
Tips om veilig de wereld te 
verkennen met Bobike.

www.bobike.com
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wij begrijpen jouw angsten. 

hoe kies je het beste fietszitje?

wanneer wij gaan 

Wij begrijpen jouw angsten. Negen maanden lang hee� jouw kindje veilig in de buik gezeten. En dan 
ineens ben je een ouder. Jouw voornaamste taak is nu het beschermen van jouw kindje. En dat is 
spannend. Heel erg spannend.

En daar willen wij je bij helpen. Jouw leven gaat namelijk gewoon door. En het is zo leuk (én gezond) om 
de wereld te verkennen op de fiets, samen avonturen te beleven, de wind door je haren en de zon op je 
gezicht. Met je kindje veilig tussen jouw armen in een Bobike kinderzitje. We hebben een aantal nuttige 
tips voor je verzameld om veilig gebruik te kunnen maken van jouw Bobike fietszitje.

Veiligheid komt op de eerste plaats bij het zoeken 
naar het beste fietsstoeltje. Er zijn tal van 
fietszitjes voor kinderen verkrijgbaar en het 
vinden van het juiste stoeltje voor jouw kind kan 
behoorlijk overweldigend zijn. Om het 
gemakkelijker te maken, zijn hier enkele 
belangrijke tips die je in gedachten moet houden 
voordat je een fietszitje aanscha� voor jullie 
dagelijkse avonturen.
 
Niet alle fietszitjes passen op alle fietsen, dus 
weten welk fietszitje geschikt is voor jouw fiets is 
je eerste taak. A�ankelijk van waar je wilt gaan 
fietsen, de stijl van de fiets en de lee�ijd/het 
gewicht van je kind bepaal je welke opties je hebt 
wat betre� de soorten zitjes.

voorzitje

achterzitje

junior zitje

lengte kind
maximaal
93 cm / 36,61 ”

gewicht kind
maximaal
15 kg / 33 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
9 maanden - 3 jaar

lengte kind
maximaal
110 cm / 43,31”

gewicht kind
maximaal
22 kg / 48,5 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
1 - 6 jaar

lengte kind
minimaal
110 cm / 43,31”

gewicht kind
maximaal
≤ 35 kg / 77.16 lb

lee�ijd kind
aanbevolen
vanaf 6 jaar

zit ik in het
voorzitje

zit ik in het
achterzitje

zit ik op het
junior zitje
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voorzitje  

ook wel mini zitje genoemd

• In een voorzitje zit het kind tussen je armen, hee� het een prachtig uitzicht en je kunt je kind altijd zien. 
Je kunt een windscherm toevoegen voor extra comfort en bescherming.

• In een voorzitje zit je dichter bij je kind, kun je met elkaar praten en kun je je kind tijdens het fietsen in 
de gaten houden.

• Al op jonge lee�ijd leer je je kind kennismaken met de fiets-lifestyle.

• Het beste zicht op het fietspad of de weg.

achterrzitje 

ook wel maxi zitje genoemd

• Fietsstoeltjes achterop zijn heel populair en dat is niet voor niets. Vaak verhuist het eerstgeboren kind 
naar achteren als een broertje of zusje voorin plaatsneemt.

• Ze passen op bijna elke fiets en zijn geschikt voor een breed scala aan lee�ijden/gewichten.

• Hoog niveau van comfort en bescherming voor de peuters.

• Door de ergonomische vorm van de rugleuning van het zitje is het gebruik van een helm mogelijk.

• Over het algemeen hebben ze een lichaamsomvattend ontwerp - met comfortabele rug- en zijsteun, 
been- en voetbescherming en een veiligheidsharnas.

• Alle achterzitjes zijn groter dan de voorzitjes en bieden meer verstelmogelijkheden, zodat het zitje kan 
worden aangepast aan de groei van uw kind.

• Alle achterzitjes kunnen naar achteren en naar voren in verschillende standen worden gezet om de 
pasvorm voor jouw kind en de fiets te optimaliseren.

• Makkelijk te gebruiken veiligheidsgordels die veel verstelmogelijkheden bieden.

• Verstelbare voetsteunen zodat u ervoor kunt zorgen dat de voeten goed vastzitten en de knie op een 
ergonomische manier wordt gebogen.

• Compatibel met een groot aantal frames en dragers.

junior zitje 

steuntje in de rug voor grotere kinderen

• Biedt ondersteuning aan kinderen van ongeveer 6 tot 10 jaar oud, tot 35 kg, die oud genoeg zijn om 
zelfstandig achterop de fiets te zitten, maar die langere afstanden nog niet zelf kunnen afleggen.

• Biedt de mogelijkheid om toch samen met hun ouders te genieten van het fietsen.

• Standaard wielbescherming om te voorkomen dat de voeten tussen de spaken komen en opklapbare 
voetsteunen worden altijd meegeleverd.
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Controleer of jouw fiets geschikt is voor balhoofdbuis, drager of frame montage

Bobike biedt verschillende modellen zitjes die passen bij alle fietsen op de markt, vanwege de 
verschillende montagesystemen die beschikbaar zijn. Je kunt kiezen uit verschillende modellen zitjes, 
a�ankelijk van hoe je het zitje op de fiets wilt monteren en wat voor extra's je zoekt.

Mini zitje voor montage op de balhoofdbuis 
• Past op ronde balhoofdbuizen en hee� 35 mm / 1,38” ruimte nodig

• Ø 22-32 mm 0,87-1,26 ”

• MTB 1-1/8 ”

Maxi zitje voor framebevestiging
• Past op ronde of ovale zitbuizen

• Buis diameter: Ø28 – 40 mm / 1.10 – 1.57 inch

• Minimale lengte zitbuis vereist: 80 mm tot 105 mm

Maxi zitje voor bagagedragerbevestiging
• Bagagedrager voldoet aan de ISO 11243 norm

• Het draagvermogen van de bagagedrager moet ten minste 27 kg / 59,5 lbs zijn

• Breedte van de drager: 120 – 175 mm/ 4.72 – 6.89 in

• De buitenste buizen zijn rond en hebben een diameter tussen: Ø10 – 16 mm / 0.39 – 0.63 in

Maxi zitje voor MIK-HD bagagedrager
Een populaire optie, aangezien steeds meer nieuwe fietsen een MIK-HD bagagedrager integreren, 
wat betekent dat u zonder gereedschap uw zitje gemakkelijk kunt installeren en verwijderen.

• Bagagedrager voldoet aan de ISO 11243 norm

• Het draagvermogen van de bagagedrager moet tenminste 27 kg / 59,5 lbs zijn

• Alleen compatibel met MIK-HD dragers

Junior voor bagagedrager  
• Het draagvermogen van de bagagedrager moet tenminste ≥ 35 kg / 77,16 lbs zijn

• Breedte van de drager: 120 – 175 mm/ 4.72 – 6.89 inch

• De buitenste buizen zijn rond en hebben een diameter tussen: Ø10 – 16 mm / 0.39 – 0.63 inch
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Als we onderweg zijn, halen we het meeste uit die ervaring als we ons geen zorgen maken over onze 
veiligheid of over de kwaliteit van de producten die we gebruiken. Veiligheid en kwaliteit moeten er zijn, 
en ons werk weerspiegelt dat. 

Geniet van jouw fietstocht door er 100% zeker van te zijn dat je alle instructies in de handleiding hebt 
opgevolgd. Hieronder een samenvatting als geheugensteuntje voor  iedereen die een fietszitje gebruikt, 
ook al gebruik je het al jaren! Als je er alles aan wilt doen om veilig te fietsen, lees dan de volledige 
handleiding.

(Opgelet: deze tips zijn geen vervanging voor het lezen van de gebruikershandleiding)

1.  lees en volg de gebruikershandleiding
Voor elk model fietszitje zijn talloze uren gewijd aan het maken van de gebruikershandleiding, zodat je 
alle informatie hebt die je nodig hebt om jouw zitje veilig te monteren en je kind veilig te plaatsen en vast 
te zetten voordat je vertrekt. Zorg ervoor dat je deze volledig doorleest!

2.  hoe het kind op het zitje te plaatsen 

Om het kind veilig op het zitje te plaatsen, moet je 
de fiets op een vlakke en stevige ondergrond 
plaatsen voor een maximale stabiliteit van de fiets. 
Zelfs als je fiets over robuuste standaards beschikt, 
moet je de fiets altijd vasthouden terwijl je het kind 
plaatst/verwijdert. Je moet je kind optillen en veilig 
op het zitje plaatsen. Soms zijn oudere kinderen zo 
gewend aan het gebruik van het zitje dat ze zich 
zelfverzekerd genoeg voelen om zelf te gaan 
zitten, maar even een geheugensteuntje: Het is 
verboden voor het kind om alleen op de fiets te 
klimmen of de voetsteunen te gebruiken om bij het 
zitje te komen. Je kind kan zich verwonden!

Laat kinderen nooit alleen in het zitje zitten, dat is 
iets wat we mensen altijd duidelijk maken, want 
het extra gewicht van het kind op de fiets verhoogt 
het risico dat het uit balans raakt, valt en gewond 
raakt!

3.  laat het kind nooit alleen in het zitje
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4.  begrijp dat Bobike fietszitjes niet compatibel zijn met:

5.  fietszitjes zijn niet geschikt voor o�-road sporten

6.  zorg altijd voor een helm

  niet voor fietsen
met achtervering

niet voor carbon 
fietsen

niet voor gemotori-
seerde voertuigen

(brommers & scooters)

niet voor 
speed pedalecs

 > 25 km/h | 15,5 mph

Als we zeggen dat onze fietszitjes niet compatibel zijn met deze fietsen en voertuigen, menen we dat! 
Dus wees niet creatief en probeer ze toch passend te maken. Het is niet toegestaan en het is niet veilig!

Kinderzitjes zijn niet geschikt voor gebruik tijdens 
sportactiviteiten, of in extreme omstandigheden 
zoals bijvoorbeeld: enduro, hard mountainbiken, 
grote gaten in de weg, sprongen, en o�-road trails 
of paden.

Zorg ervoor dat kinderen tijdens het rijden in het 
fietszitje een geschikte helm dragen die voldoet 
aan EN 1078.



Veel plezier... Kinderen groeien in een oogwenk op en er is niets 
mooiers dan de tijd die we in hun gezelschap doorbrengen.

Als je twijfels hebt, helpen wij je graag verder. Neem contact met ons op zodat wij je 
kunnen helpen of bezoek een Bobiki verkooppunt bij jou in de buurt.

Al onze fietszitjes binnen de  EN14344 norm zijn TUV- en GS-gekeurd.

Veilig de wereld verkennen


