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Dé e-bike bestaat niet
Alle e-bikes hebben trap ondersteuning en een accu. Maar welke past 

het best bij jou? Dat ligt er maar net aan hoe je hem wilt gaan  gebruiken. 
Zoek je een fiets voor de boodschappen, woon-werkverkeer,  dagtochtjes, 

vakantie of om te sporten? Op de pagina’s hierna laten we je alle 
soorten e-bikes zien. Maar laten we beginnen bij de basis. Dé e-bike 
bestaat niet, maar elke fiets heeft wel allemaal deze componenten.

ZADEL Er zijn 
specifieke zadels 
voor vrouwen en 
mannen

STUUR & STUURPEN
Verstelbaar, zodat

je altijd de goede houding 
kunt vinden

SLOT 
Een goede stads- 
e-bike heeft altijd 
een frameslot

BANDEN
Iedere e-bike moet 

speciale, gecertificeerde 
banden hebben

STANDAARD
Deze moet voor zo’n 
zware e-bike extra 
stabiel zijn

MIDDENMOTOR 
Onderin het frame, want 

een laag  zwaartepunt 
zorgt voor stabiliteit

KABELS Het liefst 
zien we ze allemaal 

zoveel mogelijk door 
het frame lopen

ACCU Bij voorkeur 
is hij mooi weg-

gewerkt in het frame

wat zit waar? 100% e-bike
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NELSON STREET CYCLEWAY 
Hoe heerlijk zou het zijn om met je e-bike over dit gladde, 
vrijliggende fietspad te zoeven? Je moet er alleen wel even 
voor naar Auckland, Nieuw-Zeeland. Want daar vind je de 
prijswinnende Nelson Street Cycleway; een ware infrastructurele 
must-see. Dit roze deel is het Lightpath: de 300 leds die het 
flankeren geven een continu veranderend licht af. Vooral ‘s nachts 
en bij zonsondergang spectaculair. 
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ALLE DAGEN PLEZIER

Batavus  
Fonk E-Go 
Deze trendy e-bike met 
voorwielmotor leent zich 
perfect voor gebruik in de 
stad. Hij heeft een voorwiel-
motor, drie of zeven ver-
snellingen, dichte ketting-
kast, ledverlichting met 
standlichtfunctie, velgrem 
en rollerbrake (achter). De 
kabels zijn slim weggewerkt 
in het frame, zodat je in  
de fietsenstalling nergens 
achter kan blijven haken. Hij 
is er in een dames- en heren- 
uitvoering. De Fonk is ook 
verkrijgbaar zonder motor. 
Je hebt keuze uit drie accu’s: 
300, 400 en 500 watt. 
Vanaf € 1299,-  

MEER E-STADSFIETSEN
Giant Entour E+ € 1999,- 
SyncDrive-middenmotor, 
accu op drager, 7 versnel-
lingen, rollerbrakes
Cortina E-U1, € 961,- 
Bafang-voorwielmotor, 
accu op drager, 3 ver-
snellingen, rollerbrakes
BSP Barista E N7, € 1799,- 
Bafang vw-motor, 340 watt 
accu op drager, 7 versnel-
lingen, rollerbrakes
Amslod Hamilton MX-600 
€ 1399,- Bafang vw-motor, 
accu op drager, 3 versnel-
lingen, rollerbrakes

EEN E-BIKE 
VOOR IN DE STAD 

MOET TEGEN 
EEN STOOTJE 

KUNNEN

Als je in een (middel)grote 
stad woont en je wilt je vlot 
kunnen bewegen door de 
bebouwde kom, dan ben je 
het best af met een fiets die 
tegen een stootje kan. Het 
leven in een stad wordt wel 
eens vergeleken met een 
jungle: veel verkeer, stop-
lichten, rotondes, kruisingen, 
omleidingen en fietspaden. 
Daar moet je je e-bike op 
uitkiezen. Modellen voor in 
de stad hebben een relatief 
eenvoudig aluminium frame, 
een dichte kettingkast en 
een versnellingsnaaf. De 
motor zit in het voorwiel  
(bij de meest betaalbare 
modellen) of in het midden, 
bij het bracket. De accu vind 
je in een behuizing op de 

achterdrager. Duurdere 
stadsbikes hebben een in  
de onderbuis ingebouwde 
of ingekapselde accu. 

KENMERKEN
Accu 
Veel merken leveren hun 
e-bike met een standaard 
accu van 250 watt. Daar  
kun je 35 tot 50 kilometer 
mee fietsen. Accu’s van  
350 tot 600 watt zijn goed 
voor meer kilometers, maar 
daar betaal je wel voor.
Opladen 
Accu’s die in een slede  
op de achterdrager zitten 
schuif je eenvoudig eruit om 
mee naar binnen te nemen. 
De accu is vergrendeld met 
hetzelfde sleuteltje dat op je 
gewone slot past.
Display 
Hoe duurder de e-bike, hoe 
uitgebreider het display en 
de motorstanden. Op het 
stuur zit bediening voor 
meer of minder ondersteu-
ning. Vaak zijn er drie tot vijf 
standen: van Eco tot Turbo.
Naaf & rollerbrakes 
De meeste city e-bikes 
 hebben een Shimano Nexus 
versnellingsnaaf met drie, 
vijf of zeven versnellingen. 
Rollerbrakes zijn een soort 
trommelremmen. 

batavus.nl, giant.nl, cortinafietsen.nl, 
bsp-fietsen.nl, amslod.nl
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Een e-bike voor woon-werk-
verkeer moet robuust, 
bedrijfszeker en veilig zijn. 
En misschien wel het 
belangrijkste voor de  
fietsende forens is dat hij 
voldoende stroom heeft.  
En als je een eind van je 
werk woont, mag hij ook 
best wat vaart maken. In 
zo’n geval komt de e-speed 
bike in beeld. Die heeft een 
kenteken en verzekering 
plus helm zijn verplicht. 
Maar je gaat wel 45 kilome-
ter per uur: zo snel rijden ze 
in de ochtendspits vaak niet 
eens op de A4. Nieuwe 
e-speed bikes hebben 
meestal een  aluminium 
frame met ingebouwde 
accu, verende voorvork, 
middenmotor, riemaandrij-
ving en schijfremmen. Veel 
e-speed bikes hebben een 
‘gewone’ variant (tot 25 km 
per uur). En die profiteert 
vaak weer van de hoog-

FORENS

Trek Allant+ 9.9 
Allant+ is de nieuwe bena-
ming van de fiets die Super 
Commuter werd genoemd. 
Er is een 9.9 en een 9.9S. 
Optisch zie je het verschil 
niet, maar de 9.9 is een 
reguliere e-bike (maximaal 
25 km p/u) en de 9.9S een 
e-speed bike (tot 45 km 
p/u). Overeenkomsten 
tussen beide modellen zijn 
het OCLV Carbon frame, de 
Bosch Performance CX- 
motor met 625Wh accu  
en de ketting. De accu zit 
volledig ingebouwd in het 
frame. De Trek Allant+ 9.9 
kost € 5999,- en de 9.9S  
€ 6599,-. Zie ook pagina 20.

MEER FORENZENBIKES 
Stella Bergamo BPD 
€ 2979,- Bosch-midden-
motor, 500 watt, Enviolo- 
naaf, riem, schijfremmen
Qwic Premium MN8 Belt, 
€ 3099,- Bafang-midden-
motor, 8-speed naaf, riem, 
schijfremmen
Gazelle Ultimate Speed 
380 € 4499,- E-speed bike 
Bosch-middenmotor, 500 
watt intube, Enviolo-naaf
Stromer ST5 € 9659,-, 
E-speed bike, Syno Sport-
achter wielmotor, XTR 
11-speed, 850 watt accu, 
schijf remmen

LACHEND LANGS DE FILE

VEEL E-SPEED 
BIKES HEBBEN EEN 
GEWONE VARIANT 

MET DEZELFDE 
HOOGSTAANDE 
ONDERDELEN

staande onderdelen van zijn 
snelle broer. Een uitstekend 
alternatief.

KENMERKEN 
Middenmotoren
Het grootste motormerk  
is Bosch, gevolgd door 
 Shimano en Bafang. Ook  
het Duitse Brose en het 
Taiwanese SyncDrive/
Yamaha maken midden-
motoren. Voordeel: je hebt 
directe aandrijving op de 
trappers en het gewicht  
is goed verdeeld. 
Schijfremmen 
Met behulp van oliedruk 
knijp je de remblokjes rich-
ting remschijf. De schijven 
op een e-bike zijn doorgaans 
160 of 180 millimeter groot.
Riem vs. ketting
Een kunststof riem heeft 
veel voordelen. Je hoeft hem 
niet te smeren, hij is licht en 
gaat vier keer langer mee. 
Een riem werkt alleen in 
combinatie met een achter-
naafversnelling. 
Naafversnelling 
Rohloff maakt naafversnel-
lingen van 7-speed tot zelfs 
14-speed. De bediening gaat 
via een ‘klik’. Ook mooi is de 
Enviolo-naaf, die je bedient 
met een traploos draaibaar 
handvat.

trekbikes.com, stella.nl, qwic.nl, 
gazelle.nl, stromerbike.com
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Giant Explore E+ 
1 Pro GTS. In deze 
e-trekkingbike komen alle 
ervaring van Giant met 
e-mtb’s en elektrische 
racefietsen samen. De 
Explore E+ heeft een over-
sized aluminium frame, tien 
versnellingen, schijfremmen 
en een SyncDrive Pro-motor 
met 500 watt accu. De brede 
banden zijn tubeless: ze heb- 
ben geen binnenband en 
worden lekdicht gehouden 
met behulp van een vloei-
stof. Verder zien we een 
stabiele achterdrager, een 
instelbare verende voorvork 
en een breed stuur: dat zit 
vorstelijk. Hij is er in een 
heren- en damesuitvoering.  

MEER E-TREKKINGBIKES 
Koga E-World Traveller 
€ 3999,- Elektrische versie 
van een legendarische 
vakantiefiets. Met Bosch 
Performance CX midden-
motor, 10-speed, 550 watt 
accu en twee dragers
Canyon Pathlite:ON 
Vanaf €2499,- Aluminium 
frame, Performance Line CX 
middenmotor, intube, 
11-speed Shimano
Cube Kathmandu Hybrid 
EXC 625 € 3199,- Bosch 
Performance Line CX mid-
denmotor, 625 watt accu

Natúúrlijk kan je e-bike mee 
op vakantie. Sterker nog, je 
kunt ook je auto thuis laten 
en met trapondersteuning 
de wijde wereld intrekken. 
‘E-trekking’ zit in de lift.  
En waarom ook niet? Voor 
een e-biker is het een stuk 
gemakkelijker om een stop-
contact te vinden dan voor 
een Tesla-rijder (hoewel  
ook die het gelukkig steeds 
eenvoudiger krijgt). Daarbij 
onderscheiden de elektrische 
trekkingbikes zich door hun 
accu-inhoud, en de slimme 
mogelijkheden om die nog 
eens extra te vergroten. Zo 
kun je je dagelijkse etappe 
zo’n 25 tot 50 procent langer 
maken. Daar kun je ook van 
profiteren als je graag lekker 
lange dagtochten maakt. Er 
is al een hele rits e-trekking-
bikes, vooral van merken  
die gespecialiseerd zijn in 
 sportieve e-bikes. 

KENMERKEN 
Extra accu 
Een doorsnee trekking-accu 
biedt 500 watt aan stroom. 
Maar dat wordt snel meer. 
Fabrikanten bedenken onder 
andere manieren die het 
mogelijk maken om twee 
accu’s op de fiets aan elkaar 
te koppelen. Zo levert Bosch 
bijvoorbeeld de DualBattery, 
waarmee je tot 1200 watt 
aan stroom aan boord hebt.

Navigatie
Als je op reis gaat, dan wil je 
weten waar je bent en waar 
je heen moet. Tip: schaf een 
gps-apparaat aan. Garmin, 
Wahoo en Mio maken com-
pacte modellen waar je je 
route in kan opslaan. Ze 
maken lange tochten fietsen 
een heel stuk gemakkelijker.
Banden 
Brede banden zijn zwaarder, 
maar bieden ook comfort. En 
dat is het belangrijkst tijdens 
lange tochten. Je hebt e-bike 
banden van pakweg 30 tot 
bijna 50 millimeter breed.  
Versnellingen 
Fietsen met middenmotoren 
hebben maar één ketting-
blad. Als je door de heuvels 
wilt kunnen fietsen, moet je 
op het achterwiel dus veel 
schakelmogelijkheden heb-
ben. Er zijn cassettes met 
kransjes tot wel vijftig tanden. 
Zo kom je iedere berg op. 

giant.nl, koga.com, canyon.com,   
cube.eu

NIET MOE TE KRIJGEN

DANKZIJ GROTERE 
ACCU’S KUN JE 

JE TOCHTEN 

25 TOT 50 PROCENT 
LANGER MAKEN

TREKKING
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Nederlanders kopen vooral 
een e-bike om ‘gewoon fijn’ 
een rondje te fietsen. Voor 
de lol. Er is hier dan ook een 
zeer uitgebreid aanbod aan 
recreatieve e-bikes te koop. 
Ook hier zien we steeds 
meer modellen met een 
middenmotor. De elektri-
sche toerfietsen kenmerken 
zich vooral door gemak en 
comfort. Ze hebben vaak 
een verende voorvork,  
verende zadelpen, verstel-
bare stuurpen, een breed 
stuur, fijne handvatten,  
walk assist, een afneembaar 
display en een demontabele 
accu.  
En uiteraard zit er altijd 
goede verlichting en een 
goed slot op. De keuze  
aan framesoorten is groot. 
Opvallend is dat er steeds 
meer hoogwaardige recrea-
tieve e-bikes op de markt 
komen. Die hebben veel 
moderne techniek aan 

boord, maar daar betaal  
je wel een fikse prijs voor. 

KENMERKEN 
Verende voorvork 
De vering in een voorvork 
vindt veelal plaats dankzij 
een mix van lucht, olie en 
een stalen veer. De veerweg  
is meestal maximaal 7 
 centimeter. Je zult vooral  
de voorvorken van SR Sun- 
tour aantreffen op e-bikes. 
Verlichting 
Fijn aan een e-bike is dat je 
de stroom voor je licht uit 
de accu kunt halen. Maar 
dat gebeurt dan wel met 
draadjes en die kunnen 
stuk. Wat dat betreft is  
een losse lamp op batterijen 
eigenlijk handiger.
Stuurpen 
Een verstelbare stuurpen is 
prettig omdat je zo makkelijk 
jouw ideale zitpositie kan 
vinden. Bij een verstelbare 
pen kun je zowel de hoek als 
de hoogte (zij het beperkt) 
van het stuur instellen. 
Derailleur 
Dit schakelapparaat legt de 
ketting op het juiste tand-
wiel. Een derailleur werkt 
met een stalen veer en 
wordt bediend met hendels 
op het stuur via een lange 
staalkabel.

specialized.com, sparta.nl r-m.de,  
ebikedasoriginal.nl, flyer-bikes.com

TOURING

BIJ DE 
ELEKTRISCHE 

TOERFIETS 
DRAAIT ALLES 
OM COMFORT

Specialized Como 
4.0. Het Amerikaanse 
Specialized is ‘groot’ in 
sportieve race- en mtb- 
fietsen, met en zonder 
motor. Het voert ook de 
Como-serie: dit is de 4.0.  
De Amerikanen zien de fiets 
als een echte allrounder: 
een e-bike om mee naar je 
werk of de bakker te fietsen 
én om mooie dagtochtjes 
mee te maken. En daar zit 
wel wat in. De fiets is 
comfor tabel genoeg en ziet 
er ook nog eens stijlvol uit. 
Hij heeft een eigen Speciali-
zed 1.2-motor, een 500 watt 
accu, een verende voorvork, 
tien versnellingen en schijf-
remmen. De Como 4.0 kost 
€ 3199,-. 

MEER E-TOERFIETSEN 
Sparta R10Ti € 2699,- 
ION-achterwielmotor, 
10-versnelingen, 3/4/500 
watt accu, schijfremmen
R & M Delite GT Touring, 
€ 5719,- Bosch Performance 
Line CX-middenmotor, voor- 
en achtervering, 11-speed
Ebike Das Original S001 E+ 
€ 5999,- Bosch-midden-
motor, PowerTube-accu, 
Rohloff-naafversnelling, 
riem, schijfremmen 
Flyer Upstreet5 7.70, 
€ 4599,- Panasonic GX 
Ultimate-motor, 12 ver-
snellingen, derailleur, 
schijfremmen

LEKKER EEN BLOKJE OM
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De e-bike is steeds meer  
een fitnessapparaat aan  
het worden. Er zijn momen-
teel al elektrische mountain-
bikes, gravelbikes en race-
fietsen op de markt, met in 
het frame verwerkte accu’s, 
pittige middenmotoren en 
alle hoogstaande onder-
delen die je ook bij gewone 
sportieve fietsen aantreft. 
Valsspelen? Nee hoor, elek-
trische fietsen hebben hun 
eigen racecategorie, waarin 
zuinig omgaan met stroom 
een extra dimensie aan de 
races geeft. En als je graag 
samen met vrienden toert 
maar ze niet meer bij kan 
houden, dan zal niemand het 
je kwalijk nemen als je een 
fiets koopt die je een extra 
boost kan geven. Op voor-
waarde natuurlijk dat jij 
extra lang voorop rijdt om  
de rest van de groep uit  
de wind te houden. Daar 
draai jij je hand niet voor  
om, toch? 

KENMERKEN 
Vering 
Mountainbikes hebben alle-
maal voorvering. Sommige 
fietsen hebben ook achter-
vering, die noemen we fully’s. 
Er zijn verschillende MTB- 
modellen voor verschillende 
disciplines. Hoe heftiger de 
discipline, hoe meer veer-
weg de fiets heeft. 

E-gravel 
De gravelbike is een modern 
soort crossfiets, die nu ook 
een elektronische variant 
heeft. Hij heeft banden tot 
50 millimeter, een krom stuur 
en wordt vaak gebruikt voor 
lange offroadtochten, al dan 
niet met bepakking. 
Race 
Een elektrische racefiets 
biedt net als een gewone 
e-bike ondersteuning tot 25 
km per uur. Wil je harder? 
Dan moet je aan de bak! 
Elektrisch schakelen 
Er zijn ook al derailleurs die 
je elektronisch kun bedienen. 
Shimano Di2 doet dat met 
draden, SRAM eTap is draad-
loos. De weinige stroom 
komt uit aparte accu’s.

merida.nl, cannondale.com,   
stevensbikes.de,  bianchi.com,   
specialized.com

SPORT

Merida EOne-
Sixty 10K . Dit is een 
serieuze e-mountainbike, 
met een bijpassend prijs-
kaartje. Hij heeft een carbon 
frame, vering voor en achter, 
Shimano XTR 12-onderdelen, 
plus een DT Swiss-wielset 
met een 29 inch voorwiel  
en een 27,5 inch achterwiel 
(inclusief bijpassende 
banden in verschillende 
maten). De pittige Shimano 
Steps E8000-motor komt 
met twee 504 Wh-accu’s, 
die je mee kunt dragen in 
een speciale EVOC-rugzak 
met accuvak – er past ook 
een drinkzak in. Goed, dan 
nu de prijs. Zit je? Komt-ie, 
drumroffel... € 9999,-

MEER SPORT E-BIKES 
Cannondale Trail Neo 1  
€ 4499,- MTB, Bosch Perfor-
mance CX-motor, Lefty- 
voorvork, SRAM-groep
Stevens E-Getaway
€ 5099,- Gravelbike, Fazua 
Evation-middenmotor, accu 
in frame, Shimano GRX
Bianchi Aria E-Road  
€ 4499,- Racefiets, Fazua- 
achterwielmotor, 250 watt 
accu, Shimano Ultegra 11
S-Works Turbo Creo SL 
€ 12.499,- Racefiets, carbon 
frame, middenmotor, Di2, 
range extender-accu’s

AAN DE BAK!
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ELEKTRISCHE 
FIETSEN HEBBEN AL 

EEN EIGEN 
RACECATEGORIE
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100% e-bike tot nu toe

Je hebt een paar mooie modellen gezien, 
maar welke moet je kopen? 

Deze basiskennis helpt je wellicht bij 
het kiezen van je nieuwe e-bike.

Wat je moet weten

1     De meeste motoren 
leveren 250 watt. Zit er  
een zwaardere motor op, 
dan vertaalt dat zich niet  
in een hogere snelheid, 
maar in betere acceleratie.

2      Hoe hoger het wattage 
van de accu, hoe groter  
het bereik: de ‘actieradius’. 
Deze hangt af van meerdere 
factoren. Stel dat je in de 

Kijk dus uit met tweede-
handsjes. Een e-bike die 
lang heeft stilgestaan, kan 
best goed zijn. Maar een 
accu die niets doet, loopt 
eerder leeg dan eentje die 
vaak wordt gebruikt.

4 Zorg voor een goed slot 
en dito verzekering: e-bikes 
zijn ook gewild bij dieven. 
Koop geen e-bike als je 
geen goede berging hebt. 
Niet alleen vanwege dieven; 
de weersinvloeden zijn 
slecht voor de elektronica. 

5 Ga altijd proefrijden.  
Er zijn tal van experience 
centers waar veel modellen 
uit te proberen zijn. 

eco-stand bij een gemid-
delde snelheid van 20 kilo-
meter per uur 135 kilometer 
haalt. Op vol vermogen zie 
je het bereik dan al gauw  
tot een derde dalen. 

3 Koop een e-bike op een 
vertrouwd adres. Als er iets 
mankeert aan de motor, 
accu of elektronica, kun je 
vaak zelf niets beginnen.

Hoezo is een e-bike 
een seniorenfiets?

15MEI 2020 2020  newskoolmedia.nl14

SPECIALIZED E-BIKE
CALIFORNIAN-DESIGNED, SWISS-ENGINEERED

www.specialized.com
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Van de streek 
Gelders lekkers proef je  
bij Planken Wambuis, een 
honderd jaar oud restau-
rant bij Ede met mooi
beschut bosterras. 
plankenwambuis.nl

In het groen
Herberg De Klomp op het 
Overijsselse Landgoed Vilste-
ren heeft een prachtig terras 
aan een sappig groen gazon. 
herbergdeklomp.nl

Op z’n Italiaans
Porto Maurizio, in het gezel-
lige Noord-Limburgse dorp 
Heythuysen, is een echte 
top-Italiaan. Niet alleen in  
de avond, ook de lunchkaart 
mag er zijn, met onder meer 
panini, frittata’s en  carpaccio.
portomaurizio.nl

Spot on 
SPOTT in Doorn is het hele jaar 

door een fijne plek om even op te 
laden: mooi terras, open haard 

en sfeervol, warm interieur. 
spottdoorn.nl

Een en al oor 
Een ‘gouwe ouwe’ in de 
Ooijpolder, ten oosten van 
Nijmegen. Oortjeshekken 
heeft een mooi terras en  
ligt aan de gratis Ooijpolder 
Fietsroute van Staatsbos-
beheer (24 km).
oortjeshekken.nl

Heerlijkheid
Landgoed Heerlijk-
heid Mariënwaerdt 
in de Betuwe is nu 
nog leuker dankzij 
de vernieuwde 
Stapelbakker en 
Landgoedwinkel. 
Erg mooie stek 
vlakbij de Linge.
marienwaerdt.nl

Met zicht op Texel
’t Veerhuis Lands End vind je op het uiterste puntje van 

Noord-Holland, in de haven van Den Helder, met zicht op het 
Marsdiep en Texel. Warm ingericht, ook een fijn schuiladres! 

veerhuislandsend.nl

Uit eigen boerderij 
Op het terras van boerderij de Herder-Inn, 
bij het Brabantse Mill, geniet je van fair-
trade koffie en tientallen theesoorten.  
Of heb je liever ijsjes of kaasjes van de 
eigen kaas- en ijsboerderij ’t Schupke? 
 groepsaccommodatiedenieuwenhof.nl 
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Is de ‘e-bike-economie’ in 
Hengelo anders dan in de 
Randstad? 
“Ja, toch wel. Hier worden 
gemiddeld fietsen verkocht 
vanaf zo’n 2500 euro, in de 
Randstad is dat zo’n duizend 
euro lager. Mensen hebben 
hier letterlijk de ruimte om 
hun fiets veilig te stallen: 
een berging of garage. In 
een stad kan dat best lastig 
zijn. Maar het besteedbaar 
inkomen in Twente ligt ook 
gemiddeld hoger, vanwege 
de lagere huizenprijzen en 
andere kosten van levens-
onderhoud. Daarbij is een 
e-bike hier een goede inves-
tering. De afstanden zijn 
groot. Voor een scholier  
in een dorp is een e-bike  
al snel voordeliger dan een 
abonnement op de bus. Ik 
denk dat zowat elke middel-
bare scholier uit de dorpen 
hier wel een e-bike heeft.”

Is het koopgedrag door de 
jaren heen veranderd?
“Zeker. Vijftien jaar geleden 
zagen we alleen nog zeven-
tigplussers, nu iedereen. De 
schaamte is er vanaf, ook al 
maken we nog steeds mee 

dat de vrouw wel een e-bike 
wil, maar de man het voor 
zichzelf niet nodig vindt. 
Maar ja, uitjes worden er  
niet gezelliger op als de een 
elektrisch fietst en de ander 
niet. Die man kan misschien 
een uur meefietsen, maar 
dan is de lol er vanaf. Acht 
van de tien mannen koopt 
gelijk een e-bike voor zich-
zelf, de rest komt na twee 
maanden alsnog terug.”

E-bikes worden steeds 
sportiever. Zijn ze nog  
wel veilig voor senioren? 
“Nieuwe fietsen zijn juist 
veilig. Maar dan moet je wel 
weten wat je koopt. Als je 
online voor de voordeligste 
fiets gaat, is er een kans dat 
je een e-bike met een ouder-
wetse voorwielmotor koopt. 
De sensor meet dan alleen 
de omwentelingen van de 
trapper, en niet hoeveel 
kracht je zet. Dat betekent 
dat de fiets de baas wordt  
en z’n eigen ding gaat doen. 
En dan is een vaart van 25 
kilometer per uur ineens 
best hard. Ik vermoed dat  
zo de meeste ongelukken 
ontstaan. Het is daarom  

In Twente is een e-bike voor jongeren al de gewoonste zaak van 
de wereld, ziet Maarten Spijker, bedrijfsleider bij Leenders Bike Totaal 
in Hengelo. ‘Zowat elke scholier uit de dorpen heeft er een.’ Als dat 

zo doorgaat kan de streekbus wel inpakken, zo verwacht hij. 

‘De schaamte is eraf’

van belang dat mensen zich 
goed laten inlichten. Senio-
ren adviseren wij altijd een 
middenmotor. Die ‘luistert’ 
naar de berijder.”

Wat is het grootste mis-
verstand over e-bikes? 
“E-bikers leggen in dezelfde 
tijd veel meer kilometers af 
dan op een gewone fiets.
Maar zaken als remblokjes 
en banden moeten even-
goed om de drieduizend 
kilometer vervangen wor-
den. Daar krijgen we nog  
wel eens vragen over. Men-
sen denken dat die onder-
delen ook langer mee gaan.”

Hoe ziet de toekomst eruit, 
qua verkoop van e-bikes?
“Nu al is meer dan de helft 
van onze verkochte fietsen 
elektrisch, zelfs als ik sport- 
en kinderfietsen meereken. 
Dat zal alleen maar meer 
worden, richting de 85 pro-
cent. E-bikes worden ook 
steeds mooier, de techniek 
steeds beter en de accu’s 
zowel kleiner als sterker. Ik 
verwacht dat de e-bike in 
grote delen van het land de 
lokale bus gaat vervangen.” 

interview 100% e-bike
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Geniet van de nieuwste e-biketechnologie met de sportieve en stijlvolle DailyTour E+. 
Met volledig geïntegreerde accu, automatische ondersteuning en geïntegreerde  
dagrijverlichting is de DailyTour E+ de ideale e-bike voor iedere rit. 
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Achterop prijkt een fikse 
kentekenplaat. Want dat 
hoort, bij een e-speed bike. 
DXV26G, staat erop. Deze 
snelle schoonheid is van-
daag even van ons. De  
Trek Allant+ 9.9S heeft  
een frame van carbon  
en is in twee varianten 
leverbaar: een damesmodel 

MET DIE TWEE 
ACCU’S KUN JE ZEKER 

HONDERD 
KILOMETER RIJDEN

Zoef. Daar komt er weer eentje voorbij, zo’n vlotte heer of 
dame op een e-speed bike. Je kijkt wat geïrriteerd op, maar 

 ondertussen zoemt het door je hoofd: dat zou ik ook wel  willen. 
Herkenbaar? Dan wordt het tijd voor een proefritje.

Een absolute eye opener

en een stagger, zeg maar 
een herenmodel met een 
iets lagere instap. De fiets 
heeft het enorm krachtige 
Bosch Performance Speed 
aandrijfsysteem aan boord, 
dat ondersteunt tot 45 kilo-
meter per uur. Daarbij hoort 
ook een 625 Wh accu, de 
krachtigste die Bosch in 

huis heeft. Een Kiox-display 
zorgt voor vlotte bediening 
vanaf het stuur. Daarnaast 
heeft de fiets een Shimano 
XT/SLX-versnellingssysteem, 
hydraulische schijfremmen 
met vier remzuigers, spat-
borden, een bagagedrager 
en geïntegreerde verlichting 
voor en achter. Nog iets 

vergeten? O ja, de Range 
Boost, een extra 500 watt 
accu die je bovenop de 
onderbuis kunt plaatsen. 
Ideaal voor rijders die vrij 
veel woon-werkkilometers 
moeten maken of gewoon 
grotere avonturen willen 
beleven. Dat willen we wel 
eens uitproberen. 

Als een koning
Het is een mooie dag hier op 
de Veluwe. Ideaal om eens 
lekker van Harderwijk naar 
Radio Kootwijk te trappen 
en weer terug. De zitpositie 
op de 9.9 S houdt het mid-
den tussen sportief en com-
fortabel. Je zit wel rechtop, 
maar niet dusdanig dat je 
over dadig veel wind vangt. 
Het goed leesbare en instel-
bare display op het brede 
stuur geeft veel informatie: 
van actuele snelheid en 
range (de afstand die je nog 
kunt rijden) tot de calorieën 
die je onderweg verbruikt. 
De twee accu’s zijn gekop-
peld, waardoor je onderweg 
niet hoeft om te schakelen 
als je extra stroom nodig 
hebt. Resultaat: na bijna 80 
kilometer is nog een kwart 
van de accucapaciteit over. 
Je kunt met twee accu’s dus 
zeker honderd kilometer 
rijden zonder op te laden.  
En dan hebben wij nog best 
vaak op standje Sport en 
Turbo gereden om eens  
flink tegen de wind in te 
beuken. Onderweg begeleidt 
de motor je met slechts een 
zachte zoem. Elke keer dat 
je schakelt past de motor 
zich automatisch aan. Dat 

gaat allemaal heel soepel 
en vloeiend. 

Lichtlopend
De Allant+ 9.9S is een lichte 
en toch stevige fiets, zonder 
vering of overbodige frut-
sels. De kabels en stroom-
draden zijn waar het kan 
netjes verstopt in de stuur-
pen en het frame. Fijn, dan 
kun je nergens aan blijven 
hangen. De mooie Bontra-
ger-banden zijn ideaal voor 
snel asfalt en de Neder-
landse fiets paden. Bochten 
neemt de fiets prima: iets 
afremmen, insturen en ‘gas 
erop’. Met gemak haal je 45 
kilometer per uur. Fijn als je 
naar het werk gaat, maar 
tijdens een dagje uit is 35 
ook prima. 

Altijd op tijd
Wat zijn de voordelen van 
zo’n e-speed bike? Aller-
eerst dat je altijd op tijd 
bent. Als je tussen de 30  
en 40 kilometer moet rij-
den, doe je dat in een uur. 
Met een auto in de spits  
is dat nog maar de vraag. 
Daarnaast geeft zo’n fiets 
ook gelijk een fijne workout. 
Heb je zin om te sporten, 
dan maak je vaart. Wil je 
relaxed aankomen? Op 
standje Tour heb je alle  
tijd om om je heen te kijken 
en te genieten. Ook als je 
niet naar je werk hoeft. Een 
absolute eye opener hoor, 
zo’n testrit. Probeer het 
ook eens.  

Trek Allant+ 9.9S is er vanaf 
€ 6599,- trekbikes.com
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Rijden & rollen
Handig: extra grote, waterdichte fietstassen 
van 40 liter die je zo omtovert tot rolkoffer! 
€ 129,95 per tas, exclusief verzendkosten. 

b3bag.eu

SHOP
Stijlvolle en handige accessoires voor onderweg

Nooit meer lek?
De Marathon E-Plus is 
volgens Schwalbe niet 
lek te krijgen. De band 
heeft een nieuw loop-
vlak met lagere rol-
weerstand dat ook 
minder slijt en een 
betere grip geeft.  
schwalbe.com/ 
marathon-eplus/nl

Veilig idee
E-bikes van Riese & Müller zijn optioneel uit 
te voeren met een speciale chip, die je fiets 
lokaliseert na diefstal. Hij slaat ook alarm bij 
een val. rm.de/nl/technologie/rx-connect

Op alles 
 voorbereid

Het Duitse Alberto 
maakt functionele 
fietsbroeken, van 
jeans tot chino’s.  

Ze zijn vuilwerend,   
waterafstotend, 

reguleren warmte  
en bieden extra 

bewegingsvrijheid. 
alberto-pants.com
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VIND DE E-BIKE DIE 
BIJ JE PAST 

Alle A-merken online én in onze superstores

Elke dag 
testdag!

 Bestel gemakkelijk online: we bezorgen je nieuwe fiets rijklaar aan huis 
 Superstores: 7 dagen per week geopend  Fiets uitgezocht? Dezelfde dag mee naar huis!

Gebruik de keuzehulp



In 1921 richtte Shozaburo 
Shimano zijn eigen fabriek 
op: Shimano Iron Works in 
het Japanse Sakai. In het 
begin was de firma vooral 
gericht op het maken van 
onderdelen voor de gewone 
fiets, onder meer versnel-
lingsnaven. Begin jaren 70 
startte Shimano ook met 
onderdelen voor racefietsen 
en later mountainbikes. In 
2010 kwam er een nieuwe 
expertise bij: systemen  
voor e-bikes. 

Compleet systeem
De eerste e-bike-motoren, 
toen al onder de naam 

 Shimano Total Electric Power 
System (STEPS) waren nog 
voor in het voorwiel. In 2013 
kwamen de eerste midden-
motoren, inmiddels zijn die 
er in alle soorten en maten. 
Shimano deelt haar aandrijf-
systemen in categorieën in: 
stad, trekking en mountain-
bike. Zo’n systeem is com-
pleet: je krijgt dus niet 
alleen een middenmotor, 
maar ook de bijbehorende 
accu, software en display, 
plus al die onderdelen waar 
Shimano groot mee gewor-
den is: een versnellingsnaaf, 
derailleursysteem, schake-
laars,  tandwielen, crankstel  

en de remmen. De fabrikant 
van de e-bike hoeft bij wijze 
van spreken alleen nog 
maar een frame te zoeken 
en alles te monteren en 
tadaa: klaar is zijn e-bike. 
De STEPS-motoren voor in 
de stad heten E5000, trek-
kingfietsen krijgen ofwel 
een E5000 of een E6100.  
De E7000 en E8000 zijn 
gemaakt voor elektrische 
mountainbikes. De laatste 
motor is er ook voor e-road- 
en e-gravelbikes, in com-
binatie met speciale com-
ponenten zoals shifters  
en Di2, om elektronisch  
te kunnen schakelen. 

Samen ga je sterk
Shimano Steps is niet zomaar een middenmotor, het is een 
 compleet systeem met een accu, display en zelfs ketting en 
 remmen. Wat is daarvan het voordeel? Tijd voor een proefrit.

Fotografie Remco Veurink
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Display als een smartphone

shimano steps 100% e-bike

Lekker compact
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Lekker compact
Welke STEPS-motor er ook 
op je e-bike gemonteerd is, 
het principe is bij alle syste-
men hetzelfde. Wij kregen 
voor deze test de beschik-
king over de Merida eSpresso 
900, een sportieve e-bike 
met een dikke E8000 mid-
denmotor. De Intube 504 
Wh-accu zit in de onderbuis 
verwerkt, de fiets heeft 
schijfremmen en een cas-
sette met elf tandwielen.  
De E8000 heeft een maxi-
male koppel van 70 Nm, wat 
genoeg is om zelfs bij steile 
beklimmingen soepeltjes 
naar boven te fietsen. Het 

gewicht van de motor is met 
slechts 2,8 kg ook nog eens 
bescheiden. Je ziet duidelijk 
dat de E8000 bedacht is 
voor mountainbikes: hij is 
compact en steekt minimaal 
uit aan de onderzijde, zodat 
je obstakels goed kunt ont-
wijken. De motorbehuizing 
is extra smal, waardoor een 
e-bike met een E8000 qua 
trappen net zo aanvoelt als 
een gewone fiets. 

Eco, Trail of Boost?
De E8000 heeft drie stan-
den: Eco, Trail en Boost, die 
stuk voor stuk helemaal af 
te stellen zijn naar je per-
soonlijke voorkeuren. Het 
display van het Shimano 
STEPS-systeem heeft een 
functie waarop je precies 
kunt zien hoeveel je nog 
kunt fietsen (range) bij 
welke stand. In Eco haal  
je bijna 90 kilometer. Qua 
opladen van de accu kun je 
kiezen: of je laat hem op de 
fiets zitten, of je neemt de 
drie kilo wegende batterij 
mee naar binnen. Wat 
onderweg opvalt is dat  
de Shimano-remhendels 
lekker in de hand liggen.  
Het schakelen gaat met  
een prettig duidelijke klik  
en de ketting loopt snel op 

een ander tandwiel. De 
Eco-stand is prima voor als 
je gedoseerde ondersteu-
ning wilt tot zo’n 20 kilo-
meter per uur. Wil je snel 
optrekken en doorschakelen 
naar de 25 km per uur, dan 
heb je de Trail- en Boost- 
modus. Mooi is ook dat je  
op het display het aantal 
omwentelingen kunt zien: 
zo kun je op lange stukken 
precies de cadans aanhou-
den die jij prettig vindt. Het 
display oogt als een smart-
phone en is onder alle om- 
standigheden prima af te 
lezen, ook niet onbelangrijk. 

Gemaakt voor elkaar
Na enkele testritten zijn we 
overtuigd. Het feit dat alle 
onderdelen van de aan-
drijving – van motor  
tot ketting en cassette – op 
elkaar zijn afgestemd, daar 
pluk je als berijder de vruch-
ten van. Shimano STEPS is 
een betrouwbaar en krach-
tig systeem en alle onder-
delen zijn voor elkaar 
gemaakt. De eSpresso mag 
in zijn handjes klappen met 
zo’n ondersteuning. En mis-
schien is het ook wel een 
perfecte partner voor jou. 
En gaan jullie straks samen 
sterk. Zou zomaar kunnen.

Lubrication
P

rotection
Cleaning

M
aintenance

www.cyclon.nl

HET SEIZOEN
IS GEOPEND
Zorg voor je E-bike!

Cyclon Advertentie Fiets Magazine A5.indd   1 14-04-20   16:35

De Merida eSpresso 
900 kost 3999 euro. Motoren 
van Shimano vind je onder meer 
op fietsen van Cortina, Sparta, 
Koga, Scott, Stevens, Canyon, 
Gazelle en Sensa. Alles over 
Shimano STEPS vind je via 
shimano-steps.com/e-bikes/
netherlands/nl 

100% e-bike shimano steps
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Met een fiets heb j e
het goed voor mek aar!

262466 ANWB Spread 148x210.indd   2 17-04-20   12:01

Met een fiets heb j e
het goed voor mek aar!

Daarom hebben we alles voor de 
fiets handig bij mekaar gezet.

Fietsverzekering
Met het Track&Trace-
systeem van onze 
slimme 
fietsverzekering
vinden we je 
gestolen fiets snel 
weer terug.

Voor je auto
Deze kantelbare 
fietsendrager 
Touring II is ook 
geschikt voor het 
transport van twee 
e-bikes. 
Ledenprijs 299.-/niet-leden 319.-

Wegenwacht Fiets
Bij een lekke band 
of andere pech kun 
je met Wegenwacht
Fiets snel weer 
verder.

Fiets Lease
Fiets op een nieuwe 
Gazelle e-bike 
inclusief verzekering, 
onderhoud en 
pechhulp vanaf 
59,95 per maand.

Fietsaccuservice
Is jouw fietsaccu toe 
aan vervanging? 
Bij ons vind je nieuwe
én veilige accu’s voor 
je e-bike.

OpstAPPen
Met de ANWB
Fietsen-app vind
je makkelijk de
mooiste fietstochten.

Nog meer voor je fiets 
op anwb.nl/fiets

262466 ANWB Spread 148x210.indd   3 17-04-20   12:02



Het leasen van een e-bike is 
vergelijkbaar met het leasen 
van een auto. Je baas stelt 
de fiets beschikbaar, en jij 
betaalt een maandelijks 
bijtellingspercentage van 
7% van de nieuwprijs voor 
privégebruik. Die 7 procent 
moet je bij je inkomen op- 
tellen. Je gaat dus iets meer 
belasting betalen, maar bij 
een fiets is dat nog best te 
overzien. Zo stijgt je inko-
men bij een e-bike van 
2000 euro met 140 euro 
per jaar. Als je baas je 
eigen bijdrage voor  
de fiets op nul houdt, 
zou de fiets je enkele 
euro’s per maand 
kosten. In de praktijk 
komt het vaak neer  
op een euro of twintig. 
Voor dat bedrag heb je 
dan een compleet nieuwe 
e-bike, die volledig voor je 
wordt onderhouden en die 
je bij schade kunt vervan-
gen. Uiteraard geldt de 
regeling ook voor fietsen 
zonder trapondersteuning. 
Het belangrijkste in dit ver-
haal is dat je werkgever 
meedoet aan de ‘Fiets  
van de Zaak’-regeling.

Je baas blij, jij blij
En waarom zou hij dat niet 
doen? Het mes snijdt immers 
aan twee kanten. Enerzijds 
ben jij voordelig uit en rijd je 
fluitend langs de file. Ander-
zijds laat onderzoek zien dat 
mensen die naar het werk 
fietsen fitter, productiever 
en minder gestrest zijn.  
En daar plukt je baas de 

Je hoeft niet altijd te kopen. Dankzij de nieuwe  leasefietsregeling 
kun je voor een paar euro tot een paar tientjes per maand 

op een gloednieuwe e-bike rijden. Hoe pak je dat aan? 

LEASEN HOE WERKT DAT?
Ah, op die fiets

zien in alle leasekosten 
(aanschaf, onderhoud en 
reparatie), een deel, of niet. 
In het laatste geval is alles 
voor jouw rekening. Een 
rekensom: als je een fiets 
voor 2000 euro least, dan 
bedraagt de bruto bijtelling 
op jaarbasis 140 euro. Bij 
een modaal jaarsalaris van 
35.000 euro ga je dan 58 
euro belasting betalen, wat 
neerkomt op 4,83 euro per 
maand. De eigen bijdrage 
komt daar dan nog bij. Maar 

die kun je weer van je 
brutoloon aftrekken.

Mogelijkheden
Wil je een leasefiets? 
Kijk dan eerst wat het 
belastingtechnisch 

voor consequenties 
voor je heeft. Heb je nog 

steeds interesse? Ga dan 
eens met je baas praten en 
kijk wat de mogelijkheden 
zijn. Misschien kun je hem 
of haar wat helpen, door 
alvast advies te vragen aan 
een van de vele aanbieders. 
Op de site van de Rijksover-
heid vind je een hoop vra-
gen en antwoorden over de 
Fiets van de Zaak.

vruchten van. Bovendien 
bespaart hij mogelijk de 
kosten van een leaseauto. 
In principe zijn er weinig 
limieten. Als jij een e-speed  
bike wilt leasen, dan kan 
dat. Je werkgever kan voor-

31MEI 2020  newskoolmedia.nl

ENDURACE:ON
“ Levelling the playing � eld and breaking down barriers to great 
rides.” De Endurace:ON AL maakt de echte Canyon prestaties 
op de weg waar met de naadloze Fazua ondersteuning en hun 
laatste Evation drive system. Dit is Pure Cycling. Voor iedereen.
canyon.com

PURE 
CYCLING
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Haren Zuid-Laren Special
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GERMAN ENGINEERING & DESIGN

MERIDA.nl

MER IDA E-BIK ES BES TEL 
JE NU ONLINE!

Bestel jouw nieuwe e-bike makkelijk en snel via merida.nl en laat hem 
uitleveren door een Merida dealer naar keuze bij jou in de buurt .  

Zo combineer je het gemak van online shoppen met het vertrouwde van  
de lokale speciaalzaak!

M.O.R.E. INNOVATION M.O.R.E. BIKE

AD Merida eBikes bestel je online 148x210.indd   1 10-04-20- wk15   15:33


