
FIETSEN EN STEPPEN
Fietsen en steppen zijn perfect voor korte ritjes of 
wanneer je buiten speelt. Hup, lekker bewegen maar !

Val op!
Dankzij je licht  

en je reflectoren 
kan iedereen  

je zien. 

Pas op je hoofd!
Met een helm 
op raak je niet 

gewond als je van 
je fiets valt.

Remmen
Goed remmen,  

anders bots je ergens 
tegenaan !

Elleboog- 
beschermer

Zadel

Bidon

Wiel

Stuur

Ketting
Trapper

Reflecterend 
vestje

Fietsen en steppen zijn er in  
soorten en maten – maar ze zijn 

allemaal even leuk !

Vouwfiets

Tandem

Eenwieler

Driewieler

Chopper

Step
Race- 
fiets

Mountainbike

Motorfiets
Sommige fietsen 

hebben een motor; 
die gaan echt hard!

Deze fietsen kun 
je opvouwen en 

meenemen.

Er zijn ook 
supercoole 

fietsen !

Transportfiets
Soms zijn dit rijdende 

winkeltjes.

Zo leer je het! 

Dát is knap! 

 

Welke fiets wil jij 
graag hebben?

Handrem

Band

Reflector

Helm

Verlichting
Met licht op je  

fiets ben je goed  
zichtbaar in het 

donker.

Samen 
fietsen !

De ketting zorgt ervoor 
dat je wielen draaien.

De 
rubberband 
beschermt 

het wiel. 

Bel

Geen zadel!



Cabriolet
Het dak van een cabrio 

kun je opvouwen of 
eraf halen.

AUTO’S
In de auto kun je snel langere  

afstanden afleggen. Zie je hoe veel 
verschillende auto’s er rondrijden?

Limousine
Dit zijn grote auto’s:  
soms passen er wel  

20 mensen in !

Caravan

Aanhanger Imperiaal

Zonnedak

Personen- 
busje

Antenne

Benzinedop

Uitlaat
Bumper

VoorruitDwergauto 

Donker glas

Politieauto
Je hoort en ziet hem vaak wel 

aankomen . . . Op een imperiaal of een 
aanhanger kan er meer 

bagage mee.

Hier passen 
maar twee 
mensen in !

Hieronder zit de  
motor van de auto.

Een huis op wielen !

Achteruitkijkspiegel

Zonder benzine  
kom je niet ver !

Motorkap

Koplampen

Stuur

Fluitketel

Personenauto



BUSSEN
Als je met de bus gaat, kun je instappen en uitstappen 
waar je wilt. Je kunt er zelfs mee naar het buitenland. 

Kom, dan kopen we een kaartje !

Kleur
De busmaatschappij  
kiest zelf de kleuren  

voor de bussen. 

Lijn- 
nummer

Aan het 
lijnnummer 

en de 
bestemming 

zie je waar de 
bus heen gaat.

Bovendek
In Engelse grote steden rijden hoge 

dubbeldeksbussen rond.

Voordeuren
De chauffeur  

doet de deuren open 
voor de passagiers.

Lucht- 
inlaat

Hierachter zit 
de motor van 

de bus.

Voorruit

WielAchterdeuren

Koplamp

Lijnnummer

Onderdek
Met een 

trapje kun je 
naar het  

bovendek.

Naar de  
dierentuin!

Passagiers stappen uit door de 
achterdeuren.

Benzinedop
Bussen tanken bij de 

loods of ‘remise’.

RamenBusnummer

Nummerplaat

Richtingaanwijzer


