
Fiets controleren
voor aflevering

Wat moet je weten?
Om veilig en betrouwbaar te kunnen fietsen, moet een fiets - ook een ouder exemplaar - in 
orde zijn. Daarom ga je in deze opdracht een fiets controleren op punten van veiligheid.  
Je mag eerst zelf bedenken en bespreken welke punten dat zijn. 

In deze opdracht ga je een gebruikte fiets controleren en zorgen dat alles ‘het doet’, zodat hij verkocht kan 
worden.

Wat heb je nodig?
ÆÆ fietsen 

ÆÆ fabrieksdocumentatie bij de fietsen (op papier of online)

ÆÆ stelsleutels voor zadel en stuur 

ÆÆ basis handgereedschap

We gaan beginnen
Opracht 1.  Fiets 1 controleren
ÆÆ Vraag aan je begeleider welke fiets je gaat controleren.

ÆÆ Noteer hieronder de gegevens van de fiets.

Merk

Type

Framenummer

Soort fiets Stads / Sport / Race / Hybride / Cross / anders;

Soort rem Terugtrap / Trommel / V-brake / Roller / anders;

Versnelling Geen / Naaf / Derailleur

 



ÆÆ Bespreek met de groep welke onderdelen je gaat controleren en waar je speciaal op gaat letten. 

ÆÆ Noteer hieronder wat je hebt bedacht.

Onderdelen Aandachtspunten

ÆÆ Bespreek met je begeleider wat je hebt opgeschreven.

ÆÆ Verdeel de taken en controleer de fiets.

ÆÆ Vraag aan je begeleider wat je moet repareren of afstellen.

Onderdelen Repareren / Afstellen

Als er nog tijd is, mag je nog een fiets controleren en klaar maken voor verkoop.

Opracht 2.  Fiets 2 controleren
ÆÆ Vraag aan je begeleider welke fiets je gaat controleren.

ÆÆ Noteer hieronder de gegevens van de fiets.

Merk

Type

Framenummer

Soort fiets Stads / Sport / Race / Hybride / Cross / anders;

Soort rem Terugtrap / Trommel / V-brake / Roller / anders;

Versnelling Geen / Naaf / Derailleur

 



ÆÆ Bespreek met de groep welke onderdelen je gaat controleren en waar je speciaal op gaat letten. 

ÆÆ Noteer hieronder wat je hebt bedacht.

Onderdelen Aandachtspunten

ÆÆ Bespreek met je begeleider wat je hebt opgeschreven.

ÆÆ Verdeel de taken en controleer de fiets.

ÆÆ Vraag aan je begeleider wat je moet repareren of afstellen.

Onderdelen Repareren / Afstellen

ÆÆ Bespreek met je begeleider wat je hebt opgeschreven.



Terugkijken

Hoe ging het?
ÆÆWat heb je geleerd?

ÆÆWat vond je leuk?

ÆÆWat vond je moeilijk?

ÆÆWat vond je makkelijk?

ÆÆWat vind je belangrijk uit deze opdracht en waarom?


