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26” kinderfiets
Nog maar 1 stap 
verwijderd van een 
volwassen fiets. 
Als je deze lengte 
hebt bereikt mag je 
bijvoorbeeld al op 
een kleine omafiets of 
transportfiets met een 
kratje voorop fietsen. 

24” kinderfiets
Je groeit maar door! 
Nu je alweer zo groot bent 
is je fiets te klein geworden. 
Op naar een maatje groter. 

20” Kinderfiets 
Je gaat naar de basisschool. 
Tijd om zelf naar school 
te fietsen. Een mooie 
fiets met terugtraprem is 
makkelijker dan eentje met 
handremmen. Wil je toch 
liever handremmen? Zorg er 
dan voor dat je grepen niet 
te groot zijn voor je handen. 

16” kinderfiets 
met zijwieltjes
Leren fietsen doe je op 
een fiets met zijwieltjes. 
Je eerste echte fiets! 
Vanaf 2,5 à 3 jaar 
ben je hier klaar voor. 
Maar na een tijdje 
moeten de wieltjes er 
toch echt af. Dan leer 
je nog beter sturen 
en balans houden.

Loopfiets
Jong geleerd is oud 
gedaan! Vanaf 2 jaar mag 
je al op een loopfiets. Je 
leert zo goed sturen en je 
balans houden. Hierdoor 
kun je sneller op een echte 
fiets fietsen. Maar eerst 
nog even leren fietsen!

Wist je dat het echt heel bijzonder is dat in Nederland zoveel 
kinderen naar school fietsen? In andere landen worden ze vaak met 
de schoolbus of de auto gebracht. Of het nou regent, sneeuwt of 
lekker warm is, jij stapt gewoon op de fiets en trapt naar school. Daar 
mag je best heel trots op zijn! Want fietsen zorgt er niet alleen voor 
dat je gezonder bent, het geeft je ook een vrij gevoel en het maakt 
je gelukkig. Op de fiets kan je overal zelf naartoe. Wij hebben deze 
fietsgroeimeter speciaal voor jou gemaakt. Zodat je precies weet 
wanneer het tijd is voor een grotere fiets. Dan wordt het nog leuker 
om naar school te fietsen!
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