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Fietsbehendigheidscircuits
Om zich veilig in het verkeer te kunnen
begeven moeten kinderen een zekere
“fietsbehendigheid” bezitten. Een kind
dat goed kan fietsen moet niet alle
aandacht aan het fietsen zelf besteden,
maar kan ook verkeerssituaties leren
inschatten en daarop anticiperen.
Met een “Artiest op de fiets” circuit kan
de stuurvaardigheid van de leerlingen
geoefend en/of getest worden.
Veel aandacht ging naar het zoeken en
testen van handige, lichte en stevige
“standen”, vlot op te stellen en af te
breken.

>> Circuit 1e en 2e graad basisonderwijs (E1495,-)

Bij dit circuit ligt de nadruk op het oefenen van de fietsvaardigheid.
10 oefenstanden, aangepast aan de leeftijdsgroep, (7-10 jaar) naar keuze te combineren.
Modelopstelling en werkwijze bijgeleverd.
Uit te breiden met extra oefeningen. (bruggetje, kippenladder, ....)

MATERIAAL: 
Tramspoor – 2 vloerspots – smalle rijplank antislip – 10 palen met voet 100 cm – 6 palen (150 
cm) met voet - 2 vloerlinten 5m – combipalenset – 10 kegels 30 cm – opplooibaar tafeltje –
afgeschuinde dwarsbalk – wip met staander – 16 verkeersborden met 1” kliksysteem – 200
afbakendoppen – 2 kegels 75 cm met verzwaarde voet.

Prijzen zijn incl. btw maar excl. verzending en transport.
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>> Testcircuit 3e graad (E1950,-)

Met het “Artiest op de fiets” testcircuit kan op school de stuurvaardigheid van de leerlingen 
(4e, 5e, 6e leerjaar) getest worden. Je krijgt een duidelijk beeld van de fietsbehendigheid van 
de deelnemers, deze opstelling testte reeds duizenden leerlingen en heeft zijn nut in de praktijk 
bewezen.
Het parkoers bestaat uit 15 proeven en kan 20 lln continu en vlot testen. (of laten oefenen)
Beoordelingsbladen en opstelling worden meegeleverd.
Je kan het materiaal ook gebruiken voor andere opstellingen en zo doelgericht bepaalde vaar-
digheden oefenen.

 MATERIAAL: 
Tramspoor – 2 vloerspots – smalle rijplank antislip – 10 palen 100 cm met voet – 10 palen 150 
cm met voet - 2 vloerlinten 5m – combipalenset – 10 kegels 30 cm – 5 kegels 50 cm – opplooi-
baar tafeltje – stand rond punt champagne - afgeschuinde dwarsbalk – wip met staander – 16 
verkeersborden met 1” kliksysteem – 2 voeten met horizontaal dwarsstaafje - 240 afbakendop-
pen – 4 kegels 75 cm met verzwaarde voet

>> Circuit Internationaal 10 (E1575,-)

Het internationaal fietscircuit bestaat uit 10 standaardoefeningen waarbij de deelnemers weinig
uitleg nodig hebben. Ideaal voor sportdagen, fietsevenementen enz.
Een opstelplan wordt bijgeleverd.

 MATERIAAL: 
10 palen 100 cm met voet – 6 palen 150 cm met voet - rijplank – schuine rijplank -
2 zware kegels 75 cm – 10 kegels 30 cm - 200 afbakendoppen – afgeschuinde dwarsbalk – wip
met staander – 2 combipalensets – opplooibaar tafeltje - 16 verkeersborden met 1” kliksysteem

>> Circuit Europa (E2195,-)

Met de hier aangeboden materialen kan je o.a. het circuit gebruikt in fietsiefiets of het
behendigheidsparcours dat de Federale Politie gebruikt opstellen.

 MATERIAAL: 
2 rijplanken – schuine plank – 10 palen (100 cm) – 10 palen 150cm – 20 voeten –
2 combipalensets – 4 vloerlinten – opplooibaar tafeltje - 4 kegels 50 cm – 10 kegels 75 –
16 verkeersborden – stand rond punt draaikop – 400 doppen

>> Circuit Royal (E3500,-)

Uitgebreid aanbod van materialen om gelijk welk circuit op te bouwen. Het is ook mogelijk om
hiermee 2 of eventueel 3 verschillende circuits op te bouwen.
Ideaal voor een uitleendienst.
Alle mogelijke vaardigheden zijn hiermee te oefenen.

 MATERIAAL: 
2 tramsporen - 2 vloerspots – 2 rijplanken – 1 schuine plank - 20 palen 100 cm – 10 palen 150 
cm - 30 voeten – 20 verkeersborden - 3 combipalensets – 6 vloerlinten – 20 kegels 30 cm – 5 
kegels 50 cm - 10 kegels 75 cm – 2 opplooibare tafeltjes – 2 dwarsbalken – wip – stand rond 
punt draaikop – bruggetje – kippenladder – 2 voeten met dwarsstaafjes - 400 doppen.
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Materialen
Bij “Artiest op de fiets” kan je ook terecht voor materialen voor fietsparcours, signalisatie, 
mobiele verkeersparken en advies.

>> Materialen circuit

 C01 PAAL MET VOET GEVULD - 100 CM E18,- 155 CM E20,-
Voetstuk in kunststof, reeds gevuld en bijhorende paal.
Voeten hebben een gewicht van ongeveer 3 kg, met een paal van
100 cm of 155 cm. 

 C02 VOET MET DWARSSTAAF - E40,-
Set van 2 gevulde voeten met dwarsstaafjes en 
2 klemmen uit kunststof. (testcircuit)

 C03 MATJE - E18,-
Mat van 140 x 50 x 0,8 cm, opplooibaar. 
Niet gebruiken als gym- of valmat   

 C04  KEGELS MET UITSPARING EN PAAL - E18,- 

Set van 2 kegels van 25cm met een paal van 
100cm o.a. te gebruiken voor stopstand.

 C05 SMALLE RIJPLANK - 5M E220 / 2,5M E110,-
Smalle houten rijplank met een antislip bovenlaag en verhoogde
rand. L= 2,5m /b = 20cm 
5m (2x 2,5m)/ breedte 15cm met extra verhoogde rand. 
(circuit Europa)

  C06 OPPLOOIBARE TAFEL -  E80,-
Opplooibare kampeertafel, 100cm x
68cm, prima kwaliteit met watervast blad.
(100x68cm)
Ook andere modellen leverbaar, zie 
www.dukdalf.eu

  C07 STAND ROND PUNT - Champagne e180,- / Draaikop e200,-

Stand om het rijden met 1 hand te oefenen.
Inox staander “Champagne”met kunststof paal en kegel + staafje.

Inox staander en kunststofpaal met draaikop, touw en voorwerp.
Te combineren met tafel. (niet inbegrepen)

Draaikop

Champagne
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  C08 DWARSBALK -  E65,-
Houten balk met afgeschuinde zijkanten en rubber antislip doppen. 
(80 cm)

  C09 VLOERSPOTS -  E10,-
Set van 2 rubberen vloerspots (testcircuit)

  C10 WIP -  E355,-  E400,- 
Wip met breedte van 35cm of 50cm, antis-
lip bovenlaag, lengte
250cm en staander, vlot monteerbaar.

 C11 COMBIPALENSET -  E49,-
Bestaande uit 2 voeten (gevuld!), 3 palen 
(150cm) en 2 klemmen.

 C12 KIPPENLADDER - E210,-
Leuke oefening die de stuurvaardigheid “aanspreekt”.
Ideaal om het circuit attractief te maken. (lengte 250 cm)

 C13 BRUGGETJE “ARTIEST” - E465,-
Bruggetje met houten zijvlakken en kunst-
stof dwarsbuizen.
Lengte 250 cm, breedte 50 cm. 
Zeer attractief!!

 C14 VERKEERSBORDEN (16 ST) -  E200,-
Set van 16 verkeersborden met handig bevestigingsysteem, te mon-
teren op palen. 
De voeten en palen zijn niet inbegrepen! (zie art C01).
Prijs per stuk E20. 

 C015 SCHUINE RIJPLANK - E240,-
Schuin gemonteerde rijplank (antislip) met 
oprijstukken. ( 2,5m lang)

 C016  VLOERLINTEN - E36,-
2 vloerlinten van ongeveer 5m. (testcircuit)

 C017  TRAMSPOOR – E145,-
Dit toestel simuleert een tramspoor en kan 
zowel in de rijrichting als dwars opgesteld 
worden.
lengte 125 cm
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 CK01 SMALE RIJPLANK KLEUTER - E95,-
Smalle houten rijplank met een antislip bovenlaag en extra ver-
hoogde rand.
lengte 1,2m /breedte 20cm

 CK02 RIBBELPLANK - E145,-
Rijstrook (1,25m) met dwarslatten, om een 
oneffen ondergrond na te bootsen en de greep 
op het stuur te oefenen. 

 CK03 BRUGGETJE KLEUTER - E295,-
Houten bruggetje, met verhoogde rand, lengte 
1,2m en 65cm breed.
Nuttig om kleuters al spelend met (loop)fietsjes evenwichtsgevoel
aan te leren.

 CK04 SLAGBOOM INOX - E450,-
Slagboom, om de situatie aan een over-
weg na te bootsen.
De slagboom kan gemakkelijk bediend
worden.

 CK05 WIP KLEUTER - E210,-
Deze kleuterwip is geschikt voor loopfietsen en kleine fietsjes.
De kleuters leren hun grenzen te verleggen waardoor het zelfvertrou-
wen groeit. 

CK11 VERKEERSLICHT MET AFSTANDSBEDIENING - € 75,-
Een handige set van verkeer- en voetgangersli-
cht voor in de les of op een fietsparkoers.
Met de afstandsbediening kan je zowel de 
voetgangers- als verkeerslichten bedienen en 
ze synchroon laten werken. Alle batterijen zijn 
geplaatst, de lichten worden gebruiksklaar 
geleverd!

 CK12 LOOPFIETSSTAANDER - E150,-
Stalen loopfietsstaander met verkeersbord
“parking”.
Goed voor het stallen van 6 fietsjes.
(92x38x140cm; 7,2kg)

>> Materialen kleuterscircuit

Hoe jonger kinderen leren fietsen hoe gemakkelijker het gaat.
Artiest op de fiets biedt een aantal loopfietsen en toestellen
specifiek voor kleuters aan, die hen voorbereiden op het fietsen.
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FC01 VERKEERSKOFFER MET KLEUTERCIRCUIT 
5 standen: E1790,- 7 standen HD koffer: E1995,-

Geen opbergprobleem meer en handig in 
gebruik! 
Kist met 5 standen : een drempel, kleuterwip, 
rijplank, ribbelplank , slagboom.
Kist Heavy Duty met 7 standen: een drempel, 
kleuterwip, rijplank, ribbelplank , slagboom, 
stopstand en verkeerslicht met afstandsbe-
diening.
De kleuterfietsomloop is geschikt voor loop-
fietsen, traploopfietsen en kleine fietsen. Hij 
stimuleert de bewegingsdrang, ontwikkelt het 
evenwicht, omgaan met regels, plaats, rich-

ting, tempo en sociaal gedrag. Meerdere ontwikkelingsdoelen komen aan bod.
Een opstellingsplan en opdrachtenkaart met ontwikkelingsdoelen worden meegeleverd.

 FC05 VERKEERSKOFFER MET CIRCUIT LAGER ONDERWIJS – HEAVY DUTY E2410,-
De kist op wieltjes bevat o.a alle materia-
len om het volledige circuit van fietsiefiets 
of de federale politie op te bouwen. De 
toestellen zijn opplooibaar! Alles is vlot 
op te bouwen en op te bergen. De Heavy 
duty is een stevige kist. Bevat 10 standen: 
start, rijplank, rond punt, acht, slalom, 
rijstrook wisselen, schuine plank, stop-
stand, tramspoor en kippenladder. Een 
opstellingsplan en opdrachtenkaart met 
leerdoelen worden meegeleverd. (Optie 
verkeerslicht)

>> Koffer met circuits

>> Alu circuit

 AC01 CIRCUIT ALUMINIUM – E3495,-
Dit circuit bestaat uit 4 attractieve toestellen (brug, wip, schuine 
plank en rijplank) en is gemaakt van aluminium. Het is daardoor licht, 
roest niet en duurzaam.
Toestellen ook apart te bestellen.
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 FK11 LOOPFIETS “LINEA ROSSA” 3-4 JAAR

€137,-
Stevige loopfiets voor intensief gebruik van Italtrike model “walk bike
uit de “linea rossa” .
Voor kinderen vanaf 3 jaar. Zithoogte 38,5cm, stuurhoogte 60,5cm
(6kg)

 FK12 TRAPLOOPFIETS “LINEA ROSSA” 3-6 JAAR

€144,-
Stevige loopfiets voor intensief gebruik van Italtrike model “mini 
bike” uit de “linea rossa”.
Zelfde model als FK11, maar met trappers. Zithoogte 38,5cm,
stuurhoogte 60,5cm (6,4kg)

 FK13 TRAPLOOPFIETS “LINEA ROSSA” 4-8 JAAR
€157,-
Stevige loopfiets voor intensief gebruik van Italtrike model “bike” uit
de “linea rossa”.
Gelijkaardig model als FK12, maar groter. Zithoogte 47cm,
stuurhoogte 72cm (7kg)

 FK15 LOOPFIETS “LINEA PILOT 200 ORANGE” 2-4 JAAR
€202,-
Stevige loopfiets voor intensief gebruik van Italtrike uit de “linea pilot
200”, model “walker”
Voor kinderen vanaf 2 jaar. Zithoogte 38cm, stuurhoogte 60cm 
(9,2kg)

 FK16 TRAPLOOPFIETS “LINEA PILOT 200 ORANGE” 2-4 JAAR
€205,-
Stevige traploopfiets voor intensief gebruik van Italtrike uit de “linea
pilot 200”, model “bike”
Zelfde model als FK15, maar met trappers. Zithoogte 37cm, stuur-
hoogte 60cm (9,5kg)

 FK18 TRAPLOOPFIETS “LINEA PILOT 300 YELLOW” 4-6 JAAR
€196,-
Stevige traploopfiets voor intensief gebruik van Italtrike uit de “linea
pilot 300”, model “bike”
Gelijkaardig model als FK16, maar groter. Zithoogte 38cm, stuur-
hoogte 69cm (9,8kg)

>> Loopfietsen

Met loopfietsen en traploopfietsen leren kleuters al spelend het evenwichtsgevoel.
Het aanbod van “Artiest op de fiets” is een selectie van een aantal fietsen die wegens hun robust 
frame en vervangbaarheid van onderdelen geschikt zijn voor het intensief gebruik in scholen.
Omdat de loop- en traploopfietsen een gelijkaardig model hebben zijn de trap- en loopfietsen 
van Italtrike, Winther en Viking het meest geschikt voor het “spelenderwijs” leren fietsen. 

Ook driewielers en andere “rijtuigen” van Italtrike leverbaar. Zie website: www.Italtrike.it
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>> Loopfietsen Viking en Winther

25% korting vanaf 4 stuks!

 FK20 MINI VIKING FIETSRUNNER - €108,-
Een loopfiets voor de allerkleinsten. (2+ j.)
Ideaal als training voor het evenwichtsgevoel voor peuters.
Zithoogte 31cm, stuurhoogte 43cm

 FK22 VIKING LOOPFIETS - €226,-
Een robuste loopfiets voor kleuters. (4-7 j.) 
Oefent het evenwichtsgevoel.
Zithoogte 43cm, stuurhoogte 65cm

 FK24 VIKING TRAPLOOPFIETS - €236,-
De ideale overgang van loopfiets naar fietsen. (4-7 j.)
Oefent het evenwichtsgevoel en de trapbeweging.
Zithoogte 42cm, stuurhoogte 65cm

 FK26 VIKING TRAPLOOPFIETS - €236,-
Groot model traploopfiets voor kinderen van 5-8 j.
Zithoogte 48cm, stuurhoogte 77cm

 FK 28 VIKING FUNNY BIKE - €271,-
Extra groot model voor 5-12 jarigen.
Voor de training van evenwicht en coördinatie
Zithoogte 54cm, stuurhoogte 91cm.

 FK30 WINTHER CIRCLELINE LOOPFIETS - €179,-
Stevige loopfiets in modern design voor kleuters van 3-6 j.
Zithoogte 34cm, stuurhoogte 60cm 

 FK32 WINTHER CIRCLELINE TRAPLOOPFIETS - €182,-
Stevige traploopfiets in modern design voor kleuters van 3-6 j.
Zithoogte 34cm, stuurhoogte 60cm 
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>> Materialen kegels, signalisatie en lichten

 S01 AFBAKENDOP - E36,-
Set van 40 soepele onbreekbare “markeringsdoppen” in 4 verschil-
lende kleuren. (inclusief houder) 
Geschikt om oefenpaden af te bakenen. 
dia = 20 cm; h = 5 cm

  S02 SIGNALISATIEKEGEL 30 CM - E6,-
Deze kegel in wit rode kleur van 30 cm is 
stapelbaar.
Hij is geschikt om speelterreinen en oefen-
circuits af te bakenen.

  S03 SIGNALISATIEKEGEL 50 CM -  E18,-
Deze kegel van 50 cm is stapelbaar.
Hij is geschikt om speelterreinen en oefencircuits af te bakenen.

  S04 SIGNALISATIEKEGEL 75 CM -  E37,-
De rots in de branding!
Rode kegel van 75 cm met verzwaarde voet 
(5 kg) en reflecterende banden 
(is stapelbaar!) 
Voor stabiele afbakening.

 S05 AFBAKENLINT - E20,-
Handige plastic band op rol.
Geschikt om een terrein af te bakenen of aan te duiden dat er geen 
doorgang is.
Rood/wit 500 m.

 S06 VOETEN VOOR PALEN GEVULD - E14,-
Stevige voet uit kunststof, met zand 
gevuld, klaar voor gebruik.

 S07 PALEN - E6,- / E8,-
Kunststof palen (100 of 150cm), 
monteerbaar op voet. 
Ook geschikt om verkeersborden op te 
klikken.

 S08 FIETSLICHTEN MINI -  E3,-
Set van 2 kleine lichten, gemakkelijk te 
monteren, afneembaar. 
Wordt geleverd met batterijen. Bedrukking 
mogelijk. Mooie attentie voor fietsacties en
projecten, stevige korting voor grotere
aantallen.
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>> Verhuur

Je kan ook een fietsvaardigheidscircuit 
zonder begeleiding huren.
De circuits worden ter plaatse geleverd en 
afgehaald. Een opstellingsplan en oefenop-
drachten worden bijgeleverd.

Kist voor kleuters van 4-6 jaar
Circuit met 6 oefenstanden (kleuterwip, ba-
reel, slalom, smalle rijplank, drempel en rib-
belplank om met de loopfiets, of kleine fiets 
af te leggen. 

Kist voor kinderen van 6-12 jaar
Een parkoers met een 10-tal oefeningen 
bestaande uit smalle doorgang, rond punt, 
slalom, acht, schuine rijplank, wisselen van 
rijstrook, stop, mijnenveld, kippenladder, 
tramspoor.

Toestellen als aanvulling voor kist 6-12 jaar
Om het circuit voor 6-12 jarigen extra attrac-
tief te maken.
De “aanvulling” bestaat uit een wip (C10) en 
brug (C13). (lengte 2,5m)

Huurprijzen
Kist kleuter of LO 6-12 jaar:  €100,-/dag  
 €250,-/week 
Aanvulling 6-12 jaar: €50,-/dag  
 €150,-/week
Verplaatsing en levering: €0,30/km
De huurprijs en een waarborg dienen vooraf 
gestort te worden.

>> Educatie “Artiest op de fiets”

Je kan het project “Artiest op de fiets” voor
een bezoek aan uw school reserveren.

“Artiest op de fiets” komt dan op school de 
stuurvaardigheid van de leerlingen
trainen en/of testen.(1e-6e leerjaar) 
Dit circuit bezoekt de scholen al jaren, zodat 
er voldoende referentiewaarden zijn voor de 
beoordelingen.
Het mobiel circuit wordt opgesteld (600 m²) 
op de speelplaats of op een veilige plaats in 
de omgeving. 
Het is een voor kinderen attractief en uitda-
gend circuit. Het circuit is zo ontworpen dat 
er zoveel mogelijk kinderen “bezig” zijn.
De kinderen bieden zich per groep aan. 
(20 lln).

>> Oefensessie

Hier ligt de nadruk op het “spelenderwijs” 
aanleren van basisvaardigheden en attitudes 
voor de fietser.
De oefenstof wordt aangepast aan het niveau 
en de vorderingen van de groep. (20lln.)

>> Testen van de fietsvaardigheid

Na een fietscontrole en een leermoment leg-
gen de kinderen het circuit af.
Met verschillende oefeningen wordt het 
evenwicht, de behendigheid, remtechniek 
en perceptie getest. Na de test kunnen de 
deelnemers oefenen.
Later worden de resultaten verwerkt en ont-
vangt de school een evaluatieverslag. 
De directie weet zo waar de zwakke punten 
zitten en heeft een concreet instrument in 
handen om het programma te bepalen of bij 
te sturen (eindtermen) om een efficiënt ver-
keer veiligheidsbeleid te voeren.

>> Praktisch

De opbouw gebeurt in principe 1 uur voor de 
lessen beginnen. 
Er kunnen 3 groepen (60 kinderen) per 
schooldag getest en/of geoefend worden.
Prijs educatie: €195/dag + vervoersonkosten: 
€0,30/km met een minimum van €30.

Verhuur en educatie
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 >> RESERVATIE EN INFORMATIE:
Frank Marteleur
Leuvensesteenweg 110
3390 Tielt-Winge

0473/975106
BE 0707426641

>> BESTELLINGEN:
e-mail: frank.marteleur@telenet.be
fax:  016/845958


