
Je trapt en de ketting draait. 
De ketting gaat naar het achterwiel. 
Als je trapt, gaat het achterwiel draaien. 

Het zadel  

Het stuur  

De trappers laten de fiets be-
wegen. Aan de trapper zit een 
tandwiel (1) vast. Het tandwiel 
draait rond. 
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 3. De loopfiets 

De eerste fiets 
De loopfiets (1) was de eerste fiets. 
Deze fiets is 2 honderd jaar oud. 
Het was een fiets van hout. 
De fiets had geen trappers. 
Je zat op het zadel.  
Je liep, maar zat en werd minder moe (2). 
Het ging veel sneller dan lopen. 
In één uur loop je 6 duizend stappen. 
Op de loopfiets deed je er 13 duizend. 
Een houten paard 
Vroeger reisde je op land te voet, te paard 
of  met een paard met rijtuig (3). 
Meer was er niet. 
Een baron uit Duitsland bedacht de fiets. 
Er was honger in het land. 
De mensen aten zelfs de paarden op. 
Daarom bedacht die Duitse baron een 
paard van hout: de loopfiets. 
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 4. Trappen maar! 

Trappers 
De loopfiets verandert. 
Aan het voorwiel komen trappers (1) 
Het voorwiel was groter dan het achterwiel. 
Zo kon je beter bij de trapper. 
 
Hobbel de bobbel 
De fiets was van ijzer. 
Hij was zwaar. 
De wielen waren van hout. 
Om het houten wiel zat een band van ijzer. 
De wegen waren slecht. 
Ze zaten vol kuilen. 
De straat had bolle stenen. 
Het was geen pretje op die fiets. 
Je schudde hobbel de bobbel door elkaar. 
Je handen en billen deden pijn. 
Deze fiets kreeg daarom  
de naam de bottenkraker (2). 
De bottenkraker is honderd vijftig jaar oud. 
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 5. Hoog op een wiel 

 

Hoog 
Deze fiets had een heel groot voorwiel (1). 
Het achterwiel was heel klein. 
Je zat heel hoog boven de weg. 
Het grote wiel maakte de fiets sneller. 
Je kon ook veel beter bij de trappers. 
Deze fiets zag je 130 jaar geleden op  
de weg. 
Gevaar 
Deze fiets was gevaarlijk. 
Een diepe kuil in de weg..... 
Het grote wiel slingerde..... 
Pats! Boem, daar lag je op je neus (2). 
Je rolde over het grote wiel heen. 
Opstappen 
Opstappen was een hele klus. 

Je stapte op een stang. 
Duwen maar.... en vlug naar boven. 
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 6. De ketting 
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Even grote wielen 
Honderd jaar geleden was de fiets weer anders. 
De twee wielen waren even groot. 
De trappers zaten niet meer aan het voorwiel 
vast. 
Die trappers zaten in het midden. 
Net als bij onze fietsen. 
Aan de trappers zat een tandwiel (1). 
Over het tandwiel liep een ketting (2). 
De ketting liep naar het achterwiel. 
Aan het achterwiel zat ook een tandwiel (3). 
Nu draaide het achterwiel eerst. 
En niet het voorwiel, zoals vroeger. 
Vering 
Het zadel kreeg vering (4). 
Je voelde de hobbels in de weg minder. 
Later kreeg de fiets banden van rubber. 

De fiets ging daardoor harder. 
En vooral je bips deed minder pijn. 
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 7. De damesfiets 

Dames vroeger 
Heel vroeger mochten dames bijna niets. 
Thuis zitten, wat handwerken, lezen en het 
huishouden. 
Fietsen mocht ook niet. 
Dat was niets voor dames met  
hun lange jurken en rokken. 
Stel je voor dat je een enkel zou zien. 
Dat was niet netjes. 
 
De dames op de fiets 
Honderd jaar geleden werd dat anders. 
Sommige stoere dames klommen op de fiets. 
Ze droegen een pofbroek (1). 
Die broek leek wel een beetje op een broek-
rok. 
Of  ze hadden lange rokken met laarzen (2). 
De damesfiets had geen stang. 
Zo kon de dame gemakkelijk opstappen. 
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De mand 
Er kwam ook een fiets om spullen te ver-
voeren. 
Het was de bakfiets. 
Bakkers en slagers gebruikten zo’n fiets. 
Er zat een grote mand voorop (1). 
Daar ging brood of  vlees in. 
De boodschappen werden toen thuis 
gebracht. 
Drie wielen. 
Later werd de bakfiets groter. 
Die fiets had drie wielen. 
Er kon veel meer in. 
De visboer, de groenteboer en de melk-
boer (2) gebruikten deze fiets ook. 
Ze verkochten spullen langs de straat. 
Nu ga je zelf  naar de winkel. 
Bakfietsen zie je nog steeds. 
Handig om boodschappen of  kinderen in 
te stoppen. 
Nu hebben bakfietsen soms 2 wielen. 
 
 

 

8. De bakfiets 
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 9. Moderne fietsen 

A. De ligfiets 
De ligfiets heeft een stoeltje en geen 
zadel. 
Je zit dicht bij de grond.  
Zo heb je minder last van de wind. 
En ga je een stuk sneller. 
 
 
 
 
B. De elektrische fiets 
Deze fiets heeft een kleine motor (1).  
Hij zit in de as van het achterwiel. 
Die motor heeft stroom nodig.  
Die stroom komt uit een accu (2). 
Het is een soort batterij. 
Je hoeft nu niet zo hard te trappen. 
De motor helpt een handje bij het 
fietsen. 
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 10. Filmpjes 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/de-geschiedenis-van-de-fiets-

van-loopfiets-tot-moderne-fiets/#q=fiets 
Klik hier 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-
fiets/#q=fiets 

De geschiedenis van de fiets 
Huisje Boompje Beestje 

De fiets 

https://schooltv.nl/video/de-geschiedenis-van-de-fiets-van-loopfiets-tot-moderne-fiets/#q=fiets
https://schooltv.nl/video/de-geschiedenis-van-de-fiets-van-loopfiets-tot-moderne-fiets/#q=fiets
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-fiets/#q=fiets
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-fiets/#q=fiets






 Bronnen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fiets 
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