
NEEM
FIETSLES



Balanceren 
Leren fietsen (de grondbeginselen)
Fietsbeheersing (slalommen, plots remmen)
Achterom kijken 
Fietsen met 1 hand aan het stuur
Bochten maken 
Fietsen in (druk) verkeer

Het verkeer wordt drukker. Daar kun je
weinig aan veranderen. Wat doe je om
hiermee om te gaan? Dat kun je leren tijdens
onze fietslessen.
 
De lessen zijn op maat, dus de wens of de vraag
staat centraal. Zo'n les kan dus bestaan uit: 
 

Drukte in het verkeer; 

geen overzicht meer
of schrikachtig? 

Meer weten over de
lessen of startdatum?

 

Voor Den Helder:
mdewijs@teamsportservice.nl

0223 - 684 726

Voor Hollands Kroon en Schagen:

wkenter@teamsportservice.nl
0224 - 214 774 
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Wat is de veiligste manier om op te stappen?
Moet je nu je been over de fiets slaan, gaan
zitten en beginnen met fietsen? Of moet je
eerst steppen? Je leert het in onze fietsles.
 
De lessen zijn op maat, dus de wens of de vraag
staat centraal. Zo'n les kan dus bestaan uit: 
 

Veilig op- en afstappen:

hoe doe je dat?

!
Meer weten over de
lessen of startdatum?

 

Voor Den Helder:
mdewijs@teamsportservice.nl

0223 - 684 726

Voor Hollands Kroon en Schagen:

wkenter@teamsportservice.nl
0224 - 214 774 
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Samen uit, samen thuis. 
Waar moet je op letten als je in een groep
een stuk gaat fietsen? 
Dat leren we je in onze fietslessen.
 
De lessen zijn op maat, dus de wens of de vraag
staat centraal. Zo'n les kan dus bestaan uit: 
 

Fietsen in een groep:

zijn daar regels voor?

!
Meer weten over de
lessen of startdatum?

 

Voor Den Helder:
mdewijs@teamsportservice.nl

0223 - 684 726

Voor Hollands Kroon en Schagen:

wkenter@teamsportservice.nl
0224 - 214 774 
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Hoe ga je om met het verkeer op een e-bike?
En die snelheid, is dat niet gevaarlijk? 
In onze fietslessen geven we tips over veilig
fietsen op een e-bike.
 
De lessen zijn op maat, dus de wens of de vraag
staat centraal. Zo'n les kan dus bestaan uit: 
 

Fiets of e-bike onder
controle? Zo lukt het zeker

!
Meer weten over de
lessen of startdatum?

 

Voor Den Helder: 
mdewijs@teamsportservice.nl

0223 - 684 726

Voor Hollands Kroon en Schagen:

wkenter@teamsportservice.nl
0224 - 214 774 


