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CANNONDALE ADVENTURE NEO 1 EQ

Een lekker vlot type

Remco Veurink

Zo op het eerste gezicht lijkt dit een alledaagse e-bike. Pas op
het zadel merk je dat die naam Adventure dik verdiend is.

DE ADVENTURE Neo 1 EQ

heeft een lekker oversized
aluminium frame dat in twee
maten leverbaar is. Er is maar
één uitvoering, dus geen
heren- en damesmodel. Tot
voor kort waren damesframes
nog wel eens slap, maar door
het extra dikke SmartForm C3
aluminium zit je als een vorst
op deze robuuste e-bike. En
hij mag er dan wat gewoontjes uitzien, eenmaal onderweg blijkt de Adventure een
lekker vlot type. Doortrappen,
afremmen, bochtjes draaien,
schakelen met de Shimano
Deore-versnellingen: de fiets
doet alles zonder een enige
vorm van protest.
Dit is mede te danken aan het
feit dat Cannondale gekozen
heeft voor goede onderdelen:
een SR Suntour verende voorvork bijvoorbeeld. De Cane
Creek Thudbuster verende
zadelpen is onbetwist de
beste verende zadelpen op
de markt. Andere pre’s: wielen met steekassen, Shimanoschijfremmen en Schwalbebanden. Een detail, maar wel
belangrijk: het licht gebogen
stuur zorgt ervoor dat je heel
ontspannen op de fiets zit.
Wij vonden de zithouding
erg fijn.
Lekker lang trappen
Een Bosch Performance Line
Cruise-middenmotor met 65
Nm regelt de trapondersteu-

ning tot 25 kilometer per uur.
Die ondersteuning voelt heel
natuurlijk en tegelijk sportief.
Ook in glooiend terrein is het
met volle teugen genieten op
de Adventure. Met de motor
haal je vlot hoge snelheden
en ook lange afstanden zijn
een peulenschil. De motor
kent vier standen: Eco, Tour,
Sport en Turbo. De Adventure
heeft een ingebouwde 625
Wh accu. Daarmee brengt
hij je met een volle accu tussen de 120 en 160 kilometer
ver. Mooi! Want avontuur is
leuk, je wilt ’s avonds toch
ook wel weer gewoon netjes
thuiskomen.
Op de radar
Leuk detail op deze fiets is de
Garmin Radar. Die zorgt dat
je altijd weet wat er achter
je zit. Nadert er achterop
komend verkeer? Dan gaat

het achterlicht net iets harder
branden (als je het hebt ingeschakeld) en krijg je zelf een
waarschuwing op je display.
Een verspringend wit puntje
geeft aan hoe snel de auto
achter jou nadert. De Radar
heeft een bereik tot 140 meter.
Al met al is deze Cannondale
Adventure een stabiele, zeer
comfortabele fiets met goede
onderdelen, een iets gebogen
stuur, ruim voldoende ondersteuning en niet te vergeten
een prima overzicht over de
weg vóór je én achter je. Dus
hup, kom maar op met dat
avontuur!

Cannondale Adventure Neo 1 EQ
€ 3999,-. Cannondale brengt
de Adventure Neo in meerdere
versies, vanaf een prijs van
€ 2499,- cannondale.com
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100% e-bike ergonomische zadels

Ga lekker zitten!
NOOIT MEER ZADELPIJN

Herken je dat? Ben je een lekker stuk aan het fietsen, krijg je
last van je zitvlak. Of erger nog, na een dagje in het zadel twijfel
je of het daar beneden ooit nog wel goed komt. Wat nu?
90 procent van de fietsers
heeft wel eens last van zadelpijn. En 92 procent van de
mannen klaagt af en toe over
een doof gevoel in de edele
delen. Veel voorkomende
zadelklachten zijn een slapend of tintelend gevoel,
pijn aan het staartbeen,
pijn aan het schaambeen,
pijn aan de zitbotten, lage
rugpijn en problemen met
de prostaat. De oorzaak
is tweeledig. Allereerst
lopen meer dan de helft
van de spinale zenuwen
door of voorbij je bekken.
En waar zenuwen zijn, ligt
pijn op de loer. En dan is
er nog het zadel zelf.
Liever op maat
Soms is er niets aan
de hand en moeten
je zitbotjes gewoon
nog even wennen
aan je nieuwe
zadel. Maar als
de pijn blijft, is
er meer aan de
hand. Zadelpijn
krijg je als je
zadel te smal
of te zacht is, of
een verkeerde

6

vorm heeft. Hij kan ook je rug
te veel fixeren. Fietsen worden steevast geleverd met
een standaard zadel, en dan
moet je maar net geluk hebben dat deze maat jou past.
Is dat niet zo? Dan kan een
goed aangemeten zadel een
hoop fietsleed voorkomen of
genezen.

Verschillende breedtes
Wat het perfecte zadel is?
Dat ervaart iedere fietser
anders, want niemand is
hetzelfde. Belangrijk is dat
al je zitbotjes goed op het
zadel passen. En die moet
weer passen bij de fiets waar
hij op gemonteerd wordt. Een
stadsfiets vraagt nu eenmaal
om een ander soort zadel dan
een racefiets of een
mountainbike.
Het sleutelwoord bij het
ontwerpen van
goede zadels is
ergonomie. En
dat is precies
waar het Duitse
SQlab expert in
is. In 2002 introduceerde het in samenwerking met de Universiteit en het Academisch
Ziekenhuis van Frankfurt
een wijze om de afstand
tussen de zitbotjes te
meten. Die methode
maakte het mogelijk
om zadels in verschillende
breedtes te ontwerpen,
die de zitbotjes van allerlei
soorten berijders volledig
ondersteunen. Het moet dan

ook gek lopen als er in de
SQlab-collectie geen zadel
zit dat bij jou past. Om achter
de correcte maat te komen,
kun je een zadelmeting laten
doen bij een SQlab-specialist
in de buurt. Na deze meting
weet je exact welke maat je
nodig hebt.
Zelf meten kan ook. Op de
website sqlab.nl bestel je
voor 10 euro een meetsetje
om in alle rust thuis aan de
slag te gaan. Als je nadien
besluit om een zadel te kopen
in de SQlab-webshop, krijg
je die 10 euro weer terug als
korting. Na het bestellen van
de zadelmeting ontvang je
de kortingscode alvast via
de post bij je bestelling.

Natuurlijke positie
Heb je geen last van zadelpijn
maar wel van afgeknelde
zenuwen in de vingers, een
zere nek of vermoeide polsen? Naast een hele reeks

ERGONOMIE
IS HET
SLEUTELWOORD

zadels biedt SQlab ook handvatten in verschillende maten.
De handvatten geven extra
ondersteuning aan de polsen
en zorgen ervoor dat je handen vanzelf in een natuurlijke
positie op het stuur rusten.
Ook deze zijn in verschillende
maten te krijgen. Met behulp
van een (gratis te downloaden) handmeting kom je er
snel achter welke maat handvat past bij jouw handen.
Waar moet ik zijn?
Fiets langs bij de dichtstbijzijnde SQlab-fietsspecialist
bij jou in de buurt. Of bekijk
de zadels, handvatten en
andere ergonomische producten op sqlab.nl.
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100% e-bike oplaadadressen

11x

buiten bijtanken
Even opladen met een kop koffie of een lekkere lunch terwijl je
e-bike ook bijtankt? We zetten de leukste adressen voor je op
een rijtje. Vier het voorjaar met deze fijne buitenplekken!
8

Buiten in de Kuil

100% e-bike oplaadadressen

AAN HET WATER
De Hofjes vind je op een van
de mooiste plekken van Wormer en omstreken: je kijkt hier
prachtig uit over het Wormeren Jisperveld. Het grote terras
heeft een eigen aanlegsteiger,
op het water is altijd veel te
zien. Topstek om je accu en
jezelf op te laden. dehofjes.com
HET MOOISTE UITZICHT
Aan de rand van de Groesbeekse bossen, uitkijkend
over koeienweides en het
dal, vind je een van de mooiste terrassen van Nijmegen
en omstreken. Hotel Restaurant De Wolfsberg heeft
oplaadpunten voor elektrische fietsen en een afsluitbare fietsenstalling: ideale
pauzeplaats! wolfsberg.nl
DINEREN IN DE DUINEN
Op de eerste etage van het
Blooming Hotel bij Bergen
vind je het splinternieuwe
Restaurant Zandhoeve, van
executive chef Roel Oostrum.
Zijn inspiratie komt vooral uit

de biologische Hoftuin. Elk
seizoen maakt hij samen
met de tuinman een zaaiplan.
Daarmee gaan de bewoners
van Scorlewald aan het werk,
een zorginstelling voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Mooi!
weareblooming.com
TAART VAN DE BOER
Fruit&Zo, een paar kilometer
buiten Zierikzee, is een leuke
nieuwe boerderijwinkel, waar
je even kunt pauzeren met
een kopje koffie of thee en
een lekker stuk verse appeltaart. Neem dan meteen wat
zoete kersen of aardbeien
uit eigen boomgaard mee,
of asperges en lamsoren.
fruit-enzo.nl
KOFFIE BIJ DE ZUSTERS
Bijzonder: Herberg de Brabantse Kluis vind je naast
het statige Missieklooster
Heilig Bloed, een levendige
zustergemeenschap vlakbij
Aarle-Rixtel. De oude kloosterboerderij is omgebouwd

STUK VOOR STUK TOPPLEKKEN
OM JE ACCU ÉN JEZELF OP TE LADEN

Wolfsberg
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tot sfeervolle herberg, compleet met gratis oplaadpunt
voor e-bikes en afgesloten
fietsenstalling. Je kunt er ook
e-bikes huren. brabantsekluis.nl
LEKKER NAAR BUITEN
Buiten in de Kuil is een prachtige plek aan de rand van de
Kuil van Drakensteyn, niet ver
van het gelijknamige kasteel.
Bij dit fijne, relaxte huiskamerrestaurant geniet je van de
natuur in de bossen van Lage
Vuursche – en natuurlijk van
de huisgemaakte taarten,
stevige boterhammen en
biologische frieten. Handig:
in de fietsenstalling hangen
slotjes waar je vrij gebruik
van kunt maken. buitenindekuil.nl
FORTEILAND
Accu bijna leeg tijdens een
bloesemtocht langs de Linge?
Bij de fietsenstallingen van
het leuke GeoFort is een
speciale oplaadplek voor
e-bikes aangelegd. Smul
meteen van een taartje,
salade, soep of tosti bij
Pannenkoekenrestaurant
de Wereldpan. Verspreid
over het forteiland staan
picknickbanken om weer
helemaal op te laden in de
zon. geofort.nl
IN HET GROEN
Leuk plekje om te ontdekken:
GroenZ Fruitpark, een natuurlijk aangelegd fruitpark in het
Oost-Brabantse landschap bij
Nijmegen. In het Tuincafé kun
je lekker lunchen – proef zeker
ook de fruitsapmix van eigen
grond! Zoek een plekje binnen

Hunk 2012

in het tuincafé, op het terras
of aan een van de picknick
tafels in het groen. Met e-bikeoplaadpunt. groenz.nl
STRUINEN DOOR DE TUINEN
De Kruidhof in het Friese
Buitenpost is al meer dan
80 jaar oud. Dit is een heus
kruidenmuseum, met meer
dan 1500 soorten kruiden,
verdeeld over 17 thematuinen.
Het Tuincafé is een leuke stek
om even iets te drinken terwijl
je elektrische fiets ook wat
energie naar binnen slurpt.
dekruidhof.nl

Zeeuws genieten

Geofort

Ad Vereijken, Annelies Roskam

Kruidhof

Brabantse Kluis

Blooming

IN HET NATIONAAL PARK
De Terras Route Diever leidt
je vanzelf langs verschillende
e-bike-oplaadpunten. Stap
zeker even af bij Villa Blauw
hemel, de gratis route vind
je op de website! Gevestigd
ín Nationaal Park het DrentsFriese Wold, je kijkt er heerlijk
ver weg. De Fins-Zweedse
chef Lindqvist laat je kennis
maken met de Nordic kitchen.
Bijna alles is huisgemaakt.
villablauwhemel.nl
ZEEUWS GENIETEN
Zeeuws Genieten is niet
alleen een fijne minicamping.
Eterij Zeeuws Genieten bij Iris
is een officieel fietscafé met
een eigen fietsroute, oplaad
punt voor elektrische fietsen
en de mogelijkheid om e-bikes
te huren. Een aanrader zijn de
huisgemaakte pizza’s uit de
houtgestookte pizza-oven.
Mooi: het meeste fruit dat ze
bij de eterij gebruiken, telen
ze zelf! zeeuwsgenieten.com
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Klusspullen, bood
schappen, kinderen:
je kunt het zo gek
niet verzinnen of het
past in de Cube Cargo
Hybrid. Waar heb je
eigenlijk nog een auto
voor nodig?

ALS JE EEN ELEKTRISCHE bak

fiets zoekt, dan vind je veelal
merken als Babboe, Urban
Arrow, Fietsfabriek en Chris
tiana: namen waar je mis
schien nog nooit van hebt
gehoord. Cube klinkt je waar
schijnlijk wel bekend in de
oren. De Duitse fabrikant
maakt mountainbikes, race
fietsen en reguliere e-bikes.
En nu komt het ook met een
serie elektrische bakfietsen:
Cube Cargo Hybrid.
Het idee achter de Cargo
Hybrid is ambitieus. Cube
zet de bakfiets in de markt
als een serieus alternatief
voor de gezinsauto. Als je
nu met de kinderen ergens
heen moet, doe je dat vaak
automatisch met de auto.
Maar het kan ook anders.
En misschien moet het ook
wel anders, als we straks van
hot naar her willen kunnen
blijven gaan op een gezonde
planeet. Het zou mooi zijn
als dat kan zonder herrie en
luchtvervuiling, stelt Cube.
In een bakfiets dus.
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CUBE CARGO HYBRID

Op naar een
gezondere
planeet?

100% e-bike proefrit

De basis
Er zijn vier modellen: de
Cargo Hybrid Enviolo, de
Cargo Dual Hybrid Enviolo,
de Cargo Sport Hybrid en
de Cargo Sport Dual Hybrid.
Het verschil zit hem in de
versnellingen, maar daarover
straks meer.
Eerst maar de basis. Het
aluminium frame is stevig
genoeg om twee kinderen
veilig mee te vervoeren. Aan
de voorzijde zit een klein 20
inch voorwiel met Schwalbe
Big Ben Plus-band, om de
27,5 inch achterwielen Super
Moto X-banden van hetzelfde
merk. Via een ingenieuze
constructie onder de bak
stuur je het voorwiel. De
hoogte van het zadel en
het gebogen stuur zijn eenvoudig te verstellen. Wel zo
handig, want het frame van
de Cargo komt maar in één
maat. Onderin de fiets ligt
(heel onopvallend) de BoschCargo Line GEN4-motor met
een koppel van 85 Nm – dat

14
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levert een fiks vermogen op.
Op het stuur prijkt het Bosch
Intuvia-display. De accu is
centraal ondergebracht,
aan de rijderskant van de
bak. Een Dual-model heeft
er twee. De Sport-uitvoering
is blauw en rood gelakt, de
gewone uitvoering is geheel
zwart.
200 liter inhoud
Zonder bak geen bakfiets.
De op het frame geschroefde
bagagebak, met optionele
kinderzitjes en regenhoes,
is gemaakt van taai, maar
dempend polypropyleenschuim. Dat is hetzelfde
materiaal dat ook aan de
binnenkant van motorhelmen
zit. Wat erin past? Nou, een
complete uitrusting voor een
hockeykeeper, plus de keeper
zelf, bijvoorbeeld. Officieel
is de bak 200 liter groot. De
Cargo kan 220 kilo dragen.
Qua versnellingen kun je
kiezen tussen een traploos
werkende Enviolo-versnel-

lingsnaaf in combinatie met
een ketting, en een Shimano
Deore 10-speed achterderailleur (11-42T) en een ketting.
Een Enviolo-naaf is prijziger
dan een standaard derailleur,
vandaar de meerprijs voor
de Cargo Hybrid Enviolo. Tip:
ga eens met de Enviolo-versie rijden, om te kijken of je
het iets vindt. Het voelt wellicht even wat vreemd, maar
eenmaal gewend is het een
zeer betrouwbaar systeem.
Het is ook te vinden op heel
wat luxe e-bikes.
Tot slot nog een paar cijfers:
de bakfiets weegt 50 kilo, hij
is 2,65 meter lang en 75 centimeter breed. Parkeren kan
op het trottoir, al zal je soms
even moeten zoeken voor
een goed plekje. Een verzekering is niet verplicht, maar
wel aan te raden. Koop dan
gelijk ook een goed slot,
want dat ontbreekt op de
Cargo Hybrid. Al met al is
dit een bijzonder handige
bakfiets. En wie weet een
stapje op weg naar een
gezondere planeet.

DE CARGO-MODELLEN

• Cargo Hybrid, met 500 Whaccu en Enviolo-naaf:
€ 4.849,• Cargo Dual Hybrid, met 2x500
Wh-accu en Enviolo-naaf:
€ 5.549,• Cargo Sport Hybrid, met 500
Wh-accu en Shimano Deoreversnellingen € 4.549,• Cargo Sport Dual Hybrid, met
2x500 Wh-accu en Shimano
Deore-versnellingen: € 5.249,cube.eu

FIETS
AWARDS
2021

De Fiets Awards van de RAI Vereniging zijn de langstlopende en
 elangrijkste fietsprijzen van het jaar. De jury let niet alleen op technische
b
kwaliteiten, maar ook op comfort en innovatie. Eigenschappen die straks
eveneens van belang zijn als jij een e-bike of speed e-bike koopt.
Wat zijn momenteel de beste fietsen met trapondersteuning?

Remco Veurink

EN DE E-BIKE
VAN HET
JAAR IS…
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WINNAAR E-BIKE VAN HET JAAR 2021
Na dagenlang keuren, 
proefrijden en discus
siëren koos de jury
van de Fiets Awards
de E-bike van het Jaar.
Alle fietsen scoorden
hoge ogen, maar er
kan er maar één de
winnaar zijn. Die zie
je hier, samen met de
twee runner-ups. Op
de volgende pagina’s
vind je alle andere
deelnemers.

WINNAAR

2021

Stella Morena MDB FI
Is dit een Stella? Ja. En klopt
die prijs wel? Ook. De tijd dat
Stella alleen maar goedkope
fietsen maakte, is voorbij. De
fabrikant uit Nunspeet heeft
een mooie reeks Premiummodellen, waarvan de Morena
het vlaggenschip is. Hij heeft
een modern aluminium frame
met een in de onderbuis ingebouwde Bosch PowerTube
625-accu. Verder een sterke
Bosch Performance Line
CX-middenmotor (250 watt/
85 Nm) en een Enviolo-versnellingsnaaf met Gates CDXriem. Die Enviolo is een ware
automaat: via het Intuvia-
display op het stuur stel je
je favoriete trapfrequentie in
en op basis daarvan schakelt
de naaf zelf bij of af. Dat is
fijn, want zo zijn er minder
kabels en leidingen nodig!
Het stuur oogt dan ook lekker
opgeruimd.

Op de weg vertoont de
Morena zeer comfortabel
rijgedrag. Je hoeft niet bang
te zijn dat je ineens te zwaar
of te licht trapt, omdat je
het schakelmoment dus zelf
eenvoudig kunt instellen. De
motor heeft vier niveaus van
ondersteuning. De combinatie
van techniek, integratie van
onderdelen en prettige prijs
maken van deze Morena de
E-bike van het Jaar 2021!
+ knappe techniek,
automatisch schakelen,
stabiliteit
- alleen ‘online’ verkrijgbaar
€ 3289,- stella.nl

Gazelle Chamonix C5 HMS
Voor het komende seizoen
is de Gazelle Chamonix er
in diverse uitvoeringen met
een middenmotor. De e-bike
doet het al jaren goed en de
fabrikant slaagt er telkens
weer in om een nóg lekkerder
model te presenteren. Kijk
maar eens even naar deze
Chamonix, met zijn sparkle
white-laklaag, subtiele decals,
afgetopt met matzwarte
onderdelen. Chique hoor!
De Chamonix C5 HMS heeft
een aluminium frame, een
dichte kettingkast, een Nexus
5-versnellingsnaaf, een S
 himano Steps E6100 middenmotor,
een ingebouwde accu en een
verende voorvork. De netjes
in het frame weggewerkte
motor kent drie standen: Eco,
Normal en High. Die standen
kies je via een drukknop aan
de linkerkant van het stuur.
Het display ziet eruit als een
smartphone en is eenvoudig
te demonteren. Je haalt in de
Eco-stand ruim 110 kilometer
uit een acculading. De Chamonix scoorde hoog bij
comfort en rijgemak.
+ goed verzorgd, prettige
ondersteuning, mooi display
– slechts drie standen
ondersteuning
€ 3299,- gazelle.nl

Merida eSPRESSO EP8
Ook bij fietsfabrikant Merida
krijgen de elektrische varianten op trekking- en stadsfietsen langzaam de overhand.
Die e-bikes dragen allemaal
de naam eSPRESSO. Bij deze
versie van de eSPRESSO doet
de nieuwe EP8 e-bikemotor
van Shimano zijn intrede. In
eerste instantie ontwikkelde
Shimano hem voor gebruik
in elektrische mountainbikes.
De trapondersteuning is dus
bijzonder krachtig. En dat
maakt van de eSPRESSO
een e-bike waarmee je je
op vakantie prima kunt vermaken in de heuvels en zelfs
de bergen. Standaard heeft
de EP8 een flinke 630 Wh-accu

in de onderbuis. Fijn zijn ook
de zeer krachtige schijfremmen, de elf versnellingen
en de 50 millimeter brede
Continental Contact Cruiserbanden. Optrekken doet de
eSPRESSO als een raket, en
ook daarna houdt hij de vaart
er lekker in, met opvallend
weinig motorgeluid. De Merida
komt het best tot zijn recht
als je hem of haar (er is ook
een damesuitvoering) een
beetje sportief rijdt. Je kunt
wel rustig aan doen, maar
een beetje vlam in de pijp
past deze straffe bak toch
net even wat beter.
+ krachtige motor
– iets té sportief?
€ 3999,- merida.nl
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DEELNEMERS
GIANT DailyTour E+ 1 BD
Een e-bike vol nieuwe snufjes, zoals de
kakelverse SyncDrive-middenmotor, het
eigen RideDash Evo-kleurendisplay en een
nieuw ontworpen frame met ingebouwde
625 Wh-accu. Hij heeft acht Shimano Nexusversnellingen, schijfremmen en een Gates
CDX-riem. Een fijne sportieve fiets met een
vriendelijk karakter en een prima werkende
ondersteuning. En ja, dat nieuwe display is
inderdaad supergoed qua bediening en
leesbaarheid.
+ veel praktische innovaties
– uiterlijk mocht spannender
€ 3499,- giant-bicycles.com

VOGUE Mestengo Mid
Mestengo is Spaans voor ‘ongetemd’. Een
wat wilde naam voor een zeer vriendelijk
ogende en rijdende e-bike. En ook de prijs
is prettig. In het zwartgelakte aluminium
frame zit een Bafang M200-middenmotor
en bijpassende accu. De ingebouwde voorvering is bijna niet te zien, maar wel goed te
voelen. Hij heeft een Nexus-versnellingsnaaf
en een schijfrem in het voorwiel. Klaar voor
de stad.
+ prijs-kwaliteitverhouding
– motor mag krachtiger
€ 1899,- voguebike.com

EBIKE DAS ORIGINAL Trekking
Zorg er maar voor dat je bidon gevuld is
voor je ’s ochtends vertrekt, want deze
e-bike houdt van flinke dagtochten. In het
lekker stevige aluminium frame zit een 500
Wh PowerTube-accu, die is gekoppeld aan
de Performance CX-middenmotor van
Bosch. Verder heeft-ie negen versnellingen
en echte ‘mountainbike’-schijfremmen.
Sportieve ondersteuning, hoge stabiliteit.
+ echte trekkingfiets
– vrij hoge instap
€ 3599,- ebikedasoriginal.nl
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VAN DIJCK Leto 8
Uit Nederland, maar dat had je vast wel
geraden, met die klassieke naam. Het frame
is van aluminium. De accu is ingebouwd in
de onderbuis. De capaciteit kun je kiezen
tot maar liefst 880 watt. De sterke Bafang
M420-middenmotor heeft negen ondersteuningstanden. Het rijgedrag is comfortabel
en de glossy lak oogt superchique. De Leto
heeft een lekker schone aandrijfriem. Wel
zo fijn!
+ negen ondersteuningsstanden
€ 3199,- vandijckbikes.nl

VICTORIA eAdventure 12.10
Je ziet in één oogopslag dat deze Duitse
Victoria een sportieve e-bike is. Het alu
minium frame is slim bedacht, stijf, netjes
gelast en heeft een verrassend lage instap.
Ook mooi: de Bosch Performance Line CXmotor met 85 Nm, de ingebouwde 625 Whaccu en de Bosch SmartphoneHub. Met
behulp van een speciale app kun je ook je
eigen smartphone gebruiken als display.
Verder heeft deze sportieveling een extra
stijve geveerde vork, brede Schwalbe Johnny
Watts mtb-banden en schijfremmen met
180 mm-schijven. Dat rijdt en dat remt!
+ fraaie vakantiefiets
€ 3899,- victoria-fahrrad.de

HUYSER Maleo
Die overgang van de donkere naar de lichte
laklaag op de onderbuis: dat oogt chique!
Ook in het oog springend is de box waarin
de accu opgesloten zit. In het bracket huist
de krachtige Bafang M420-middenmotor.
Hij heeft geen ketting, wel een Gates CDXriem en een Nexus 7 speed-versnellings
naaf. Standaard is er een 500 Wh-accu
gemonteerd.
+ chique styling
vanaf € 3349,- huyserfietsen.nl
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De Phantom maakt
al indruk als-ie
stilstaat

DUTCH ID Phantom
De Phantom van het Nederlandse Dutch ID
is al indrukwekkend als-ie gewoon stilstaat.
En eenmaal onderweg maakt hij alleen maar
meer indruk. Het aluminium frame en de
diverse onderdelen zijn prima in orde: van
de Schwalbe Marathon GT-banden tot aan

de steekassen en 160 mm schijfremmen. Ook
mooi: een koppeling tussen de Bosch-middenmotor en de automatisch s chakelende Envioloversnellingsnaaf.
+ mooi geheel
€ 4149,- (met 625 Wh-accu) dutch-id.nl

KALKHOFF Image 3.B Excite BLX
De Image 3.B Excite BLX is een perfecte fiets
die breed inzetbaar is. Het is geen pure stadsfiets, maar ook weer geen toerfiets waar je fiks
lange tochten mee maakt. De e-bike is voorzien van een Shimano Nexus 5 speed-naaf
versnelling. De riemaandrijving is onderhoudsarm, stil en gaat langer mee dan een reguliere
ketting. De Bosch Performance-motor is krachtig, waardoor jij een lekkere zet in de rug krijgt
op weg naar je werk. De 500 Wh-accu houdt
het tot wel 120 kilometer vol. Dankzij de spatborden, bagagedrager en verlichting is deze
fiets direct klaar voor (woon-werk)gebruik!
+ goede, degelijke e-bike
– dikke onderbuis vs. slanke bovenbuis
€ 3899,- kalkhof-bikes.com
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KETTLER Quadriga P5 Belt
Kettler was een van de eerste firma’s die
aluminium fietsframes maakte, in de jaren
70 van de vorige eeuw. En dat doet het nu
nog steeds. Deze Quadriga-e-bike heeft
een oversized frame met ingebouwde accu
(keuze uit 500 of 625 Wh), die hoort bij een
Bosch Performance-middenmotor. De aandrijfriem en schijfremmen zijn minstens zo
fijn, net als de Shimano Nexus 5 E-versnellingsnaaf. Netjes.
+ nette afwerking, mooie kettingkast
vanaf € 3299,- kettler-alu-rad.de

KOGA Pace B10
Wat een dikke fiets! De Pace B10 is voorzien
van een krachtige Bosch Performance CX
Generatie 4-middenmotor, die wordt aangedreven door een makkelijk uitneembare 500
Wh Li-ION-accu. Hiermee heb je een actieradius van zo’n 75 tot 125 kilometer, afhankelijk van de omstandigheden. In ieder geval
genoeg voor een fikse tocht. De motor heeft
een koppel van 85 Nm, waardoor je snel
optrekt. Ook mooi: de traploze Enviolo
NuVinci-versnellingen en hydraulische
schijfremmen.
+ dikke Fries, Enviolo
€ 4749,- koga.nl

KOGA E-Nova Evo
Dit is duidelijk een e-bike die je gewone
dagelijkse ritjes een stuk fijner maakt.
HIj heeft een lage instap, een stabiel frame
van aluminium, ingebouwde voorvering en
geveerde zadelpen. Rijden gaat heel soepel
dankzij het Bosch Active Line Plus-blokje. De
accu zit onder de bagagedrager (standaard
400 Wh, voor 200 euro meer heb je 500
Wh). Ook met 8-speed-versnellingsnaaf.
+ klassiek
– accu achterop
€ 3399,- koga.nl
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TREK Allant+ 5
Een sportieve Amerikaan met shiny diepgrijze lak, lichtgrijze decals en zwarte onderdelen. Een mooie mix van sportief (Bosch
Performance CX-motor, schijfremmen) en
urban (spatborden, a
 chterdrager). Met losse 500 Wh-accu op de
onderbuis en stevige banden. Robuust
en toch lichtvoetig. Verkrijgbaar in drie
framevarianten: dit is de lowstep.
+ sportief en slank
– accu niet ingebouwd
€ 2999,- trekbikes.com

KEOLA 727TM N8
Prima rijdende e-bike, met trendy grote
letters op de onderzijde van de onderbuis,
waarin de accu opgeborgen zit. Kies een
500 Wh-accu of een extra grote van 630.
Bij het bracket zit de Bafang M420-middenmotor, op het stuur een display dat lijkt op
een smartphone. Hij heeft een nette afmontage met kettingkast, schijfremmen, verende
voorvork en een verstelbare stuurpen.
+ lage instap, comfort
vanaf € 2599,- keola.nl

SPARTA A-Shine M8B Belt
Lage instap, verende voorvork, midden
motor, schijfremmen, riem en een accu
onder de achterdrager: de Sparta A-Shine
M8B Belt heeft het allemaal. De lasnaden
in het strakke frame zijn netjes weggewerkt.
De fiets is verder voorzien van goede kwaliteit onderdelen, zoals een Shimano Nexus
8-versnellingsnaaf en een krachtige Bosch
Active Line Plus-middenmotor, met 50 Nm
koppel. Deze middenmotor geeft krachtige
en goede ondersteuning, die toch ook heel
natuurlijk aanvoelt. Je kunt kiezen uit een
accu van 300, 400 of 500 Wh.
+ voorvork, Bosch, riem
– accu achterop
vanaf € 2949,- sparta.nl
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SPARTA d-Burst M8Tb
Wat een stoere verschijning! Deze smart
urban commuter moet jouw auto doen
vergeten. De accu van 400, 500 of 625 Wh
accu is uit te breiden met een range extender van 500 Wh, waarmee je nog eens extra
kilometers kunt maken. Nog een pluspunt:
het kleine Bosch Performance CX-blok,
en de Track & Trace-diefstalbescherming
die samenwerkt met de nieuwe Sparta
Connected-app.
+ macho!
vanaf € 3749,- sparta.nl

SPARTA d-Rule M8Tb
Dit is een van de weinige inzendingen voor
de E-bike van het Jaar met een dichte kettingkast. De d-Rule is dan ook primair ontworpen voor de stad. Je zit lekker rechtop
en hebt zo prima overzicht. De verlichting
is goed en helder, de kabels zijn deels weg
gewerkt en (ook niet onbelangrijk) de standaard is stabiel. De d-Rule wordt geleverd
met een Bosch Performance G3-middenmotor met naar keuze een accu van 300,
400 of 500 Wh.
+ dichte kettingkast, prijs
– plaats van de accu op damesmodel
vanaf € 2849,- sparta.nl

SPECIALIZED Vado SL 5.0 EQ
De slanke Vado SL lijkt wel een gewone
sportfiets. Verstopt in het trapstel heeft
Specialized een eigen motor ingebouwd.
De bovenbuis loopt sportief af, en je moet
goed zoeken wil je de ingebouwde accu van
320 watt ontdekken. Er is er een mogelijkheid om een extra 160 watt accu te monteren, een zogenaamde range extender. In de
Eco-stand haal je 130 km, met de extra accu
195 km. De Vado weegt slechts 16 kilo.
+ laag gewicht, goede rijeigenschappen
– motor maakt meer dan gemiddeld geluid
€ 4599,- specialized.com
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DECATT Zoom heren & dames
Dat snuitje met die koplamp, waar kennen
we dat van? Juist, van de OV-fiets: die wordt
gefabriceerd door dezelfde producent. Het
frame is van aluminium en heeft een 250
watt Motinova-middenmotor. Die heeft zes
ondersteuningsstanden, waaronder een
zogenaamde Smart-modus: een soort
Eco-stand. Verder heeft de Zoom een
ingebouwde accu, schijfremmen en een
aandrijfriem. Met de Schwalbe Airless
System-banden kun je nooit meer lek rijden.
+ nette prijs
– nog onbekende motor
€ 2349,- decatt.nl

CORTINA E-Silento Pro
Cortina ontwierp de E-Silento Pro voor
‘forenzen die meer dan 10 km afstand
naar het werk willen fietsen’. Hij heeft
een lekker eigenwijs uiterlijk en de techniek
aan boord is prima: Shimano Steps 6100middenmotor, minimalistisch display en
een ingebouwde 504 W-accu. We kijken
er naar uit om weer lekker naar het werk
te kunnen fietsen!
+ eigen design, riem
– schakelt vrij zwaar
€ 3499,- cortinafietsen.nl

BATAVUS E-go Power Exclusive
Eerlijk is eerlijk, je ziet het niet er aan
af hoe goed deze E-go technisch in elkaar
zit. Het nieuwe lage instapframe is ontworpen in samenwerking met de TU Delft.
Daarin huist een Bosch Active Line Plusmiddenmotor. Je hebt de keuze uit drie
verschillende accu’s: 400, 500 en 625 Wh.
Daarnaast heeft de E-go een Nexus-naaf
met acht versnellingen, een aandrijfriem,
ViZi-verlichting en schijfremmen.
+ technisch knap, rijeigenschappen
– saai om te zien
vanaf € 3399,- batavus.nl
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JONGERIUS Pinion Neodrives Premium
Deze e-bike wordt in kleine oplage gebouwd
in Vleuten. Desondanks is er heel veel keuze,
zowel qua Pinion-bak (9, 12 of 18 versnellingen)
als qua wielmaat (650b en 700c) en kleur. Een
krachtige Zwitserse Neodrives-achterwielmotor met 625 Wh-accu zorgt voor de trap
ondersteuning. Het is echt een e-bike voor
fanatieke fietsers die eens wat anders willen.

Deze robuuste Jongerius vraagt om lekker veel
fietskilometers door weer en wind. Met al die
bruikbare techniek aan boord kan dat alleen
maar een feest worden.
+ goede Pinion-versnellingsbak, dito
Neodrives-achterwielmotor
– duur
€ 5699,- jongerius.bike.com

Met al die techniek aan boord worden zelfs
ritjes door weer en wind een feest
BATAVUS Dinsdag E-go Classic Exclusive
De gewone Dinsdag is al een behoorlijke hit
en ook deze e-bikeversie zal het vast goed
gaan doen bij de doelgroep. Deze Dinsdag
E-go stadsfiets heeft een Bosch-middenmotor,
riemaandrijving en krachtige en v
 eilige schijfremmen. Ook zijn er zeven versnellingen. Je
kunt kiezen uit drie accu’s. De accu zit onder
de bagagedrager, wat mede de prettige prijs
bepaalt. Fijn rijdende fiets.
+ rijdt lekker
– accu achterop
vanaf € 2749,- batavus.nl
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QWIC Atlas
Qwic komt uit Amsterdam,
maar deze Atlas is een echte
wereldreiziger. Een robuust
geheel, met een vierkant
aluminium frame, verende
mountainbike-voorvork en
uiteraard een middenmotor.
Die Shimano E8000 heeft een
625 Wh-accu in de bovenbuis.
Handgemaakte wielen met
Hurricane-banden dragen
de Atlas. Hup: laptop uit, tassen vol en gaan. Op vakantie.
Naar Santiago? Kan. Maar
naar Volendam mag ook.
+ onderscheidend, je krijgt
zin in vakantie
– uitstraling moet je liggen
€ 4499,- qwic.nl

Waar is het kentekenplaatje? nou,
nergens, dit is geen speed-model,
maar een ‘gewone’ e-bike
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RIESE & MÜLLER Nevo3
GT vario
Waar is het kentekenplaatje?
Dat was ongeveer het eerste
dat we dachten toen we de
Nevo3 GT zagen. Maar nee
hoor, dit is geen speed pedelec, maar een ‘gewone’ e-bike.
De ondersteuning is wel stevig: een Bosch Performance
Line CX-motor in combinatie
met de Enviolo 380. Aan de
625 Wh accu kun je een extra
accu koppelen. Het frame is
stabiel en ook de fiks verende
voorvork en de schijfremmen
zijn dik in orde. Laat je een RX
Chip inbouwen, dan is jouw
Nevo3 verbonden met het
web, bijvoorbeeld om hem te
beschermen tegen diefstal.
+ frame, achterdrager
– duur
€ 5389,70 r-m.de

CANNONDALE Mavaro Neo 4
De Cannondale Mavaro Neo is compleet neo
voor 2021. Deze ‘4’ heeft een aluminium
frame met een elegante ‘lage instap’, een
Bosch Performance Line-middenmotor en
geïntegreerde 625 wh-accu. Daarnaast is
er nog de onderhoudsarme aandrijfriem en
een Shimano Nexus 8-trapsnaafversnelling.
Met deze fiets kun je zorgeloos naar je werk
of een lekker rondje rijden door de natuur. De
geveerde voorvork en de verstelbare stuurpen zorgen voor extra comfort. En ook heel
fijn: de hydraulische schijfremmen.
+ comfortabel en sportief
- flink aan de prijs
€ 4699,- cannondale.com

CANNONDALE Adventure Neo 1
Dit is wat je noemt een avontuurlijke Amerikaan. Sportief is-ie ook, met dat aluminium
frame, die geveerde voorvork en zadelpen,
Shimano Deore 10-speedaandrijving en
wendbare 650b-wielen met Schwalbe-banden. Van die Bosch-motor en geïntegreerde
625 Wh-accu zie je bijna niets. Ook nauwelijks zichtbaar is de Garmin-radar. Via een
display waarschuwt die je voor achterop
komend verkeer tot een afstand van 140
meter. Zo heb je als het ware ogen in je rug!
+ Garmin-radar, lage instap
€ 3899,- cannondale.com

QWIC Premium Q MN8 Belt
Chique hoor! De Premium-serie van Qwic
is, de naam zegt het al, de meest luxueuze
collectie van Qwic. Deze Q MN8 is er ook
met ketting en achterderailleur, maar deze
heeft een versnellingsnaaf en riem (Belt).
Met daarnaast een Duitse Brose S 90-motor,
een accu met liefst 756 Wh, acht versnellingen en een geïntegreerd gps-systeem en
24/7 pechhulpservice.
+ comfortabel en sportief
– ga maar vast sparen
€ 4899,- qwic.nl
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Zo kies je de beste fiets

Ieder jaar weer bepaalt een gevarieerde vakjury welke tweewielers er
met een Fiets Award vandoor gaan. Hoe gaat dat jureren in z’n werk?

Veilig jureren
De jurering voor de Fiets van
het Jaar ging in grote lijnen
hetzelfde als tijdens pakweg
de dertigste of 33e editie van
de Fiets Awards. Alleen was
de werkwijze uiteraard wel
geheel pandemieproof opgezet. In totaal waren er zestig
fietsen ingezonden, verdeeld
over de categorieën Fiets,
E-bike, Speed E-bike, Racefiets en Mountainbike. Alle
zijn beoordeeld op diverse
criteria, waaronder innovatie,
design, afwerking, veiligheid,
rijeigenschappen en prijskwaliteitverhouding.
Ranglijsten & beraad
Voor alle criteria kregen de
fietsen een rapportcijfer.
Vervolgens leverde ieder
jurylid per categorie een Top
5 in, waarin de score van de
fiets met een bepaalde factor
vermenigvuldigd wordt. Uiteindelijk heeft dit tot een rangDE JURY
Jack Duis - voorzitter
Menno Grootjans - Fiets(Actief)
Christa Grootveld - BOVAG
Arnauld Hackmann - NieuwsFiets.nu
Hans de Looij - ANWB
Jan-Willem van Schaik - Bike Europe
Remco Tekstra - RAI Vereniging
Katalijn Verel - FietsActief
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lijst geleid gebaseerd op cijfers
én een ranglijst waarin de
voorkeuren van de juryleden
meegewogen zijn. Bij deze
manier van jureren komt altijd
vanzelf een aantal modellen
bovendrijven. De ranglijsten
zijn het vertrekpunt voor het
juryberaad, dat uiteindelijk de
genomineerden en winnaars
moet opleveren.
Grote prijsverschillen
De fabrikanten bepalen zelf
welk model ze inzenden: de
nieuwste modellen met de
nieuwste technieken en
onderdelen komen meestal
eerder in aanmerking voor
een plek op het podium. De
prijsrange van de ingezonden
fietsen loopt uiteen. Zo zijn
er e-bikes ingestuurd tussen
de 1899 en bijna 5700 euro.
Sommige speed e-bikes
gaan daar gerust nog enkele
duizenden euro’s overheen.
In iedere categorie zijn naast
een winnaar ook nog twee
runner-ups aangewezen. Op
pagina 16 en 17 stellen we de
drie beste e-bikes van 2021
aan je voor en op pagina 30
en 31 doen we hetzelfde met
de beste speed e-bikes. Ook
vind je in dit gidsje een uit
gebreid overzicht van alle
geteste e-bikes en speed
e-bikes.

Constante kwaliteit
Wat de jury vooral opviel, is
dat de merken qua kwaliteit
steeds meer naar elkaar toegroeien. Grote uitschieters,
zowel in positieve als negatieve zin, zitten er niet echt
meer tussen. Bij fietsen met
trapondersteuining zijn bijna
alle accu’s in het frame geïntegreerd, vele hebben riem
aandrijving, en schijfremmen
en dikke banden zijn onverminderd populair. Ook aan de
afwerking wordt steeds meer
aandacht besteed, getuige de
interne kabelgeleiding, netjes
weggewerkte lasnaden en
deugdelijke, geïntegreerde
fietsverlichting, die ook nog
eens bijdraagt aan de verkeersveiligheid.
De uitreiking is online
De Fiets Awards zijn bedoeld
om aan de start van het fietsseizoen het innovatieve karakter van de fietsindustrie onder
de aandacht te brengen. Normaal gebeurt dat tijdens een
feestelijke uitreiking tijdens
de beurzen E-Bike Xperience
en Bike MOTION Benelux. Dit
jaar vond de uitreiking online
plaats op 10 maart. Hier kun
je hem terugkijken.
fietsawards.nl

WINNAAR SPEED E-BIKE VAN HET JAAR
Hoewel er steeds meer speed e-bikes worden verkocht in Nederland, blijft
het aanbod aan nieuwe modellen achter ten opzichte van de gewone e-bike.
Geeft niets, de jury van de Fiets Awards beoordeelt niet op kwantiteit maar
kwaliteit. Op de boulevard van Zandvoort pronken de winnaar en de twee
runner-ups, op de volgende pagina zie je de overige deelnemers.
Gazelle No.1
In 2016 was de No.1 nog een
conceptfiets. Het duurde even,
maar nu is er dan toch echt
een productiemodel. Die
heeft een aluminium frame
met strakke lijnen in een
uiterst overtuigende kleur
oranje. Mechanisch valt hij
niet eens zo op: hij heeft een
Bosch Performance Line
Speed-motor, een aandrijfriem en een Enviolo Auto

matiQ-versnellingsnaaf. Qua
uiterlijk is het dan weer wel
een aandachttrekker. De No. 1
is uitgerust met de Gazelle
Connect-module: in combi

natie met een smartphoneapp geeft je dit je als rijder
allerlei info. Vering ontbreekt,
maar hij rijdt wel heerlijk stabiel. En hadden we al gezegd
dat-ie prachtig is? Met recht
de speed e-bike van het Jaar
2021. Wat wil je ook, met
zo’n naam.
+ design, automatisch
schakelen, stabiliteit
€ 5999,- gazelle.nl

WINNAAR

2021

Kettler Velossi 2.0
Voor de Velossi heeft het
Duitse Kettler een krachtige
achterwielmotor van Alber
Neo uitgekozen. Die is gekoppeld aan een 650 Wh-accu,
de in het bracket ingebouwde
9-speed Pinion-versnellingsbak en de Gates CDX-carbonriem. Wat het resultaat is? Een
hoge gemiddelde snelheid,
goede acceleratie en weinig
onderhoud. Er zitten nogal
wat kabels en snoeren in de
buurt van het stuur. Maar
kijk je daaromheen, dan is
deze Velossi 2.0 een heel
knappe speed e-bike voor
een nette prijs.
+ prijs, ondersteuning
– wat rommelige bekabeling
€ 5899,- kettler-alu-rad.de

Riese & Müller Supercharger2 GT Rohloff HS
Ongeveer alles wat er op de
in de overkapping tussen
markt is om een speed e-bike
het frame en de stuurpen.
mee op te bouwen, vind je
De fiets doet zijn naam eer
terug bij deze Supercharger.
aan: het is een raket. De zitEen Bosch e-speed-middenhouding is gemaakt om goed
motor, een elektronisch bevaart te maken en hard door
dienbare Rohloff 14-speednaaf, te fietsen. Je betaalt een flink
riemaandrijving en standaard
bedrag voor de Supercharger,
twee 625 Wh accu’s aan boord. maar goed, dan heb je ook
Heel mooi is de cleane voorecht wat.
zijde. Slechts de remleiding
+ niets meer te wensen
van de schijfrem is zichtbaar.
– duur
De rest is deels weggewerkt
vanaf € 7829,- r-m.de
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Koga Pace B20
De Pace B20 is gebouwd rond een compacte
Bosch Performance Speed Generatie 4-middenmotor. Stroom komt uit twee 500 Wh Li-ION
accu’s: eentje ingebouwd en eentje als reserve
op de onderbuis. Met deze accu’s heb je een
grote actieradius, waardoor je de hele dag
zorgeloos kunt fietsen. De motor heeft een
vermogen van 85 Nm koppel, waardoor je snel
optrekt. Ook mooi: Enviolo NuVinci traploze
versnellingen en hydraulische schijfremmen.
+ twee accu’s, Enviolo-naaf
– veel draden en kabels
€ 6248,- koga.nl
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Sparta d-Burst METB
De nieuwe d-Burst van Sparta is er als e-bike
(zie pag. 23) en deze 45 km-versie. Om die extra
snelheid te halen, heeft de fiets het Bosch
Performance Line Speed-blok. Als je een
tweede DualBattery monteert moet je actie
radius zo’n honderd kilometer zijn in de snelste
standen. Via de nieuwe Sparta Connected-app
heb je Track & Trace-diefstalbescherming. De
zeer goed gelukte restyling krijg je er gewoon
gratis bij.
+ design & looks
– Geen vering
Vanaf € 4749,- sparta.nl

VOOR JOUW E-BIKE

BLIKVANGERS

Je fiets beschermen of een
stijlvolle upgrade geven?
Kijk eens bij je fietsspecialist
naar Contec-accessoires.
Deze blikvangers bijvoorbeeld.

Handig als het koud en nat is: de Contec
neopreen beschermhoezen voor je accu.
Deze Neo.Protect Downtube is voor accu’s
in de onderbuis, maar er zijn er meer. Met
makkelijke klittenbandsluiting. € 24,95

Stijlvolle lederen handvatten die je e-bike
direct een nostalgische twist geven. Deze
Contec Classic Exclusiv Geebee hebben een
zachte kern die trillingen absorbeert. € 32,95

Ook e-bikemotoren zijn gevoelig voor water,
stof en modder. Daarvoor bedacht Contec
de Neo.Protect Motor Protection. Door het
speciale ontwerp past deze om alle typen
middenmotoren. Robuust, waterafstotend
neopreen met een klittenbandsluiting. € 29,95

Waan je een fietspionier van weleer met
deze retro Contec Classic Exclusiv-zadeltas. Stevig, van echt leer en met handige
magnetische sluiting. Wat erin past? In
ieder geval fietsgereedschap, een repa
ratiekit en reservebandjes. € 89,95
Meer blikvangers vind je op contec-parts.com
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Sikkens

online kopen 100% e-bike

Zo koop je eenvoudig
online een e-bike
Ben je op zoek naar een nieuwe elektrische fiets? Mede door de
coronacrisis werd in 2020 bijna een derde van alle nieuwe e-bikes
online gekocht. Maar hoe weet je dan of je de juiste keuze maakt?

nooit verzendkosten betaalt.
Welke e-bike past bij mij?
veel foto’s. Ook de tientallen
De mecaniciens maken je
Veel fietswinkels doen er
reviews van andere klanten
e-bike bovendien volledig
alles aan om de online-aanover hun ervaring met de
rijklaar. Zo hoef je niet zelf
koop van een fiets zo eenfiets helpen je om de beste
met gereedschap aan de
voudig mogelijk te maken.
keuze te maken.
Zo heeft Mantel de Keuzehulp
slag en kun je direct op pad.
Elektrische Fiets. Die maakt
Hoe werkt het bestellen van
aan de hand van vijf vragen
een elektrische fiets?
Kan ik een proefrit maken?
een selectie e-bikes die past
Een fiets online bestellen
Bij het online bestellen van
bij jouw wensen. Daarbij kun
werkt hetzelfde als iedere
je fiets kun je kiezen voor
<advertorial
Mantel>
je een keuze
maken uit fietandere online bestelling.
‘ophalen in de winkel’. Mantel
sen van de beste merken. En
Na de bestelling krijg je
heeft superstores in Utrecht,
Zo
eenvoudig
vertrouwd
een
online
ookkoop
handig:je
Mantel
heeft de eneen
uitnodiging om
zelfe-bike
het
Arnhem, Den Bosch en vanaf
framematen gespecificeerd
bezorgmoment te bepalen.
aanstaande zomer ook in
Ben je op zoek naar een nieuwe elektrische fiets? Tijdens de coronacrisis is het
op lichaamslengte.
Zo weet je zeker dat je thuis
Rotterdam. Daar mag je de
misschien lastig om naar een fietsenwinkel te gaan. Mede daarom werd er in 2020
bent. Fijn bij Mantel is dat je
fiets uitgebreid bekijken en
bijna een derde van alle nieuwe e-bikes online gekocht. Maar hoe weet je nu of je
Hoe weet ik zeker of ik de
testen. Kom je tot de concluonline de juiste keuze maakt?
juiste keuze maak?
sie dat je toch iets anders
Mantels Omruilservice: binnen
Als jee-bike
de Keuzehulp
hebt
wilt? Geen zorgen, Mantel
Welke
past bij jou?
30 dagen je fiets ruilen. Voldoet
ingevuld, dan heb je als het
heeft een grote voorraad
Veel fietsenwinkels doen er alles aan om de
onlinee-bike
aankoop
vanpaar
eenritten
fiets zo makkelijk
je nieuwe
na een
goed is een aantal fietsen
elektrische fietsen om uit te
mogelijk te maken. Zo heeft Mantel een Elektrische
Fiets keuzehulp
. Door deze online
niet aan je verwachtingen?
Dan
gevonden die bij je passen.
kiezen. Ontdek welke e-bike
keuzehulp kom je met het beantwoorden van
vragen
mag5jeeenvoudige
deze binnen 30
dagenbij een selectie e-bikes
Bij alle e-bikes vind je uitgebij jou past met de Keuzehulp:
omruilen.
die past bij jouw wensen. Daarnaast kun je een keuze maken uit de beste merken. En om
breide beschrijvingen met
mantel.com/elektrische-fiets
het gemakkelijk te maken heeft Mantel de framematen gespecificeerd op lichaamslengte.

Hoe weet ik zeker of ik de juiste keuze maak?
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EDELWEISS E-BIKE-REIZEN

Verken de wereld
per e-bike!
Als we de wereld verkennen per e-bike, doen we dat omdat wij overtuigd zijn dat er geen mooiere manier is
om de natuur te ontdekken en nieuwe mensen te ontmoeten dan op de fiets. We stoppen waar we willen en
fietsen verder als we het landschap gewoon aan ons voorbij willen laten glijden. De geur van de bossen en
weiden wekt onze zintuigen en plotseling zijn we in harmonie met onze omgeving.
Op onze rondreizen door Europa en overzee laten wij u de cultuur van de verschillende regio‘s in al haar pracht
zien. Met de e-bike kunt u zich tijdens uw vakantie actief ontspannen, want de beweging doet u goed en de
e-motor zorgt ervoor dat kleine heuveltjes met gemak overwonnen kunnen worden.
Ver weg van het massatoerisme laten we u de mooiste plekjes zien, genieten we van de lokale keuken
en kunt u zich heerlijk ontspannen in charmante accommodaties. Met Edelweiss e-bike reizen
ontdekt u de wereld op duurzame wijze en geselecteerde routes, zodat u de schoonheid
van de natuur van dichtbij en ongefilterd kunt ervaren.

© Liao Zhiwo Henry · Shutterstock.com

Rond het Atlasgebergte

Wie aan Marokko denkt, denkt onwillekeurig aan beelden uit de Arabische
Nachten, aan kleurrijke bazaars en
historische kashba‘s, maar ook aan
eindeloze zandduinen, kale bergen
en met palmen omzoomde oases.
Het zuiden van Marokko biedt dit
allemaal, maar is veel minder bereisd
dan het noorden, waardoor het ideaal
is voor deze zeer speciale e-bike tour.

De oude koninklijke stad Marrakech is
op zich al een reis waard, voor ons is
het een van de hoogtepunten als ook
het vertrekpunt. Tegen de klok in rijden we van hieruit door het zuidelijke
deel van het land, ontdekken we de
steden Essaouira en Agadir, springen
we in de getijden van de Atlantische
Oceaan en fietsen we omhoog de
bergen van de Antiatlas in.

Hier heerst de woestijn en het landschap is spectaculair! Verbluffende
wegen zoals de Tizi n‘Tichka pas,
adembenemende uitzichten en
de fascinerende oude vestingstad
Aït-Ben-Haddou... Marrakech is echt
niet het enige hoogtepunt van deze
fantastische rondreis!

Camino de Santiago - De Sint Jacobsweg

In het hart van de Auvergne draait
alles om vulkanen. Van glooiende
heuvels tot grillige rotspartijen, het
landschap is een waar paradijs voor
fietsliefhebbers. De uitgestrekte
hoogvlakten van de Margeride en de
Aubrac ademen een bijzondere charme
uit met hun weiden, kilometerslange
stenen muurtjes, kudden schapen en
runderen. De groene vulkaankettingen
aan de poorten van Clermont Ferrand,
de kunst van het bestek in Laguiole,
de beroemde kaas van Rocamadour, de
mystiek van de Camino de Santiago,
de kloven van de Allier... dit alles en
nog veel meer is te ontdekken. Actief
bewegen in een fantastisch landschap
- dit is pure ontspanning!

Door zuid Toscane

Onze e-bike tocht langs de Sint Jacobsweg begint in Santander. Reeds op de
eerste meters voelen wij de weldadige
energie van de „Camino“, waarop
de pelgrims al duizenden jaren lang
nieuwe krachten putten. Cantabrië en
Asturië laten een prachtige omgeving
zien van zee en bergland. We reizen
naar de hooglanden van de noordelijke
Meseta en bewonderen de pelgrimsbolwerken Burgos en Leon, waarvan
de kathedralen tot de mooiste van
Spanje behoren. Tenslotte kondigt het
weelderige groen van Galicië en Santiago de Compostela het einde van de
Camino de Santiago en onze tocht aan.

In het hart van Zuid Frankrijk

Tijdens deze tour duikt u diep in de
cultuur van het prachtige zuidelijke
Toscane. Hier worden al uw zintuigen
aangesproken: horen, zien, ruiken, proeven, voelen - en niet te vergeten een
gezonde dosis lichaamsbeweging. We
beginnen in Florence, de „Parel van de
Renaissance“, vanwaar we zuidwaarts
trekken door een van de mooiste landschappen van Italië, de Chianti. Hier
is „slow food“ geen snel evoluerende
trend, maar een eeuwenoude traditie
waar we diep in zullen duiken.

Uitgebreide
informatie en nog
veel meer reizen
zijn te vinden op

www.edelweissbicycle.com

proefrit 100% e-bike

MERIDA ESPRESSO 500

Oorverdovend stil

De compacte Shimano-motor is volledig geruisloos, de actieradius is
groot en de zithouding ontspannen. Neem wat snacks mee en neem
nog een extra lusje, want de eSPRESSO 500 vreet kilometers.

Merida is een grote Taiwanese fietsfabrikant, die al
decennialang nauw samenwerkt met de Japanse onderdelenproducent Shimano,
ook bij het ontwikkelen van
e-bikes. Het merendeel van
de trekking- en stadsfietsen
van het merk is inmiddels
elektrisch. Al deze e-bikes
dragen de naam eSPRESSO.
Veertien modellen zijn er,
variërend in prijs van 2499

(eSPRESSO 300) tot ruim
4100 euro (eSPRESSO 800).
In deze eSPRESSO 500 van
3499 euro zit de Steps E6100motor van S
 himano. De nog
geen drie kilo wegende middenmotor is eind 2018 geïntroduceerd en heeft een koppel van 60 Nm. Tegenwoordig
levert Shimano er een accu
van 630 watt bij, die netjes
opgeborgen is in de onderbuis. De accu kan er wel uit,

maar opladen kan ook ‘in’ de
fiets. Heel erg vaak hoeft dat
niet, aangezien het Shimano
SC-E5000-display aangeeft
dat je op een volle accu 200
kilometer kunt rijden in de
Eco-stand – deze biedt zo’n
70 procent ondersteuning.
Die actieradius gaat uiteraard
wel omlaag als je de Highstand gebruikt, voor een
maximale boost van 230
procent ondersteuning. In
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5 PLUSPUNTEN
VAN DE SHIMANO
STEPS E6100-MOTOR

1

IN HET KORT

De eSPRESSO 500 is een veelzijdige e-bike met sportieve looks. Met de
krachtige 630 Wh intube accu en de stille Shimano E6100-motor fiets je
moeiteloos door het drukke stadsverkeer en maak je zonder problemen
een mooie fietstocht door de heuvels. Schakelen doe je met een Shimano
Deore-versnellingsgroep. Ook mooi: Shimano hydraulische schijfremmen,
Continental Ride Cruiser 622-50C banden, MIK-bagagedrager, SR Suntour
NEX-E25 verende voorvork en een verstelbare stuurpen. De fiets weegt
zonder accu 22,55 kilo. € 3499 ,- merida.nl

de Normal-stand, onze favoriet, krijg je een meer geleidelijk steuntje in de rug (150
procent). De vierde stand,
Walk, gebruik je als je met
de fiets aan de hand even
een stukje moet lopen. De
bediening werkt prima, via
het lekker c ompacte display
aan de linkerzijde van het
stuur.
Oorverdovende stilte
Het motorblokje mag je
gerust oorverdovend stil
noemen. Normaal geeft
een aluminium frame nog
wel de nodige motorgeluiden
door, maar in dit geval moet
je puur op het display afgaan
om te weten dat de ondersteuning is ingeschakeld.
Het schakelen is wel hoorbaar, maar dat mag je nau
welijks storend noemen.
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Duidelijk te zien is dat Merida
veel aandacht heeft besteed
aan het rijwielgedeelte van
de 500. Het aluminium frame
met steekassen is stevig en
zeer stabiel, de oversized
Suntour NCX-voorvork is
uitstekend en de licht sportieve zithouding voelt prettig
en snel aan. Fijn zijn ook de
zeer krachtige schijfremmen
en de Continental Contact
Cruisers, 50 millimeter brede
banden die speciaal gemaakt
zijn voor e-bikes. Met deze
fiets neem je gewoon graag
een omweg, of nog een extra
lusje. Lekker cruisen rond de
22 kilometer per uur en ontspannen zitten. De tassen
zijn optioneel, maar neem
vooral wat lekkere versna
peringen mee voor tijdens
je omfietsroute. Dan is het
genieten compleet.

Vermogen: door het maxi
male koppel van 60 Nm heb
je altijd ruim voldoende power.
De E6100 draait soepel en direct
en zorgt voor volledige controle
met een natuurlijk rijgevoel.

2

Comfort: de pedalen zitten
dicht tegen het frame voor
een natuurlijk en aangenaam
rijgevoel.

3

Compact: door het compacte,
strakke design vormt de
motor één geheel met het
frame. Met een gewicht van
2,88 kilo is de E6100 300 gram
lichter dan voorgaande aan
drijfeenheden.

4

Stilte: ondanks zijn grote
vermogen maakt de E6100
weinig geluid, zodat je onder
weg ongehinderd geniet van
je omgeving.

5

Grote accucapaciteit: de
accu van 630 Wh herbergt
veel energie en dat maakt
lekker lange ritten mogelijk.
De motor is 20 procent zuiniger
dan de oude E6000 en heeft
dus een grotere actieradius.

VOOR JOU EN JE FIETS

HEBBEN!

Extra genieten van je ritten? Zorg dan voor functionele en duurzame
fietsaccessoires. Deze praktische pareltjes van Vaude bijvoorbeeld.

Als je langer lekker wil
zitten, dan is een broek
met zeem wel zo fijn. De
Men’s Bike Innnerpants III-binnenbroek
heeft het Green
Shape-keurmerk
van Vaude en is zeer
elastisch, ademend en
sneldrogend. € 42,-

Onderweg kun je een gewoon shirt dragen
óf een lichte, ventilerende en sneldrogende
variant, zoals dit Men’s Cyclist T-shirt V.
Duurzaam gemaakt van 70 procent bio-
katoen en 30 procent houtvezels: super
comfortabel! € 42,-

Altijd goed, zo’n klein op
te bergen, voor-het-geval-dat poncho. Snel aan
te trekken en houdt je
volledig droog. De Valdipino Poncho is milieu
vriendelijk waterafstotend gemaakt met een
Eco Finish-coating zonder fluorkoolstof (PFC).
€ 42,-

Meer handige en duurzame hebbedingen? Ga naar vaude.com

In deze Vaude eBack
Single-fietstas past
alles wat je nodig hebt op
weg naar je werk: van
laptop en documenten
tot een tweede accu.
Milieuvriendelijk geproduceerd en met een
afsluitbaar QMR
2.0-bevestigingssyteem.
€ 120,-
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CANYON COMMUTER:ON 7 WMN

Vlieggewicht

Remco Veurink

Als deze fiets nu voor je zou staan, dan hadden we
gevraagd of je hem even op wilde tillen. Je zou versteld
hebben gestaan. Met 17 kilo is de Canyon Commuter:ON
maar een tikje zwaarder dan een gewone stadfiets.
We maakten een ritje op dit elektrische vlieggewicht.

Het in Koblenz gevestigde
Canyon doet het net even
anders dan concurrerende
merken. Het heeft één centraal pand, met Research &
Development-afdeling, waarvandaan het fietsen direct
naar de klanten verstuurt.
Die fietsen bestel je via de
website. In Nederland en
België zijn er adressen waar
je terecht kunt voor service,
en door de hele Benelux zijn
er ook nog ‘Canyon Friendlyfietsenwinkels’ die onderhoud
verrichten. De aandrijfonderdelen van Canyon-fietsen zijn
gewoon overal verkrijgbaar.
44
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Zo bouwt het bijvoorbeeld
motoren in van respectabele
Duitse merken als Bosch en
Fazua. Het laatste merk is
gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van
heel lichte middenmotoren
met een accu in de onderbuis. 4,3 kilo weegt het Fazua
Evation-systeem op de Commuter:ON 7. Ter vergelijking:
een Bosch Performance CX
weegt inclusief accu 6,5 kilo.
Fazua Evation tref je vooral
aan op sportieve e-bikes,
waar een laag gewicht een
pluspunt is. Haal je de accu
uit deze fiets, dan heb je

praktisch een gewone sportfiets. En zo ziet deze bike er
ook uit. De Commuter:On is
er in twee uitvoeringen: met
een standaard frame en het
WMN-frame, zoals op de foto,
met een middelhoge instap.
Opgeruimd staat netjes
Hoewel dit frame een lage
instap heeft, oogt het lekker
sportief. De cherryrode lak in
combinatie met louter zwarte
onderdelen oogt erg fraai. De
oversized aluminium frameset heeft een rechte voorvork, en een stuur en stuurpen uit één stuk. Fijn is dat

de kabels bijna niet zichtbaar
zijn. Dat maakt je ‘dashboard’
netjes opgeruimd. Op je stuur
vind je niets meer dan twee
remhendels en één versnellingshendel. Het display en
de bediening van de motor
zitten op de bovenzijde van
de onderbuis. De fiets heeft

drie ondersteuningsstanden,
aangegeven in groen, blauw
en rood. Die ondersteuning is
lekker direct, zonder dat je
het idee hebt dat de fiets er
met je vandoor gaat. De cassette heeft een tandwiel voor
ieder terrein. Met 51 tandjes
op je grootste achtertandwiel
trap je zo naar het fort op de
Ehrenbreitstein, bij Koblenz.
Even de versnelling op blauw,
trappen en je zoemt omhoog.
Het motortje maakt een vriendelijk geluid. Je kunt er tot zo’n
120 kilometer mee rijden, mits
je hem in de Eco-stand zet
(groen). Je zou de Commuter:

On een ‘sportfiets met’ kunnen noemen. Hij is van zichzelf al erg licht, reactief en
vlot. Daarom heb je niet
steeds de volle ondersteuning nodig. Dat maakt hem
energiezuinig, waardoor je
extra lang kunt rijden op één
accu. De fiets daagt je dan
ook uit. Om gewoon die berg
op te rijden of nog even een
rondje extra te maken. Fijn
hoor, zo’n vlieggewicht.

Canyon Commuter:ON 7 Wmn
€ 3.299,- canyon.com
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WIN DE AGU SHELTER TECH ENKELE FIETSTAS (L)
De Shelter Tech-fietstas van
AGU is er voor mensen die
zich niet laten tegenhouden
door een paar druppels. Hij
is gefabriceerd van 100%
waterdicht materiaal en
heeft getapede naden. En
ook de rolltop-sluiting houdt
de regen te allen tijde buiten.
Deze enkele fietstas is uit
gevoerd met een handige

46

schouderband, reflecterend
materiaal en een gevoerd
laptopcompartiment, wat
hem dus heel geschikt maakt
voor woon-werkfietsers.
Maar ook voor lekker lange
dagtochten of fietsvakanties
kun je hem prima gebruiken.
De Shelter Tech is uitgevoerd
met het fijne KLICKfix Module
Rail-bevestigingssysteem,

waarmee je de tas eenvoudig
en solide kunt bevestigen op
zowel een voor- als achterdrager. Aan de buitenzijde
zitten lussen, waaraan je
bijvoorbeeld een lichtje kunt
bevestigen. Ook mooi, de
AGU Shelter Tech-fietstassen
zijn gemaakt van gerecycled
polyester afkomstig van PETflessen. Hartstikke groen dus!

PUZZEL & WIN!

6x WATERDICHTE
AGU-FIETSTAS T.W.V. € 80
Cijfercode
Elk getal staat voor een bepaalde letter. Gelijke getallen betekenen dus gelijke letters.
Als u alle letters invult, ontstaat er vanzelf een ingevuld kruiswoordraadsel.

Cijfercode

Cijfercode

Elk getal staat voor een bepaalde letter. Gelijke getallen betekenen dus gelijke letters.
Als u alle letters invult, ontstaat er vanzelf een ingevuld kruiswoordraadsel.

Elk getal
staat
betekenen
letters.
9
26 voor5 een bepaalde
18 letter.
4 Gelijke
11 getallen
22
4 dus gelijke
1
15
Heb je de code gekraakt? Mail de oplossing plus je gegevens o.v.v.
Als u alle letters invult, ontstaat er vanzelf een ingevuld kruiswoordraadsel.
‘puzzel e-bikegids’ voor 5 mei 2021 naar r edactie@fietsactief.nl.
14
15
24
1
26 weet11win jij een AGU-fietstas
Wie
t.w.v.
€480. 10
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DE STEVENS E-TRITON PLUS
Bosch G4 Performance Line CX-systeem met geïntegreerde PowerTube 625Wh-accu
Shimano Deore XT 12 versnellingen Magura 4 zuigers schijfremmen
180 kg maximaal toelaatbaar gewicht

STEVENSBIKES.DE

