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let’s Go 
outside
Boys



Loopfietsje
12,5 inch / 6

streetwise
16+20 inch / 17
24+26 inch / 21

bmx
16+20 inch / 14

booster step
12,5 inch / 7

booster
12,5+16 inch / 9

18+20+22 inch / 18
24+26 inch / 22

pick-up
12,5+16 inch / 10

20 inch / 11
24+26 inch / 23

freestyLe
20 inch / 13

coLofon: concept & ontwerp: wijontwerpen bno. fotografie: fred tigeLaar. kLeding: Zoem kidsfashion, Zoem-kids.nL
Copyright Sparta Postbus 5, 7300 AA Apeldoorn, info@loekie.nl, info@sparta.nl, www.loekie.nl, www.sparta.nl, © 2015 Loekie/Sparta Apeldoorn. 
Loekie is een gedeponeerd handelsmerk van Sparta Apeldoorn. Sparta maakt onderdeel uit van Accell Nederland B.V. waarbinnen de volgende merken 
vertegenwoordigd zijn: Batavus, Juncker Bike Parts, Koga, Loekie, Sparta en Van Nicholas. Accell Nederland maakt deel uit van Accell-Group N.V. Accell 
Group N.V. richt zich internationaal op de midden- en hogere segmenten van de markt voor fietsen, fietsonderdelen & -accessoires en fitnessapparatuur. 
De onderneming heeft marktleidende posities in Nederland, België, Duitsland, Italië, Frankrijk, Finland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde 
Staten. In Europa is Accell Group marktleider in fietsen gemeten in omzet. De bekendste merken van Accell Group zijn Batavus, Sparta, Koga, Loekie, 
Ghost, Haibike, Winora, Raleigh en Diamondback, Lapierre, Tunturi, Atala, Redline en XLC. Niets uit deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worden voor 
welke uiting dan ook zonder vooraf uitdrukkelijke toestemming van Loekie/Sparta. Aan deze uitgave of alle andere uitingen als het internet kunnen geen 
enkele rechten worden ontleend. Wijzigingen in modellen, kleuren, onderdelen, uitvoering en prijs, alsmede kleurverschillen tussen afbeeldingen en  
werkelijke kleuren altijd voorbehouden. Alle rechten voor behouden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Genoemde prijzen zijn consumentadviesprijzen. 
Prijzen kunnen eventueel wijzigen vanwege fluctuerende grondstofprijzen en BTW verhoging.



Nederland is een fietsland. We fietsen naar school, de supermarkt, het werk en we 
fietsen zelfs naar onze vakantiebestemming. Op tweejarige leeftijd leren we fietsen en 
ruim zeventig jaar later fietsen we nog.

fietsen begint 
met een Loekie!
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Met 19 miljoen fietsen zijn ook de Loekie 

kinderfietsen niet meer uit het straatbeeld weg 

te denken. Al ruim 30 jaar maakt Loekie gave 

kinderfietsen. Grote kans dat ook jij op een Loekie 

kinderfiets hebt leren fietsen!

Door de jarenlange ervaring weten we wat een 

kwaliteitsvolle fiets is. Maar de trends veranderen 

sneller dan ooit waardoor we de collectie 

continu aanpassen. Loekie maakt geen gewone 

kinderfietsen, maar maakt fietsen voor en met 

kinderen. Daarom hebben we speciaal voor jongens 

andere fietsen dan voor meisjes. Want wij zetten 

het kind echt centraal.

Jongens zijn gefascineerd door kracht en snelheid 

zoals auto’s, treinen, vliegtuigen en graafmachines 

en alles wat ook stoer is. Meisjes zijn natuurlijk 

weer heel anders.

Daar houden we bij Loekie rekening mee. We 

maken speciaal voor jongens andere fietsen 

dan voor meisjes. En dat zie je duidelijk terug 

in de collectie. Maar ook niet alle jongens zijn 

hetzelfde. Sommige jongens houden van stoere 

crossfietsen terwijl andere jongens van trendy 

transportfietsen houden. Zo hebben we voor iedere 

jongen een bijpassende fiets. Fietsen in kleine en 

grote maten, in het blauw, zwart, rood, grijs of 

groen, stuntfietsjes of stadsfietsen, met of zonder 

voorrekje en met of zonder zijwieltjes. Voor de 

allerkleinsten heeft Loekie een blauw loopfietsje, 

maar ook voor de pubers die, naar de middelbare 

school gaan, is er een stoere Pick-Up. Om het extra 

stoer te maken vallen de grootste kinderfietsen 

onder het merk Sparta.

Zowel in dit kijkboek als online op www.loekie.nl 

krijgen de jongensfietsen een prominente plaats 

binnen de collectie. Bekijk gerust onze uitgebreide 

collectie en ervaar wat fietsen op een Loekie 

betekent!

Op zoek naar een leuke meisjesfiets? 

Draai het kijkboek en start weer vooraan!

Sanne



“sem, heb jij mijn coole nieuwe 
loeKie fiets al Gezien? hij is 

echt Gaaf! Gisteren voor mijn 
verjaardaG GeKreGen. omdat iK 
al 8 jaar ben zei papa! stieKem 

wist iK al dat iK hem KreeG. voriGe 
weeK was iK met opa en papa bij 

een fietsenmaKer Geweest en toen 
zaG iK daar een super coole fiets 

staan! en nu heb iK hem! wil je 
ooK een rondje crossen? als je 

vanmiddaG bij me Komt spelen dan 
Kunnen we samen fietsen!”

Tom
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Loop
fietsje

€ 79

12,5 inch 05512608   prijs € 79
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8 713568 271554



booster
step

Loop
fietsje

€ 89

12,5 inch 05512604   remmen VOetrem   prijs € 89
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8 713568 261531



aLL terrain
Bike
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booster
framehoogte 20 eN 25 cm   remmen terugtraprem + haNdrem   overig zijWieleN   prijs 12,5 iNch € 149, 16 iNch € 169

€ 149
vanaf

8 713568 2506348 713568 25062712,5 inch 05512204 16 inch 05516204



pick it upBoys
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8 713568 2616478 713568 26150012,5 inch 05512504 16 inch 05516504

pick-up
framehoogte 20 eN 25 cm   remmen terugtraprem   overig zijWieleN + VOOrdrager   prijs 12,5 iNch € 169, 16 iNch € 179

20 inch
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pick it upBoys

8 713568 261739LightbLue 05520506 bLack matte 05520504

pick-up
framehoogte 20 eN 25 cm   remmen terugtraprem   overig zijWieleN + VOOrdrager   prijs 12,5 iNch € 169, 16 iNch € 179

pick-up
20 inch   framehoogte 33 cm   remmen terugtraprem   verLichting VOOr eN achter: Batterij VerlichtiNg met ON/Off 

overig VOOrdrager  prijs € 329

20 inch

12 en 16 inch

8 713568 261753
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inchmaat 20 iNch   framehoogte 28 cm   remmen haNdrem   overig 4 steps eN stuur kaN 360o draaieN   prijs € 259

€ 259

freestyLe

8 713568 27226120 inch 05520816



bmx

framehoogte 24,5 eN 28 cm   remmen terugtraprem + haNdrem   prijs 16 iNch € 219, 20 iNch € 249

€ 219
16 inch

€ 249
20 inch
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8 713568 2506898 713568 25067216 inch 05516812 20 inch 05520814





street
Bike



streetwise
framehoogte 25 eN 31 cm   remmen 16 iNch terugtraprem, 20 iNch terugtraprem + haNdrem   verLichting 20 iNch VOOr eN achter: 

Batterij VerlichtiNg met ON/Off   overig 16 iNch zijWieleN   prijs 16 iNch € 159, 20 iNch € 269

8 713568 2617088 713568 261562

€ 159
vanaf

16 inch 05516106 20 inch 05520106
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framehoogte 28, 31 eN 34 cm   remmen terugtraprem + haNdrem   verLichting VOOr eN achter: Batterij VerlichtiNg met ON/Off
overig demONtaBel achterrekje   prijs 18 iNch € 269, 20 iNch € 349, 22 iNch € 379

booster
€ 269

vanaf
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8 713568 250658 8 713568 2506658 713568 25064118 inch 05518206 20 inch 05520206 22 inch 05522206
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street
Bike

€ 389
vanaf

streetwise
framehoogte 38,5 eN 41 cm   remmen terugtraprem + haNdrem   verLichting VOOr eN achter: Batterij VerlichtiNg met ON/Off   

versneLLingen shimaNO Nexus 3 VersNelliNgeN   prijs 24 iNch € 389, 26 iNch € 399

8 713568 2618388 713568 26177724 inch 05524104 26 inch 05526104
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booster

framehoogte 38 eN 41 cm   remmen terugtraprem + haNdrem   verLichting VOOr eN achter: Batterij VerlichtiNg met ON/Off
versneLLingen shimaNO Nexus 3 VersNelliNgeN   overig demONtaBel achterrekje   prijs 24 iNch € 439, 26 iNch € 449

€ 439
24 inch

€ 449
26 inch

8 713568 2614568 713568 26144924 inch 05524204 26 inch 05526204
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framehoogte 38 eN 41 cm   remmen terugtraprem + haNdrem   verLichting VOOr eN achter: Batterij VerlichtiNg met ON/Off
versneLLingen shimaNO Nexus 3 VersNelliNgeN   overig demONtaBel achterrekje   prijs 24 iNch € 439, 26 iNch € 449

framehoogte 38 eN 43 cm   remmen terugtraprem   verLichting VOOr eN achter: Batterij VerlichtiNg met ON/Off
versneLLingen shimaNO Nexus 3 VersNelliNgeN   overig VOOrdrager   prijs 24 iNch € 419, 26 iNch € 429

pick-up
Ook in blauw!

8 713568 2617918 713568 261807

€ 419
vanaf

jeans bLue
24 inch 05524514

bLack matte 
24 inch 05524512

8 713568 2618768 713568 261869jeans bLue
26 inch 05526514

bLack matte 
26 inch 05526512



ff je fiets 
passen
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12,5 inch
leeftijd 3-4 
klediNgmaat 92-104 
BiNNeNBeeNleNgte 43-52

16 inch
leeftijd 4-6 
klediNgmaat 104-116 
BiNNeNBeeNleNgte 53-57

18 inch
leeftijd 4-8 
klediNgmaat 110-122 
BiNNeNBeeNleNgte 58-60

20 inch
leeftijd 5-8
klediNgmaat 116-122 
BiNNeNBeeNleNgte 61-62
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wwwaar?check Loekie.nL voor meer info en voLg ons ook op:  /Loekiekinderfietsen /Loekie_kinderfietsen

26 inch
leeftijd 9-12
klediNgmaat 146-158 
BiNNeNBeeNleNgte 83-92

22 inch
leeftijd 5-9 
klediNgmaat 122-128 
BiNNeNBeeNleNgte 63-72

24 inch
leeftijd 8-10 
klediNgmaat 134-140 
BiNNeNBeeNleNgte 73-82

groter of 
ouder?
tijd voor 
een sparta!
check sparta.nL



let’s Go 
outside
Girls

Kinderfietsen collectie
loeKie en sparta



let’s Go 
outside
Girls



superstar
12,5+16 inch / 9

18+20+22 inch / 17

prinses step
12,5 inch / 7

loopfietsje
12,5 inch / 6

Country tour
16+20 inch / 14
24+26 inch / 19

piCk-up
12,5+16 inch / 11

20 inch / 15
24+26 inch / 21

prinses
12,5+16 inch / 10
18+20 inch / 13

Colofon: ConCept & ontwerp: wijontwerpen bno. fotografie: fred tigelaar. kleding: Zoem kidsfashion, Zoem-kids.nl
Copyright Sparta Postbus 5, 7300 AA Apeldoorn, info@loekie.nl, info@sparta.nl, www.loekie.nl, www.sparta.nl, © 2015 Loekie/Sparta Apeldoorn. 
Loekie is een gedeponeerd handelsmerk van Sparta Apeldoorn. Sparta maakt onderdeel uit van Accell Nederland B.V. waarbinnen de volgende merken 
vertegenwoordigd zijn: Batavus, Juncker Bike Parts, Koga, Loekie, Sparta en Van Nicholas. Accell Nederland maakt deel uit van Accell-Group N.V. Accell 
Group N.V. richt zich internationaal op de midden- en hogere segmenten van de markt voor fietsen, fietsonderdelen & -accessoires en fitnessapparatuur. 
De onderneming heeft marktleidende posities in Nederland, België, Duitsland, Italië, Frankrijk, Finland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde 
Staten. In Europa is Accell Group marktleider in fietsen gemeten in omzet. De bekendste merken van Accell Group zijn Batavus, Sparta, Koga, Loekie, 
Ghost, Haibike, Winora, Raleigh en Diamondback, Lapierre, Tunturi, Atala, Redline en XLC. Niets uit deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worden voor 
welke uiting dan ook zonder vooraf uitdrukkelijke toestemming van Loekie/Sparta. Aan deze uitgave of alle andere uitingen als het internet kunnen geen 
enkele rechten worden ontleend. Wijzigingen in modellen, kleuren, onderdelen, uitvoering en prijs, alsmede kleurverschillen tussen afbeeldingen en  
werkelijke kleuren altijd voorbehouden. Alle rechten voor behouden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Genoemde prijzen zijn consumentadviesprijzen. 
Prijzen kunnen eventueel wijzigen vanwege fluctuerende grondstofprijzen en BTW verhoging.



Nederland is een fietsland. We fietsen naar school, de supermarkt, het werk en we 
fietsen zelfs naar onze vakantiebestemming. Op tweejarige leeftijd leren we fietsen en 
ruim zeventig jaar later fietsen we nog.

Met 19 miljoen fietsen zijn ook de Loekie 

kinderfietsen niet meer uit het straatbeeld weg 

te denken. Al ruim 30 jaar maakt Loekie gave 

kinderfietsen. Grote kans dat ook jij op een Loekie 

kinderfiets hebt leren fietsen!

Door de jarenlange ervaring weten we wat een 

kwaliteitsvolle fiets is. Maar de trends veranderen 

sneller dan ooit waardoor we de collectie 

continu aanpassen. Loekie maakt geen gewone 

kinderfietsen, maar maakt fietsen voor en met 

kinderen. Het kind staat centraal binnen Loekie. 

Daarom hebben we speciaal voor meisjes andere 

fietsen dan voor jongens.

Meisjes willen gezien worden en flaneren met hun 

spullen en kleren. Een fiets hoort daar natuurlijk 

bij. Maar een dochter verschilt van een zoon.

Daar houden we bij Loekie rekening mee.

We maken speciaal voor meisjes andere fietsen 

dan voor jongens. En dat zie je duidelijk terug in de 

collectie. Maar ook niet alle meisjes zijn hetzelfde. 

Sommige meisjes houden van roze terwijl andere 

meisjes van blauw houden. Zo hebben we voor 

ieder meisje een bijpassende fiets. Fietsen in 

kleine en grote maten, in het blauw, roze, rood, 

wit of parelmoer, met of zonder voorrekje, met of 

zonder glitters en met of zonder zijwieltjes. Voor 

de allerkleinsten heeft Loekie een roze loopfietsje, 

maar ook voor de pubers, die naar de middelbare 

school gaan, is er een stoere Pick-Up. Om het extra 

stoer te maken vallen de grootste kinderfietsen 

onder het merk Sparta.

Zowel in dit kijkboek als online op www.loekie.nl 

krijgen de meisjesfietsen een prominente plaats 

binnen de collectie. Bekijk gerust onze uitgebreide 

collectie en ervaar wat fietsen op een Loekie 

betekent!

Op zoek naar een stoere jongensfiets? 

Draai het kijkboek en start weer vooraan!

fietsen begint 
met een loekie!

Sanne
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“Merel, iK was Gisteren Met Mijn 
Moeder in het dorp. iK zaG fleur 
Met haar Moeder fietsen op een 
hele Gave loeKie fiets, precies 

de onze! nu hebben we alle drie 
dezelfde fiets! hoe Gaaf is dat?! 

jij had je fiets toch ooK GeKreGen 
voor jouw verjaardaG? we 

Kunnen vanMiddaG wel naar het 
speeltuintje op de fietsen Gaan. 

als je dan eerst naar Mij toe KoMt, 
fietsen we saMen. en iK zal Mijn 

Moeder vraGen of je Kunt blijven 
eten! GezelliG!!”

Lisa
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loop
fietsje

8 713568 271547

€ 79

12,5 inCh 05512607   prijs € 79
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prinses
step

loop
fietsje
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8 713568 261548

12,5 inCh 05512605   remmen VOetrem   prijs € 89

€ 89



the Star

superstar
framehoogte 20 eN 25 cm   remmen terugtraprem + haNdrem   overig zijWieleN   prijs 12,5 iNch € 149, 16 iNch € 169
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you’re
the Star

superstar
framehoogte 20 eN 25 cm   remmen terugtraprem + haNdrem   overig zijWieleN   prijs 12,5 iNch € 149, 16 iNch € 169

€ 149
vanaf

8 713568 250573 8 713568 25058012,5 inCh 05512105 16 inCh 05516105
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prinses
€ 189

vanaf

framehoogte 20 eN 25 cm   remmen terugtraprem + haNdrem   overig zijWieleN eN VOOrdrager   
prijs 12,5 iNch € 169, 16 iNch € 179

framehoogte 20 eN 25 cm   remmen terugtraprem + haNdrem   overig zijWieleN eN VOOrdrager   
prijs 12,5 iNch € 189, 16 iNch € 219

8 713568 2505428 713568 25053512,5 inCh 05512205 16 inCh 05516205
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piCk-up 
€ 169

vanaf

framehoogte 20 eN 25 cm   remmen terugtraprem + haNdrem   overig zijWieleN eN VOOrdrager   
prijs 12,5 iNch € 169, 16 iNch € 179

framehoogte 20 eN 25 cm   remmen terugtraprem + haNdrem   overig zijWieleN eN VOOrdrager   
prijs 12,5 iNch € 189, 16 iNch € 219

8 713568 2616858 713568 26149412,5 inCh 05512503 16 inCh 05516507



framehoogte 28 eN 31 cm   remmen terugtraprem + haNdrem   verliChting geïNtegreerd iN spatbOrd 
VOOr eN achter: batterij VerlichtiNg met ON/Off   overig VOOrdrager   prijs 18 iNch € 299, 20 iNch € 329
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framehoogte 28 eN 31 cm   remmen terugtraprem + haNdrem   verliChting geïNtegreerd iN spatbOrd 
VOOr eN achter: batterij VerlichtiNg met ON/Off   overig VOOrdrager   prijs 18 iNch € 299, 20 iNch € 329

prinses 
€ 299

vanaf

8 713568 2505668 713568 25055918 inCh 05518205 20 inCh 05520205



let’s goGirl

Country tour
framehoogte 25 eN 31 cm   remmen terugtraprem   verliChting 20 iNch: VOOr eN achter: batterij VerlichtiNg met ON/Off   

overig VOOrdrager   prijs 16 iNch € 199, 20 iNch € 339
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8 717144 1921968 713568 26163016 inCh 05516503 20 inCh 05520503



Girl

piCk-up
framehoogte 31 cm   remmen terugtraprem   verliChting VOOr eN achter: batterij VerlichtiNg met ON/Off 

overig VOOrdrager   prijs € 329

Country tour
framehoogte 25 eN 31 cm   remmen terugtraprem   verliChting 20 iNch: VOOr eN achter: batterij VerlichtiNg met ON/Off   

overig VOOrdrager   prijs 16 iNch € 199, 20 iNch € 339
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8 713568 26174620 inCh 05520505
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framehoogte 28, 31 eN 34 cm   remmen terugtraprem + haNdrem   verliChting VOOr eN achter: batterij VerlichtiNg met ON/Off   
prijs 18 iNch € 269, 20 iNch € 299, 22 iNch € 319

€ 269
vanaf

superstar

8 713568 250597 8 713568 250603 8 713568 25061018 inCh 05518103 20 inCh 05520107 22 inCh 05522103



Outside

Country tour
framehoogte 38 eN 43 cm   remmen terugtraprem   verliChting VOOr eN achter: batterij VerlichtiNg met ON/Off

   versnellingen shimaNO Nexus 3 VersNelliNgeN   overig VOOrdrager   prijs 24 iNch € 429, 26 iNch € 439
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go playOutside

Country tour
framehoogte 38 eN 43 cm   remmen terugtraprem   verliChting VOOr eN achter: batterij VerlichtiNg met ON/Off

   versnellingen shimaNO Nexus 3 VersNelliNgeN   overig VOOrdrager   prijs 24 iNch € 429, 26 iNch € 439

€ 429
vanaf

8 713568 2618838 713568 26178424 inCh 05524510 26 inCh 05526510
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piCk-up

framehoogte 38 eN 43 cm   remmen terugtraprem   verliChting VOOr eN achter: batterij VerlichtiNg met ON/Off 
versnellingen shimaNO Nexus 3 VersNelliNgeN   overig VOOrdrager   prijs 24 iNch € 419, 26 iNch € 429

€ 419
vanaf

€ 419
vanaf

Ook in wit!

8 713568 261821 8 713568 2618458 713568 263009 8 713568 2629968 713568 261814 8 713568 261852white 24 inCh 05524523 white 26 inCh 05526523blaCk 24 inCh 05524525 blaCk 26 inCh 05526525lila 24 inCh 05524527 lila 26 inCh 05526527
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is it Me
you’re 
for?



ff je fiets 
passen
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12,5 inCh
leeftijd 3-4 
KlediNgmaat 92-104 
biNNeNbeeNleNgte 43-52

16 inCh
leeftijd 4-6 
KlediNgmaat 104-116 
biNNeNbeeNleNgte 53-57

18 inCh
leeftijd 4-8 
KlediNgmaat 110-122 
biNNeNbeeNleNgte 58-60

20 inCh
leeftijd 5-8
KlediNgmaat 116-122 
biNNeNbeeNleNgte 61-62
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wwwaar?CheCk loekie.nl voor meer info en volg ons ook op:  /loekiekinderfietsen /loekie_kinderfietsen

26 inCh
leeftijd 9-12
KlediNgmaat 146-158 
biNNeNbeeNleNgte 83-92

22 inCh
leeftijd 5-9 
KlediNgmaat 122-128 
biNNeNbeeNleNgte 63-72

24 inCh
leeftijd 8-10 
KlediNgmaat 134-140 
biNNeNbeeNleNgte 73-82

groter of 
ouder?
tijd voor 
een sparta!
CheCk sparta.nl


