
Aanbieder/naam   Jaar  202..  Verlichting    

Framenummer   keurder    Koplamp       

     (zelf)aandoen       

Stuur        Achterlicht       

Handvatten        (zelf)aandoen       

Bel         reflectie          

Remgrepen        Dynamo       

Kabels        Batterijen       

Remmen            

Wielslag        Slot       

Banden        Standaard       

reflectie        Bagagedrager       

luchtdruk        Mand       

Spaken        snelbinder       

Trappers        Fietshouding       

stroef        Zadelhoogte (zodanig dat de fietser het been zover     

reflectie          strekt dat de knie net niet op slot schiet,     

Crackstel          of de fietser net op de voorvoet kan staan).      

Ketting               

scherm          Fiets is veilig (genoeg)      

Zadel            

Fietskeur  



     Jasbeschermer Indien aanwezig, heel en vast.  

  Tappers voldoende stroef en met reflectie 

  Crankstel geen speling 

  Ketting geen speling, strak afgesteld. 

  Kettingscherm heel en niet aanlopend 

     Zadel  geen losse delen, hoesjes (minder bestuurbaar) 

  Dynamo werkend 

  Verlichting   

  Aandoen  weten hoe het werkt/ aangaat 

     Reflectie   wielen/pedalen/ achter 

  Toelichting keuring   Batterijen     tijdig vervangen 

Framenummer 
Uniek nummer dat te herleiden is tot de eige-
naar door de politie.  Sloten werkend 

Stuur Zit vast en is goed afgesteld  Standaard werkt/ niet los 

Handvatten Zitten vast en steken niet uit.  Bagagedrager vast, geen gebroken onderdelen 

Bel  Zit vlak naast het handvat en doet het.   Mand/ krat evenwichtig op de fiets voor de balans 

Remgrepen Zitten vast en maken een noodstop mogelijk  snelbinder strak, zodat ze werkt en niet in de as kan komen 

Kabels 
Heel, lopen goed, bedienen juiste rem (rechts 
is achter)  Zithouding 

van belang voor een minimale inspanning en een maximale opbrengst en voor-
koming van blessures.  

Wielslag Niet aanwezig, verwaarloosbaar    

Banden Niet versleten       

  
Geen zichtbaar binnenloopvlak op de buiten-
band       

reflectie aanwezig en niet vuil       

luchtdruk 
banden volgens de instructie op de zijkant 
van de buitenband       

Spaken heel en goede spanningsverdeling       

Fietskeur  

Meer weten over al onze acties om fietsveiligheid en fietsgeluk te vergro-
ten, bezoek dan onze website. https://drechtsteden.fietsersbond.nl/ 

Vaak maken we een foto van de fiets, samen 
met de keurder.  

Deze foto wordt geplaatst op onze Facebook-
acount.  

(op verzoek wordt deze foto verwijderd).  

https://www.facebook.com/
FietsersbondDrechtsteden 


