
2

      
        

Wat je moet weten?

Op een gewone fiets zit een koplamp, achterlicht en een dynamo.  
De dynamo levert de stroom voor de lampjes. De dynamo geeft alleen stroom als 
het wieltje tegen de voorband klemt en meedraait bij het fietsen. In de dynamo  
zit een magneet die ronddraait en stroom opwekt in een spoel van koperdraad.

Om een stroomkring te kunnen maken zitten de lampjes en dynamo aan één kant 
vast aan het fiets-frame (spreek uit als: freem) en aan de andere kant met een 
draadje aan elkaar verbonden. Omdat het fietsframe van metaal is, geleidt dat 
stroom en hoef je dus maar één draadje te gebruiken.

Nu je weet hoe het werkt gaan we zelf fietsverlichting aansluiten.  
Niet van een echte fiets, maar op een metalen frame waarop alle onderdelen van  
een fietsverlichting zitten. Alleen de dynamo is anders dan je misschien gewend 
bent. Het is een naafdynamo. Dat wil zeggen dat de dynamo ingebouwd is in het 
midden van het voorwiel waar ook de spaken aan bevestigd worden en de as  
van het wiel zit. Dat noemen we de naaf.

Dit type dynamo zie je bij de nieuwste fietsen. Het voordeel is dat er geen wieltje 
van de dynamo tegen de fietsband loopt, wat bij nat weer niet zo goed werkt (slipt), 
en ook de band slijt minder. Een naafdynamo werkt altijd. Je kunt het licht met een 
schakelaartje aanzetten. Bij sommige fietsen gaan de lampjes automatisch aan  
als het donker wordt.

Als je de fiets er bij denkt, ziet het er zo uit:
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Wat ga je doen?

De bedoeling is dat je draadjes van de koplamp en achterlicht verbindt met  
de dynamo via het aansluitblok. Hier zitten wel acht aansluitingen aan.  
Twee daarvan zijn aangesloten op de dynamo, maar welk dat zijn moet je zelf 
uitzoeken! Het stroomkringschema van de opstelling is:  

Wat heb je nodig?
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Aan de slag
1   

en koplamp op het frame.  
Draai de moertjes niet te vast.

2  Neem de verbindingstester. Steek één van de contact- 
pennen in het meetpunt en druk de andere pen tegen  
het eerste aansluitpunt. Als je geen zoemer hoort  
ga dan naar het volgende punt, net zolang tot  
je de zoemer hoort. Je hebt dan de verbinding  
gevonden met de dynamo.

3  Pak een draad van een van de lampjes (bijvoorbeeld  
de koplamp) en steek het stiftje in het aansluitblok  
op de plaats waar net de zoemer ging.  
Zet het stiftje vast met een schroevendraaier.  
Als je nu aan de dynamo draait, gaat het licht 
branden. Je mag pas gaan draaien als het voor-

 en achterlicht zijn aangesloten. Het achterlicht 
kan anders doorbranden.

4   
de dynamo met de verbindingstester en sluit  
het andere lampje aan. Als je nu aan de dynamo 
draait, branden beide lampjes.

Verbindingstester

Verbindingstester in gebruik
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Leuk om te weten

Als je aan de dynamo draait en de lampjes zijn niet aangesloten, dan draait  

 
Is dat waar?
Zet een kruisje bij het goede antwoord.

 Ja. Lampjes gebruiken energie en energie kost kracht, dus moet je meer kracht 
 geven aan de dynamo 

 Het maakt niets uit. Als je maar hard genoeg fietst merk je er niets van.


