
Waarom leren fietsen? 

 Je bent zelfstandiger  

 Je geraakt sneller op je werkplek, de winkel, de school,… 

 Je verhoogt jouw kansen op tewerkstelling  

 Fietsen is niet alleen plezant, ook gezond en goed voor het milieu! 

 

 

Leren fietsen voor volwassenen 

Contact:  

Buurtsport Ronse:  

Leuzesesteenweg 241,  9600 Ronse; 055/23.28.93 of buurtsport@ronse.be 

 

Cursus Leren Fietsen i.s.m. het Sociaal Huis, Fietsersbond Ronse, Burensportdienst 

Vlaamse Ardennen.  



Wat?  
Leren fietsen en je zelfstandig verplaatsen in het verkeer leer je in 14 lessen. 

Stap voor stap maken we je vertrouwd met de fiets, leren op– en afstappen, 

evenwichtsoefeningen op de fiets, remmen, bochten nemen, hindernissen ne-

men en de versnellingen gebruiken. Via autoluwe routes gaan we over naar 

fietsen in het verkeer.  

De cursus bestaat uit 4 opeenvolgende modules, met telkens een test op het 

einde. Als je slaagt voor de test, mag je naar de volgende module. 

Module 1: Ik en de fiets 

Module 2: Fietsvaardigheden 

Module 3: Verkeersvaardigheden 

Module 4: Fietsen in het verkeer 

Wie? 

Volwassenen (+18j) die geen fietservaring hebben.  

Waar?  
‘t Rosco, Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse (op 15’ stappen van trein– en busstation) 

Wanneer?  
De fietslessen gaan door op volgende dagen:  

Cursus 1: dinsdag en donderdag, telkens van 9u30 tot 11u30 

Lesdagen: 15-17; 22-24; 29 september; 1;6-8;13-15; 20-22; 27-29 oktober 

Cursus 2: woensdag (17u00 - 19u00) en zaterdag (10u30 - 12u30) 

Lesdagen:  16-19; 23-26; 30 september; 3; 7-10; 14-17; 21-24; 28-31 oktober 

Inschrijven:  
 

Inschrijven gebeurt voor elke module opnieuw. 

Inschrijven doe je door onderstaand strookje in te vullen en terug te bezorgen aan 

jouw organisatie. Zij sturen jouw inschrijving door naar Buurtsport Ronse. Er kunnen 

slechts 12 mensen deelnemen per cursus. Vlug inschrijven is dus belangrijk.  

Praktisch: 

 Eigen fiets is niet nodig, fiets is in de prijs inbegrepen. 

 Gepaste kledij meebrengen: lange broek met smalle pijpen, gesloten schoe-

nen, regenjas. 

 Na de  cursus mogelijkheid tot aankoop van een tweedehandsfiets. 

 

Inschrijvingsformulier Leren Fietsen   
 

NAAM + VOORNAAM: ……………………………………………………………………………………………... 

ADRES: straat + huisnummer: ………………………………………………………………………………….. 

            Stad: ………………………………………………………………………………….. 

TELEFOON/GSM: ……………………………………………………………………………………………………… 

E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Voorkeur aanduiden*:   0  Cursus 1   0 Cursus 2 

* Indien je vrij bent overdag, gelieve dan in te schrijven voor cursus 1. 

Kostprijs:  

 

 

In de kostprijs is het gebruik van een fiets, een fluojasje, een fietshelm en de verzeke-

ring in begrepen. 

Basistarief €17,5/module 

VT-pas 2 €14/module 

VT-pas 1 €5,5/module 


