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Nederland fi etsland – en fi etsen begint 
al op heel jonge leeft ijd. In deze special 
een test van kinderfi etsen en veel aan-
dacht voor de veiligheid. 

Fietsen voor 
de kleintjes
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Een meisje van pakweg 5 jaar fi etst over 
het trottoir. Ze rijdt van school naar 
huis, op een fi ets die net te groot is. Plot-
seling roept een vriendje haar naam. Ze 
kijkt om, begint te slingeren om vervol-
gens tegen een lantaarnpaal te botsen. 
Gevolg: een kapotte knie en een bult op 
het hoofd.
Een verzonnen voorbeeld van een klein 
ongelukje dat waarschijnlijk dagelijks 
wel ergens in Nederland gebeurt. De 
bult is een relatief  onschuldige verwon-
ding, maar er is weinig voorstellings-
vermogen nodig om te bedenken dat een 
soortgelijk voorval veel ernstiger had 
kunnen afl open. ‘Daarom zou onze rijks-
overheid de fi etshelm verplicht moeten 
stellen voor kinderen’, zegt Bert J. Wou-
denberg, verkeersdeskundige en voor-
malig woordvoerder van Veilig Verkeer 
Nederland.
Als verkeersdeskundige weet Wouden-
berg dat 10 à 15% van de 4- tot 8-jarigen 
een fi etshelm draagt. Veel te weinig, 
vindt hij. ‘En bijzonder vreemd boven-
dien. Zeker als je weet dat in medische 
vakbladen artsen en chirurgen keer op 
keer wijzen op het belang van een goede 
helm bij het fi etsen. Zij zijn namelijk de-
genen die de gevolgen onder ogen krij-
gen van een fl inke valpartij of  verkeers-
ongeval. Er is maar één remedie tegen 
die gevolgen: de fi etshelm.’
Volgens Woudenberg is het verkeer niet 
eens de grootste boosdoener. ‘Ongeveer 

25% van de kinderen die hoofdletsel op-
lopen op de fi ets is slachtoffer van een 
verkeersongeval. Driekwart raakt ge-
wond als gevolg van onstabiliteit. Kinde-
ren vallen nu eenmaal makkelijk; ze 
hebben nog een wankel evenwicht.’
Woudenberg voelt zich soms een roepen-
de in de woestijn als hij pleit voor helm-
plicht, een plicht die wat hem betreft erg 
logisch is. Hij wijst erop dat ouders hun 
kinderen binnenshuis beter beschermen 
dan buiten. ‘Binnen zitten ze in een box 
en voorkomt een traphek dat ze van de 
trap vallen. Maar eenmaal buiten lijkt 
ineens geen extra bescherming nodig. Ik 
praat veel met mensen uit Zweden en 
Duitsland en die vallen soms van hun 
fi ets van verbazing als ik ze hierover 
vertel. In die landen dragen bijna alle 
kinderen namelijk een helm; volkomen 
logisch vinden ze dat. En dat zou hier 
ook zo moeten zijn.’
Zelf  heeft Woudenberg kleinkinderen. 
Op de vraag of  zij luisteren naar de goe-
de raad van hun opa antwoordt Wouden-
berg: ‘Ja, en daar ben ik erg blij om.’ 

Veilig Verkeer Nederland hee�  een speciale site 
voor kinderen, met allelei weetjes, spelletjes en 
quizzen: www.veiligverkeernederland.nl/kids.

Meer weten

Fietsende kinderen lopen gevaar. En niet alleen vanwege voort-

razende auto’s. Kinderen zijn nog niet erg stabiel op de fi ets; ze 

vallen soms simpelweg om. Verkeersdeskundige Bert Wouden-

berg pleit voor helmplicht: ‘Volkomen logisch’.

‘Fietshelm 
moet verplicht 
worden’
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Kinderfi etsen 
remmen te goed
De remmen van kinderfi etsen doen het te goed, blijkt uit een 
test van de Consumentenbond. Wie er te hard in knijpt, loopt 
het risico over de kop te slaan. Dat ligt niet aan de fabrikan-
ten; zij houden zich aan de Europese normen.

De Consumentenbond heeft kinderfi et-
sen getest met een wielmaat van 20 inch, 
geschikt voor kinderen van ongeveer 5 
tot en met 8 jaar. De alarmerende con-
clusie: de remmen van de meeste geteste 
kinderfi etsen doen het te goed. Zo goed 
dat het risico bestaat dat het voorwiel 
blokkeert als een kind plotseling te hard 
in de voorrem knijpt. Hierdoor kan de 

Omdat volwassenen zwaarder zijn dan 
kinderen hebben de fi etsen sterkere 
remmen nodig om tijdig tot stilstand te 
komen. Diezelfde remmen zijn te sterk 
voor kinderfi etsen. Maar ze zitten wel 
op de kinderfi etsen die de Consumen-
tenbond testte.
Omdat 20 inch-fi etsen voor kinderen 
zijn, testte de Consumentenbond de 
remmen volgens de kinderfi etsnorm, 
die geldt voor fi etsen tot zo’n 18 inch. 
Alle geteste fi etsen hebben naast een 
handrem op het voorwiel een terugtrap-
rem. De meeste hebben bovendien een 
handrem achter – alleen de Volare en Li-
mit hebben geen handrem voor het ach-
terwiel.

fi ets over de kop slaan.
Dit euvel is de fabrikanten niet aan te 
rekenen. Zij volgen de Europese regels 
die zeggen dat 20 inch-fi etsen onder de 
norm vallen voor stads- en toerfi etsen. 
Maar die fi etsen zijn voor volwassenen 
bedoeld. De geteste fi etsen hebben dus 
eigenlijk remmen die thuishoren op 
‘grotemensenfi etsen’.

Over 
de kop 
door 
te goede
voorrem

Kinderen 

letten alleen 

op het uiter-

lijk van een 

fi ets
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Bij de tabel
PRIJS
De prijzen zijn van de tweede helft  van 

januari.

TESTOORDEEL
Het Testoordeel is gebaseerd op: 

Instelbaarheid  25%

Remmen 20%

Roestbestendigheid 20%

Stevigheid 20%

Uitrusting 15%

Er is geen beste koop omdat geen enkele 

fi ets een Testoordeel van 60 haalt.

FABRIK ANTEN/IMP OR TEUR S

Alpina: alpinabikes.nl

Batavus: (0513) 63 89 99, batavus.nl

Volare: Kubbinga, (0299) 41 00 00, yipeeh.com

Gazelle: 0900–707 07 07, gazelle.nl 

Limit: Halfords, 0900–42 53 67 37, halfords.nl

Loekie: (055) 357 87 00, loekie.nl

 Test   Kinderfietsen

VOOR MEISJES

 1.  Batavus   Koala     € 270  54     +         14,9  kg  14  cm

 2.  Gazelle   Prinses Isabella     € 300  54        +     15,8  kg  14  cm

 3.  Loekie   Prinses     € 260  53         +     14,4  kg  14  cm

 4.  Volare   Ashley     € 160  48  –  –     +     14,6  kg  10  cm

 5.  Alpina   Girl Power      €250  48         –  +  15,4  kg  11  cm

 6.  Limit   Pink Flow     € 180  41      –      +  ––  14,2  kg  10  cm

VOOR JONGENS

 1.  Batavus   Snake XC      €300  58      +  +  +  15,5  kg  14  cm

 2.  Gazelle   Ridder Floris     € 300  53     + –  15,8  kg  18  cm

 3.  Alpina   The Yabber     € 250  47  –  16     kg  17  cm

4 .  Loekie   Streetwise      €270  47      –  –  14,5  kg  14  cm

 5.  Volare   Ambush      €160  42  –  +  ––  13     kg  12  cm
6 .  Limit   Cruizr     € 180  36  –  –      –  14,3  kg  13  cm

Conclusie: de meeste voorremmen zijn 
te sterk voor een kinderfi ets van 20 inch. 
Bij de Batavus Snake XC en Gazelle Rid-
der Floris zijn ook de achter-handrem-
men te sterk.
De handremmen van de Gazelle werken 
het sterkst, en leveren daardoor het 
meeste risico op. Een kind hoeft niet 
eens zo heel hard te knijpen om ervoor 
te zorgen dat het voorwiel blokkeert.
De terugtrapremmen van de beide Li-
mitfi etsen en die van de Loekie Prinses 
overschrijden, bij normaal gebruik, 
ruimschoots de maximum remkracht 
voor een kinderfi ets. 

V-brakes
Op één na hebben alle fi etsen een rem 
van het type V-brake, oorspronkelijk af-
komstig van mountainbikes. Voordeel 
van de V-brake is de grote remkracht bij 
relatief  weinig knijpkracht. Dit is voor 
de kinderfi etsen tegelijkertijd een na-
deel. De kleintjes staan nu wel heel ab-
rupt stil.
Het remsysteem is niet het enige aan de 
fi etsjes dat problemen zou kunnen ople-
veren. De fabrikanten leveren de meeste 

fi etsen met remhendels voor volwasse-
nen, die soms al te groot zijn voor de 
hand van een volwassen man. Voor kin-
deren is het dus helemaal moeilijk de 
rem goed te bedienen. Dit is op te lossen 
via stelschroeven, behalve bij de Limit 
Pink Flow en Cruizr.
De kinderfi etstest van de Consumenten-
bond bestond onder meer uit het 50 keer 
laten omvallen van de fi etsen. Ook re-
den ze 24 uur op een kunstmatig hobbel-
parcours. Er gingen veel onderdelen 
stuk, maar de basis van alle fi etsen 

blijkt solide. Een opvallend testresultaat 
is dat de roestbestendigheid nogal uit-
eenloopt. De Gazelle meisjesfi ets en de 
Batavus en Loekie Prinses blijken het 
best bestand tegen roest. De lakkwaliteit 
van de Volare Ambush laat erg te wen-
sen over en ook de wielen roesten sterk. 
De open kettingkast van de Batavus 
Snake XC, Loekie Streetwise en Volare 
Ambush veroorzaakt dat de ketting 
roest. En van de beide Alpina’s waren de 
zadels nauwelijks meer verstelbaar na 
de test. 

Merk
 &

 Ty
pe

Rich
tp

rij
s

Te
sto

ord
eel

Mate
n en in

ste
lb

aarh
eid

Remmen

Roestb
este

ndig
heid

Ste
vig

heid

Uitr
usti

ng

Gewich
t

Vers
te

lb
aarh

eid
 

    
za

del

Op de linker-

foto wordt de 

fi ets op een 

hobbelpar-

cours getest. 

Rechts de 

‘kruisjesproef’ 

om de hech-

ting van de lak 

te testen
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Fietsspecialist 

Ronald van 

Rumpt: ‘Opge-

pimpte fi etsjes’
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Pascal Bonnet (6) hoeft  niet 

lang na te denken. Hij loopt 

meteen naar een zwarte Loekie 

met rode vlammen. Waarom? 

Simpel: ‘Die vlammen zijn echt 

het allercoolst.’ Dat zijn moeder 

het stuur wat breed vindt, 

maakt Pascal niet zo veel uit. 

Die vlammen, daar gaat hij 

voor. Van de zilverkleurige moet 

hij niks hebben. ‘Die is te groot 

voor mij.’

Fietsspecialist Ronald van Rumpt uit Den Haag herinnert zich dat het assortiment kinderfi etsen in zijn jeugdja-

ren beperkt was. ‘Je had een blauwe, groene of bruine. Terugtraprem erop, soms een knijprem, en dat was het.’ 

Dat is tegenwoordig wel anders.

‘Het assortiment kinderfi etsen is van-
daag de dag hetzelfde als voor volwasse-
nen’, vertelt Van Rumpt (40). ‘Dat begon 
met de introductie van de mountainbike. 

‘Stoer of met K3’

op te plakken die op dat moment popu-
lair zijn.
Niet alleen kinderen denken bij het ko-
pen van een fi ets meteen aan uiterlijkhe-
den. De Consumentenbond hield een 
kleine peiling onder 11 ouders en groot-
ouders en vroeg hen naar de criteria 
waarop zij een fi ets kiezen voor hun kind 
of  kleinkind. 
Opvallend is dat alle 11 het uiterlijk als 
belangrijke factor noemden, na degelijk-
heid (10 keer), veiligheid (8 keer) en de 
fi etsmaat (7 keer).
De Consumentenbond stelde dezelfde 
vraag aan 7 kinderen: 4 meisjes en 3 jon-
gens. Van hen noemden 5 het uiterlijk 
als belangrijk criterium. Meer dan de 
helft van de kinderen wilde het liefst een 
speciale fi ets, bijvoorbeeld een racefi ets, 
een stuntfi ets of  een chopperfi ets. 

‘DIE 
VLAMMEN 
ZIJN HET 
ALLER-
COOLST’

De Consumentenbond nam 
op een woensdagmiddag 4 
kinderen mee naar een fi et-
senzaak in Den Haag om te 
zien wat zij belangrijk vinden 
aan een nieuwe fi ets. Helaas 
voor de kids moesten ze hun 
keuze na een ‘proefritje’ 
weer inleveren.

Tibbe Wentzel (6) blijkt ook 

een snelle beslisser. Hij zit met-

een op een Trek, een mountain-

bikeachtige fi ets met versnel-

lingen en stevige banden. Het is 

vooral de blauwe bestickering 

waar Tibbe op valt. ‘Dat blauw 

is zo mooi fel.’ Dat er versnellin-

gen op zitten, vindt hij geen 

probleem. Waar ze voor dienen, 

weet hij ook: ‘Dat is dat je snel-

ler kunt, maar wel zwaarder 

moet trappen.’

Samuel Scholte (7) vindt de-

zelfde fi ets mooi als zijn 

vriendje Tibbe: de blauw 

bestickerde Trek. Vooral het 

gespikkelde zadel trekt zijn 

aandacht, al vindt hij de ban-

den ook erg interessant. Ban-

den waarmee je waarschijnlijk 

probleemloos door de bossen 

kunt racen. ‘Dat blauwe is het 

allermooist’, vindt Samuel. ‘De 

versnellingen maken me niet 

zo veel uit.’

Anna Wentzels (5) favoriete 

popgroep is de Belgische mei-

dengroep K3. De keus is voor 

haar dan ook niet moeilijk: zon-

der aarzelen kiest ze de K3-

fi ets, met een K3-mandje en 

K3-stickers erop. ‘Ik ken bijna 

alle liedjes van K3, glundert ze.’ 

Op het stuur van de fi ets is een 

bel in de vorm van een klein 

kroontje gemonteerd. ‘Dat vind 

ik ook erg leuk.’

Pa wilde een stoere fi ets en dus moest 
zoonlief  er ook een hebben. De bossen in 
en karren maar.’
Intussen zijn er veel meer soorten en 
maten verkrijgbaar. Voor de jongens 
stoere modellen, voor de meisjes vaak 
modellen in de kleur roze. En dat is 
slechts de basis. Om fi etsen voor kinde-
ren aantrekkelijk te maken, hebben ze 
doorgaans accessoires met stickers van 
popidolen of  stripfi guren. ‘SpongeBob 
SquarePants, Teigetje, K3, Spiderman. 
Wij zien aan de accessoires meteen of  er 
een nieuwe Disneyfi lm uit is. De fi etsjes 
worden er gelijk mee opgepimpt.’
Wie zo’n opgepimpte fi ets koopt met het 
idee dat er later een jonger broertje of  
zusje op moet rijden, loopt de kans dat 
hij na een paar jaar uit de mode is. Dat is 
simpel te verhelpen door er zelf  stickers 

20
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Slim een 
tweedehandsje 
kopen

Verkoopsites op internet wemelen van de 

gebruikte fi etsen. De kwaliteit kun je als 

koper voor een belangrijk deel zelf beoor-

delen, als je weet waarop je moet letten. 

Op die manier kun je fl ink besparen.

Neem de Batavus Koala meisjesfi ets met 
20 inch-wielen. Op internet varieert de 
nieuwprijs van €219 tot €269. Op tweede-
handssites, zoals marktplaats.nl, wordt 
de Koala al aangeboden voor €25. Wel 
een oud model natuurlijk.
Op de advertentiesite Okaza.nl staat een 
Loekie Streetwise met 20 inch-wielen te 
koop voor €159. Het gaat om een model 
van vorig jaar, het nieuwste model uit 
2008 kost al snel €270. Wie niet het 
nieuwste van het nieuwste hoeft te heb-
ben, kan in een klap ruim €100 besparen.
Zo’n tweedehandse kinderfi ets kan een 
prima koop zijn, als de potentiële koper 
weet waar hij op moet letten:
1 Te veel speling op de ketting kan ervoor 
zorgen dat de ketting erafl oopt. Als er 
kettingspanners op de fi ets gemonteerd 
zijn, is dit vrij gemakkelijk bij te stellen. 

Zonder spanners is het afhankelijk van 
de ophanging van de achteras. Door een 
roestige ketting kan de fi ets zwaar gaan 
trappen. Lichte roestvorming aan de ket-
ting is met wat olie aan te pakken. 
2 Roest op metalen onderdelen, zoals de 
zadelpen en het stuur, kan het instellen 
ervan lastig maken. Constructieve pro-
blemen levert roest niet snel op.
3 Remt de voorrem niet te sterk en is de te-
rugtraprem goed doseerbaar? Handrem-
men zijn bij te stellen; de terugtraprem 
niet, maar hij geeft zelden problemen.
4 Op de trapas kan speling ontstaan. Dat 
is te controleren door het verbindings-
stuk tussen het pedaal en de trapas (de 
zogenoemde crank) van links naar 
rechts te duwen. Zulke speling is niet of  
moeilijk bij te stellen.
5 De kogellagers in het balhoofd – het 
deel van het frame waar het stuur en de 
voorvork insteken – kunnen speling ver-
tonen, maar zijn makkelijk bij te stellen.
6 De kunststof  handgrepen zijn soms 
versleten waardoor de scherpe randen 
van het stuur bloot komen. De fi etsen-
maker verkoopt nieuwe die je doorgaans 
eenvoudig kunt monteren.
7 Kapotte verlichting is vaak eenvoudig 
te repareren. Of  te vervangen door losse 
lampjes: zie voor koophulp de fi etsver-
lichtingtest in de Consumentengids van 
september 2007. 
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