Keuring van de fiets
Waar moet een fiets aan voldoen?
Voorkom ongelukken op de weg met een veilige fiets. Deze agent weet precies waar je op moet
letten.
Agent: Zo dat is een mooie fiets. Hoe is je naam?
Meisje: Charlotte.
Agent: Charlotte, dat is een mooie naam. Zullen we jouw fiets even controleren als eerst?
Charlotte: Ja.
Agent: Kom maar eerst een stukje naar voren, dan is het makkelijker hè, om te controleren. Nou,
wat zullen we eerst doen? Stuur hè? Zullen we even kijken of het stuur goed vast zit? Heel goed. Ja
die zit goed vast. Wil je even kijken of de bel het goed doet? Wil je even proberen? Kijk, die doet het
ook hè? Zullen we nu naar de banden kijken? Ja? Heel goed. Dat is een vrij nieuwe fiets hè? Hoe lang
heb je hem al?
Charlotte: Half jaar.
Agent: Half jaar. Mooie kleur hè? Echt een meisjeskleur. Dit ziet er goed uit. Even de remmen. Probeer
maar de remmen, probeer maar te duwen. Gaat niet hè? Heel goed. De remmen zijn heel goed. Wat is
er nog meer belangrijk? De? (fluistert) In het donker fietsen. Verlichting hè? Ja kijk eens, heel mooi,
hij doet het. Even uitzetten. Achter. Kijk, die doet het ook hè? Gaan we even kijken of het zadel goed
vast zit hè? Gaan we kijken of het zadel op een goede hoogte zit. Zo, mooi hè? Je kan met je
schoentjes op de grond. Heel goed.
Nou dan gaan we even naar de reflectoren kijken. Ga er maar weer even af. Kijk eens. Zet ze maar
even aan. Aan de andere kant. En? Die doet het ook hè?
Wil je ook even de voorste controleren? En de spaken controleren of ze goed vastzitten?
Ja goed zo, dat is echt een hele mooie en veilige fiets!
Van harte gefeliciteerd. Wees er zuinig op hè? Heel goed!

