shopping

samenstelling Petra Schouten

Benenwagens

Van links naar rechts,
van boven naar beneden:

Criteria

Waar kun je op letten als
je op zoek gaat naar een
loopfiets voor je peuter?
1 Handrem
2 Lichtgewicht
3 I n hoogte verstelbaar
zadel/stuur
4 Van 3 naar 2 wielen
5 G eschikt voor de
allerkleinsten

Welke loopfiets kies jij?

BMXie 1-2-3
Het frame ziet er net zo uit als bij
een BMX-crossfiets. De buizen zijn
dik, maar heel licht. Het zadel kun
je zonder gereedschap verstellen en
de voetsteun kan eraf. Er zitten ook
stoere stickers bij. 2-5 jaar BMXie
trainingsbike € 79,99, ridderride.nl

44 ouders van nu

Met een loopfiets oefent je kind zijn evenwicht en
coördinatie en leert hij goed snelheid en afstand
inschatten. Loopfietskinderen hebben meestal geen
zijwielen meer nodig op een echte fiets. Veel ouders
geven een loopfiets cadeau op de 2e verjaardag van
hun kind. Eerst zal hij ermee gaan spelen, daarna
fungeert de fiets als stokpaard en dan gaat hij erop
zitten. Zijn z’n evenwicht en hand-voetcoördinatie
eenmaal ontwikkeld, dan neemt je kind de eerste
stapjes. Die worden al snel groter, waardoor zijn
snelheid hoger wordt. Daarna maakt hij bochtjes
en probeert hij flitsend obstakels te ontwijken.

3 Kiddimoto
Deze houten loopfiets is
verkrijgbaar in diverse
kleuren en patronen. Het
zadel kun je in hoogte
verstellen. 2,5-6 jaar.
Kurve € 69 motorloopfiets.nl
2-3 JD Bug
Loopfietsje van aluminium
met dikke luchtbanden,
een verstelbaar zadel en
handrem. Ook in andere
kleuren te koop. 2-5 jaar.
Training cycle loopfiets
€ 87,95 trapautodealer.nl
3-4-5 Wishbonebike
Deze fiets groeit met je
kind mee: eerst als driewieler, dan als tweewieler.
Het frame is te draaien
voor langer speelplezier.
Vanaf 1 jaar. Original
€ 189 houtenloopfiets.nl
3-5 Yipeeh
Op deze fiets gaat je kind
als de brandweer! Met
comfortabele luchtbanden
en een in hoogte verstelbaar zadel.
Yipeeh € 84,95 loopfiets.nl
2-4-5 Chillafish
Dit ‘konijn’ verandert in
een handomdraai van een
3- in een 2-wieler. Je kunt
dus zo terugschakelen als
je kind toch nog niet aan
2 wielen toe is. Met een
opbergbox in het stoeltje.
Bunzi gradual balance
bike € 49,95 ridderride.nl
3-5 Hudora € 84,95
Met luchtbanden, kinbescherming, een fietsbel,
reflectoren voor en achter
en een verlengd zadel met
vering. Verkrijgbaar in een
jongens- en meisjesversie.
Hudora One2run € 84,95
loopfiets-online.nl

45

