
FIETSMAAT LEEFTIJD BROEKMAAT HOOGTE HOOGTE
   GROND/ZADEL TRAPPER/ZADEL

12 inch 2 - 4 jaar 98 - 110 cm 45 cm 36 cm

14 inch 3 - 5 jaar 104 - 116 cm 50 cm 40 cm

16 inch 4 - 6 jaar 110 - 128 cm 55 cm 45 cm

18 inch 5 - 7 jaar 116 - 134 cm 59 cm 49 cm 

20 inch 6 - 9 jaar 128 - 146 cm 63 cm 53 cm

22 inch 7 - 10 jaar 134 - 152 cm 68 cm 57 cm

24 inch 8 - 11 jaar 140 - 158 cm 73 cm 62 cm

26 inch 9 - 12 jaar 146 - 176 cm 83 cm 70 cm

eel ouders vinden het belangrijk dat hun kind voor 
langere tijd op dezelfde fiets kan blijven fietsen.  

Ze kopen de fiets dan ‘op de groei’. Dit is iets wat wij 
afraden. Bij een kinderfiets is het crusiaal dan een kind met 

zijn of haar voeten bij de grond kan. 
De maat van de fiets is goed wanneer het kind zijn voet kan 

plaatsen op het onderste pedaal van de fiets, terwijl de andere 
voet de grond aan kan raken.
Zodra een kind niet met de voeten bij de grond kan op de fiets 
kan het erg gevaarlijk zijn. Het kind kan dan sneller vallen en 
minder makkelijk remmen en op- en afstappen. Maar wat nu als 
uw zoon of dochter snel groeit waardoor de fiets wat te klein 
wordt? Verstel gewoon het stuur en zadel! Alle kinderfietsen van 
stapelopfietsen.nl hebben een verstelbaar stuur en zadel. 
 
Natuurlijk kiest u de fiets uit die uw zoon of dochter het aller-
mooist vindt. Nu is het wel raadzaam om rekening te houden 
met de kleur van de fiets. Licht en felle kleuren (wit, roze, groen, 
oranje) vallen beter op dan donkere kleuren zoals zwart en grijs. 
Vooral als uw zoon of dochter regelmatig in het donker of bij 
schemering fietst, is een lichte kleur dus veiliger.
 
Een ander aspect als het aankomt op veiligheid is het dragen 
van een fietshelm. In Nederland zijn fietshelmpjes niet verplicht 
en zie je ze niet veel in het straatbeeld. In andere landen (zoals 
bijvoorbeeld Duitsland) zijn fietshelmen heel gewoon. Hoe dan 
ook, het dragen van een helm is veilig en gelukkig zijn die van 
ons heel hip!
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