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 1. Fietsen1. Fietsen  

Nederland is een echt fietsland. 
Kinderen leren al jong fietsen en als je het eenmaal kunt, 
verleer je het nooit meer. 
Over de kunst van het fietsen zie en hoor je meer in het 
filmpje achterin het boek. 
 
In dit boek lees je meer over de geschiedenis van de 
fiets. Op een tijdbalk kun je zien hoe de fiets zich 
langzaam ontwikkelde tot het voertuig waarop je nu 
rijdt. 
Je leest ook meer over moderne fietsen: onze 
alledaagse fietsen, maar ook over bijzondere fietsen. 
Het boek eindigt met fietsweetjes. 
 
 



 2. De geschiedenis van de fiets2. De geschiedenis van de fiets  

Tijdlijn 
Volg de geschiedenis van de fiets op de tijdlijn. 
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 De Italiaan Giovanni Fontana bouwt een eerste 
voertuig dat werkt op menskracht net als de fiets. 
Het lijkt niet op de tweewieler die wij kennen, maar 
geldt toch als de voorloper.  De wielen draaien door 
een systeem van raderen. De raderen bewegen door 
aan een touw te trekken. Je kunt de beweging 
vergelijken met onze ketting en raderen.  
Alleen zorgt hier armkracht voor de energie. 

 
Ongeveer 50 jaar geleden werden twee aan-
tekenboeken van de grote kunstenaar en 
uitvinder Leonardo de Vinci gevonden. 
In deze boeken schreef en tekende hij 
zijn ideeën op. Tussen twee vast-
geplakte bladzijden vond een monnik 
een bijzondere tekening: een fiets met  
trappers. Geleerden zijn het er niet 
over eens of dit een grap is of dat het 
om een echte da Vinci gaat. 
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 De Duitse baron Karl Drais probeert een vervanger te 
vinden voor het paard. Het jaar voor zijn uitvinding 
mislukken wereldwijd oogsten door een vulkanische 
winter. Om toch voedsel te hebben, worden veel paarden 
geslacht.  
Zo ontstaat een vervoersprobleem. 
Drais bedenkt een 22 kilo zware houten loopfiets met 
stuur. In zijn eerste proefrit legt Karl en afstand van 13 
kilometer af in de tijd van één uur. 

De fiets werd ook wel een draisine genoemd. 
De draisine werd nooit echt populair, doordat er geen rem op de fiets zat. 

 
Bijna 50 jaar later verschijnt de eerste fiets met 
pedalen aan het voorwiel.  
Het frame is gemaakt van ijzer. De wielen zijn van 
hout met daar omheen een ijzeren band. 
Deze stugge fiets was geen pretje op de bestrate 
wegen. Deze tweewieler kreeg al snel de bijnaam 
de bottenschudder. 
De gewone naam was de vélocipède.  
Dit Franse woord betekende letterlijk snelvoet. 
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Fietsen met pedalen aan het voorwiel waren een goede 
vooruitgang. Wilde je op deze fiets een stukje sneller 
dan moest het voorwiel groter gemaakt worden. 
Zo ontstond de hoge bi (bi is de afkorting van bicyclette 
of bicycle: letterlijk tweewieler. Deze ijzeren fiets had 
dan wel meer snelheid, maar had ook zo zijn nadelen. 
Ten eerste was het een kunst om deze fiets te bestijgen. 
Ten tweede was de hoge bi moeilijk berijdbaar.  
Je zat hoog en raakte snel uit evenwicht.  
Bij een val maakte je bovendien een flinke smak. 
  

 
De Engelsman Henry Lawson ontwikkelt een 
nieuw idee. De trappers aan het voorwiel ver-
dwijnen. Nu wordt juist het achterwiel aan-
gedreven met behulp van trappers, tandwielen en 
een ketting. Gek genoeg bleef het voorwiel eerst 
nog groot, terwijl dat voor de snelheid niet meer 
nodig was. Deze fiets werd een stuk veiliger door 
deze nieuwe aandrijving. 
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Tot dan toe waren alle fietsen niets voor dames geweest. Met hun 
lange rokken tot de enkels was het onmogelijk, maar ook niet netjes 
om je op een tweewieler te verplaatsen. Vooral het opstappen was 
een probleem. Dames mochten in die tijd hun enkels niet laten zien. 
Dat veranderde met de komst van de driewieler.  
De driewieler werd ook de fiets voor deftige heren, zoals dominees 
en artsen. Ook verschenen er de eerste tandems met een extra 
wiel. Nu konden echtparen er ook op uit op één fiets. 
De besturing van de fiets werd steeds beter door tandwielen en 
kogellagers. Ook bedacht men een rem die het wiel blokkeerde.. 

 
De Ierse dierenarts John Dunlop verbetert de driewieler van 
zijn ziekelijke, tienjarige zoon. Hij neemt proeven met vellen 
rubber die hij in een buisvorm maakt. Hij pompt ze vol lucht. 
De fietsritten van zijn zoon worden een stuk aangenamer. 
Ook rijdt de fiets sneller door de luchtbanden. 
In die tijd worden er ook wedstrijden op de fiets gehouden. 
Er is steeds dezelfde winnaar. Hij gebruikt de luchtbanden 
van Dunlop. Daardoor kiezen steeds meer mensen voor de 
luchtband. 
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De fiets krijgt zijn vorm, zoals wij een fiets kennen. Twee gelijke 
wielen en een fietser die lager bij de grond zit en verder van het 
stuur. 
Fietsen wordt gemakkelijker en veiliger door deze fiets.  
De fiets krijgt daarom de naam de veiligheidsfiets. 
De vorm van de veiligheidsfiets zal weinig meer veranderen.  
De gouden tijd van de fiets breekt aan.  
Fietsen worden een uitstekend, maar nog wel duur vervoermiddel.  
Er breekt een fietsgekte uit.  
Ook vrouwen wagen zich steeds meer op deze veiligheidsfiets (zonder 
stang). Er wordt voor de dames speciale fietskleding gemaakt. 

 
De fietsnaafversnelling (1) zorgt voor nog meer 
gemak. De drie versnellingen zitten in de as van 
achterwiel. Met een schakelaar op het stuur verander 
je de versnelling. 
Later zal in 1938 de derailleur of fietsversnelling (2) op 
de markt komen. De eerste derailleurs hadden vijf 
versnellingen, Nu zijn elf versnellingen gewoon. 
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Soorten en maten 
Moderne fietsen zijn er in allerlei soorten en 
maten. Hoe weet je of  een fiets niet te groot 
of  te klein voor je is? De juiste maat van een 
fiets bereken je zo.  
Op deze en de volgende bladzijden lees je 
meer over alledaagse fietsen, maar ook 
bijzondere fietsen. 

 3. Moderne fietsen3. Moderne fietsen  

Framemaat in centimeters 

 
Alledaagse fietsen op de 
Nederlandse wegen zijn: 
1. De omafiets 
2. De elektrische fiets 
3. De bakfiets 
4. De ligfiets 
5. De stadsfiets 
6. De kinderfiets 
7. De racefiets 
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https://www.fietsenwinkel.nl/framemaat


 De skifiets 
Fietsen in de sneeuw valt niet mee op een gewone 
tweewieler. In wintersportgebieden heeft men hiervoor 
een oplossing gevonden: de skifiets. 
Het voorwiel van de skifiets is vervangen door een ski. 
Het achterwiel van deze fiets is voorzien van een rups-
band die voor meer grip in de sneeuw zorgt. 

Bijzondere fietsen 

 De loopbandfiets 
De loopbandfiets is een fiets voor mensen die eigenlijk 
liever lopen. Bij deze Nederlandse uitvinding zorgt een 
loopband voor de aandrijving van het achterwiel van de 
fiets. 

 
De aanhangfiets 
De aanhangfiets is een halve kinderfiets die vastzit 
aan de fiets van een volwassene.  
Jonge kinderen kunnen zo veilig meefietsen met een 
ouder  in het verkeer. 



 

 De velomobiel 
De velomobiel is een geheel overdekte ligfiets die meestal op 
drie wielen rijdt. Het voordeel van deze fiets is dat de fietser 
beschermd is tegen weer en wind.  
Ook is de luchtweerstand lager dan op een gewone fiets. 
Velomobielen zijn wel duur. Ze kosten enkele duizenden euro’s. 
Ook zijn ze zwaar en moeilijk te stallen. 

 De Pi-fiets 
Deze Amerikaanse fiets is een elektrische fiets. Opvallend is de 
vorm van het frame dat eigenlijk uit slecht één stalen gebogen 
buis bestaat. In deze buis zitten de accu’s weggewerkt die de 
fietser een handje helpen bij het fietsen. 
De fiets heeft geen ketting meer, maar een aandrijfriem gemaakt 
van koolstof, 

De handfiets 
De handfiets wordt niet aangedreven door been-
kracht, maar door armkracht. De fietser trekt een 
handel naar zich toe waardoor de achterwielen 
bewegen. 



 
Zuinig, gezond en goed voor het milieu 
Een dagelijkse rit van 16 kilometer op de fiets geeft de volgende interessante 
cijfers: 
 Een fietser bespaart elke dag 10 euro door de fiets te nemen in plaats van 

de auto. 
 Een fietser verbrandt 360 calorieën door de fiets te nemen.  
 Een fietser bespaart 5 kilo aan broeikasgassen in de lucht door de fiets te 

nemen in plaats van de auto. 
 

In de grafiek kun je zien dat een fiets het meest 
doeltreffende vervoermiddel is dat er bestaat.  
De fiets verbruikt de minste kilocalorieën 
per afgelegde kilometer. 

 4. Fietsweetjes 4. Fietsweetjes   

 
Nederland fietsland.  
In de Verenigde Staten gebruiken bewoners van steden hun fiets 
maar 1 keer van alle 100 ritten die ze maken. Die andere  99 ritten 
gebruiken ze dus een ander vervoermiddel, zoals auto’s, taxi’s, 
bussen, metro’s enz. 
In Europa wordt de fiets veel meer in het stadsvervoer gebruikt. 
In Italië wordt de fiets al 5 keer gebruikt van elke 100 ritten. 
Nederland staat echt aan kop. In ons land wordt de fiets 30 keer 
gebruikt van alle 100 ritten in de stad.  
Van elke acht Nederlanders bezitten er zeven een fiets.  
Wereldwijd zijn er 1 miljard fietsen. 
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De snelste fiets 
De snelste fiets is een velomobiel. Door de strakke vorm heeft dit 
Nederlandse ontwerp heel weinig luchtweerstand. 
In 2013 verbrak de Nederlandse coureur Sebastiaan Bowier het 
wereldrecord vliegende sprint 200 meter met een gemiddelde 

snelheid van 133,78 kilometer per uur.  

 
Wind en lucht 
De grootste vijand van de fietser is de wind. Het lijkt of 
je altijd wind tegen hebt. Je buigt diep over het stuur om 
minder wind te vangen. Op het plaatje kun je goed zien 
waar het probleem ontstaat. Vooral bij je achterwerk en 
achterwiel wervelt de wind rond.  
Die wervelingen zorgen ervoor dat je snelheid verliest. 
Niet alleen de wind, maar ook de luchtdichtheid is een 
spelbreker. 
Wielrenners proberen snelheidsrecords daarom meestal 
op grote hoogte te verbreken. Daar is de lucht minder 
dicht en dat is een groot voordeel. 

hoge drukhoge druk  

lage druk en lage druk en 
wervelwindwervelwind  



Het klokhuis: 
Fiets 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-

klokhuis-fiets/#q=fiets  

 

 5. Filmpje5. Filmpje  

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-fiets/#q=fiets
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-fiets/#q=fiets






https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_bicycle 
http://www.ibike.org/library/history-timeline.htm 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_fiets 
http://www.themost10.com/creative-and-unique-concept-bicycles/ 
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 Bronnen Bronnen   



 Colofon en voorwaardenColofon en voorwaarden  
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