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100% e-bike proefrit

Cityproof-onderdelen: ledverlichting,
slot, spatborden en een stabiele zijstandaard. De 50mm-banden van
Schwalbe hebben een antileklaag.
De Giant SyncDrive Core 50Nmmiddenmotor heeft een Smart Assistmodus die automatisch de hoeveelheid
ondersteuning bepaalt. Zo kun je langer
op een acculading fietsen. Er zijn vijf
ondersteuningsniveaus: Power, Sport,
Active, Basic en Eco.

Krachtige en goed doseerbare
hydraulische schijfremmen,
met schijven van 160mm.

Versnellingen: netjes opgeborgen
in de achternaaf.
De Shimano
Nexus 7
Speed
heeft een
draaischakelaar op het
stuur. Met
22 tandjes
achter en
46 voor.

Nooit meer smeer
aan je benen dankzij
een duurzame en
onderhoudsvrije aandrijfriem: de Gates CDX.

GIANT DAILYTOUR E+

Hoe een urban e-bike er anno 2022
uit moet zien? Maak kennis met de
Giant Dailytour E+ 2 BD.
4

DE ELKE

Infotainment! De RideDash EVO
kleurendisplay is geïntegreerd in
de stuurpen. De display toont zaken
zoals snelheid, afstand en actieradius.
Draadloos verbinding maken met je
telefoon voor extra functies behoort
ook tot de mogelijkheden. Je scrolt door
de display via RideControl Ergo 2afstandsbediening op het stuur.
Met een verstelbare stuurpen zit je
altijd goed: letterlijk en figuurlijk.

De verende voorvork geeft veel
comfort, net als de (instelbare)
verende zadelpen.
Giants EnergyPak Smart-accu is
geïntegreerd in het frame. Dat zorgt
voor een gestroomlijnd ontwerp van
de onderbuis. Ondanks de integratie is de accu eenvoudig uitneembaar. Opladen kan thuis in de
schuur, of gewoon met de
accu in de fiets.

De fiets is lekker stabiel
door het oversized Aluxx
aluminium frame. Dat is er
in drie maten, zowel in een
uitvoering met lage instap als
een uitvoering met aflopende
bovenbuis. Twee kleuren: Indigo
en Panther.
Giant DailyTour E+
€ 3199,- giant-bicycles.com/nl

DAG FIETS
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Giant komt in 2022 met
gloednieuwe uitvoeringen
van haar e-bikes. Naast de
Dailytour E+ 2 BD zijn ook
deze modellen vernieuwd.
Ze zijn te koop in een herenen damesuitvoering.
DAILYTOUR E+ 3
Highlights: Aluxx-aluminium
frame, SR Suntour NEX-E25
verende voorvork met 63mm
veerweg, SyncDrive Sport

70Nm-middenmotor,
EnergyPak 500Wh-accu,
Shimano Acera M3000
9-speed achterderailleur,
Tektro hydraulische remmen
en Schwalbe Energizer Plus
50mm-banden met antilek
laag. € 2999,DAILYTOUR E+ 2
Highlights: Aluxx-aluminium
frame, SR Suntour NEX-E25
verende voorvork met 63mm

GIANTS HEBBEN EEN MET YAMAHA
ONTWIKKELDE SYNCDRIVE-MOTOR

veerweg, SyncDrive Core
50Nm-middenmotor,
EnergyPak 625Wh-accu,
Shimano Nexus 7-speed
versnellingsnaaf, dichte
kettingkast, Tektro hydrau
lische remmen en Schwalbe
Energizer Plus-banden met
antileklaag. € 2999,-.
DAILYTOUR E+ 2 D
Highlights: Aluxx-aluminium
frame, SR Suntour NEX-E25
verende voorvork met vergrendeling, SyncDrive Sport,
70Nm-middenmotor, EnergyPak 625 Wh accu, Shimano
Deore 10-speed achterde
railleur, Tektro hydraulische
remmen en Schwalbe Energizer Plus 50mm-banden met
antileklaag. € 3399,-.
DAILYTOUR E+ 1 BD
Highlights: Aluxx-aluminium
frame, SR Suntour NEX-E25
verende voorvork met vergrendeling, SyncDrive Core
50Nm-middenmotor, EnergyPak 625 Wh accu, Shimano
Shimano Nexus 8-speed
versnellingsnaaf, Gates
CDX-aandrijfriem, Tektro
remmen en Schwalbe
Marathon Plus 50mmbanden. € 3499,-.
giant-bicycles.com
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‘HET IS GEEN
FIETS, HET IS
EEN E-BIKE’
Evert Lans (52) van
fietswinkelketen Elan
Bikes Support is gespe
cialiseerd in e-bikes.
Als technisch trainer
bij Tweewieler Academy
leidt hij mensen op om
e-bikes professioneel
te onderhouden. We
vroegen hem waar je
op moet letten als je
een e-bike kiest voor
in de stad.
Tekst Menno Grootjans

e “Kies een moderne e-bike
met een middenmotor, inge
bouwde accu en brede ban
den. Zo voel je je extra veilig.”
e “Ik heb een voorkeur voor
e-bikes met een 27,5 inch
wielmaat. Dat rijdt super
comfortabel en de zithouding
en het op- en afstappen zijn
net wat fijner.”
e De oldskool indeling van
frames in ‘heren’ en ‘dames’
is er bijna niet meer. Vroeger
waren ‘damesfietsen’ vaak
wiebelig. Nu heten ze ‘fietsen
met een lage instap’ en zijn ze

zo ontworpen dat ze net zo
stabiel zijn als fietsen met een
bovenbuis.”
e “Als je het budget hebt,
kies dan een fiets met een
riemaandrijving. Je hebt een
stuk minder onderhoud en
een riem gaat langer mee
dan een ketting.”
e “In het verlengde hiervan:
ik ben fan van versnellingsna
ven als de Rohloff 14 en Pinion
P18. Maar ik kan me voorstel
len dat niet iedereen daar
6000 euro aan wil uitgeven.
Hoeft ook niet: de Enviolo
Automatiq en de Shimano
Nexus 5 zijn ook prima.”
e Qua veiligheid zou ik willen
zeggen: het is geen fiets, maar
een e-bike. Alles gaat net even
sneller, dus hoe meer controle
je hebt hoe beter.”
e “Rij daarom altijd met verlichting aan in de stad. Dat
kan prima met moderne led
verlichting, die stroom uit de
accu haalt.”
e “Kies voor een e-bike met
een ingebouwd remlicht. Je
auto heeft hem ook, waarom
je e-bike niet?”
e “Zelfde verhaal voor een
spiegel: gewoon doen.”

e

“Kies een merk dat goede
ondersteuning biedt, in het
geval van problemen. De
merken waarmee wij werken
– zoals Riese & Müller, Spe
cialized, Urban Arrow, Trek,
Stromer en Santos – hebben
prima aftersales.”
e “Een rijopleiding voor
e-bikes zou geen kwaad
kunnen. Leer in ieder geval
je fiets goed kennen als je
voor de eerste keer opstapt. ”
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100% e-bike nieuwe modellen

Niet alleen het leven in
een stad is een jungle,
dat geldt ook voor het
verkeer. Haastige automobilisten, chillende
toeristen, ongeduldige
fietsers die overal nog
even snel tussendoor
moeten... Weer of geen
weer, het stadsverkeer
is een soort georganiseerde chaos. Als je je
daar middenin stort,
dan heb je een fiets
nodig die aan een aantal eisen voldoet: hij
moet wendbaar zijn,
robuust, veilig en goed
beveiligd. En met een
beetje geluk heeft-ie
ook nog een motortje.
Wat zijn de nieuwste
trends op het gebied
van ‘urban e-bikes’?
En wat is er zoal te
koop? Dat gaan we je
in deze special laten
zien. Te beginnen met
de modellen op de
volgende pagina’s.
Tekst Menno Grootjans
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BIANCHI E-OMNIA T
Een e-bike met Italiaanse
snit! De Omnia is er in
diverse uitvoeringen voor
verschillende doeleinden:
stad, trekking en mountainbike. En uiteraard zijn
die modellen er in diverse
maten. Overeenkomsten
tussen alle fietsen (het zijn
er tien) zijn de Bosch-middenmotor, een aluminium
frame en verende voorvork. De E-Omnia T is er
vanaf € 3999,- bianchi.nl

BATAVUS VELDER
E-GO POWER

De nieuwe Velder is een
comfortabele e-bike met
een volledig geïntegreerde
motor en accu. Hij is er
in twee uitvoeringen: de
Velder E-go Power en de
Velder E-go Power Plus.
Beide hebben een Bosch
PowerTube-accu in het
frame. Het verschil tussen
de twee zit ’m in de motor.
Deze E-go Power is uitgerust met een Bosch
Active Line-middenmotor
(40Nm) en Purion-display.
De Plus kost 400 euro
meer en heeft een Bosch
Performance Line Plusmiddenmotor (65Nm)
met Intuvia-display. De
Velders zijn uitgerust met
hydraulische schijfremmen
en remlicht. En de prijs is
niet verkeerd.
€ 2399,- batavus.nl
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TREK DISTRICT+ 6 LOWSTEP De District+ 6 Lowstep is een comfortabele, betrouwbare

elektrische fiets waarmee je snel en relaxed je weg door de stad moet kunnen vinden. Hij heeft
een onderhoudsarme interne versnellingsnaaf. Ook fijn is het gebruiksvriendelijke Trek Removable
Integrated Battery (RIB)-systeem: de accu is volledig in het frame geïntegreerd, maar toch zonder
gereedschap uitneembaar. De fiets heeft een krachtige Bosch Performance CX-middenmotor, een
500Wh-accu, schijfremmen en een verende voorvork. € 3299,- trekbikes.com

ADVANCED URBAN PRO MIXED

Advanced is de nieuwe naam van E-bike Das Original.
Klinkt net even wat internationaler. De Duitse fabrikant bouwt deze Urban in drie uitvoeringen:
klassiek, met lage instap en mixed. De fietsen hebben een
mooi ontworpen aluminium frame, een Bosch Active Linemotor met PowerTube 400Wh-accu, Nexus 3-speed
versnellingsnaaf en een aandrijfriem. € 3199,advancedebike.nl
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EEN STADSFIETS MOET
WENDBAAR ZIJN

GAZELLE ULTIMATE C8 HMB BELT
CONNECT

De Ultimate is verkrijgbaar in maar liefst acht
uitvoeringen. Deze Ultimate C8+ HMB is een
e-bike met een aluminium frame, een middenmotor, een ingebouwde accu en een verende
voorvork. Hij is verkrijgbaar met een lage instap
of een bovenbuis. Afhankelijk van de gekozen
maat is hij uitgevoerd in de kleur champion red
of desert titanium grey mat. De Ultimate C8+
HMB heeft standaard een 500Wh-accu.
Vanaf € 3299,- gazelle.nl

SPECIALIZED TURBO COMO

De nieuwe 2022 Como is een relaxte, comfortabele elektrische fiets. De lage instap zorgt
ervoor dat iedereen veilig kan opstappen en
een rondje kan doen. De 80 millimeter verende voorvork, dikke banden en verende zadelpen moeten je helpen om lang comfortabel
te fietsen. De Como is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, met een Shimano- en
SRAM-derailleursysteem of Enviolo-naaf. Over
de Como 5.0 IGH lees je meer op pagina 36.
Vanaf € 3300,- specialized.com

13

100% e-bike nieuwe modellen

EN STIJL HEEFT-IE
OOK NOG
AMSTERDAM GT ENVIOLO CT EBIKE CARQON FLATBED
Een fijne stadsfiets voor woonwerkverkeer.
In de nieuwe en verbeterde Amsterdam GT
werken een traploze Enviolo-naaf, krachtige
Bafang M420-middenmotor met 500Wh-accu
en een Gates CDX-aandrijfriem soepeltjes
samen. De fiets is gebouwd op comfort, en
stijl heeft-ie ook nog. Mocht je denken dat
dit een op-en-top Nederlandse fiets is: mis!
Amsterdam GT is een Australisch merk.
€ 2898,- lekkerbikes.com

Deze Handige Harrie manoeuvreert soepel
door de stad. De elektrische bakfiets wordt
gemaakt voor ondernemers die een milieuvriendelijk alternatief zoeken voor de bestelbus.
Het platform van de Carqon Flatbed is uitgerust met antislip en heeft bevestigingshaken
en een railssysteem. Met behulp van meegeleverde spanbanden zet je de lading veilig vast.
Uitgevoerd met een Bosch Performance CX
Cargoline-motor en een dubbele accu (je hebt
keuze uit 400 of 500 watt).
Vanaf € 5099,-. carqon.com

SENSA TREVISO POWER N-7 LADY

Deze nette fiets is gebouwd in Almelo rond
de sterke Shimano Steps E6100-midden
motor (koppel: 60Nm) en een bijpassende
418Wh-accu (bereik: 120 kilometer). Ook veel
andere onderdelen komen uit Japan,
zoals de Nexus 7-versnellingsnaaf
en de hydraulische schijfremmen.
De sloten en verlichting zijn van
Axa, de 47 millimeter dikke banden
van Schwalbe.
€ 2424,-. sensabikes.nl
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MUON PERFORMER

Dit lijkt een gewone sportfiets, maar het is
toch echt een e-bike. De Bafang-motor zit in
het achterwiel, de 500Wh-accu in de onderbuis. De Performer heeft riemaandrijving,
schijfremmen en 40 millimeter banden. Het
Axa-slot en de zijstandaard zijn er voor als je
even niet rijdt. € 2699,-. muon-ebikes.com

HUYSER GEN URBAN+
Deze fiets met lage instap is er in een uit
voering met ketting (plus kettingkast) of met
een aandrijfriem. De onderbuis is oversized om
ruimte te bieden aan de 300, 500 of 600Whaccu. Uitgevoerd met Bafang M200-midden
motor, Nexus 7-versnellingsnaaf en schijf
remmen. Vanaf € 2899,huyserfietsen.nl
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MERIDA ESPEEDER 400 EQ

VERSTOPPERTJE
Op het eerste gezicht
lijkt deze Merida een
sportieve hybride. Maar
hé, wat doet die knop
op de bovenbuis?
Tekst Menno Grootjans
Fotografie Remco Veurink

De Merida eSpeeder 400 EQ
heeft een systeem aan boord
met de naam Mahle X35+. Die
zit ook op de eScultura-racefiets, de eSilex-gravelbike en
de hybride eSpeeder-modellen. Mahle is een Spaanse
firma die zich gespecialiseerd
heeft in lichte en goed ‘verstopte’ e-bikesystemen. Het
heeft in 2018 het Zwitserse
Ebikemotion Technologies
overgenomen. Dat bedrijf
leverde eerder achternaven

voor e-bikes aan onder meer
Trek en Stromer. Voor deze
eSpeeder betekent dit dat de
motor voortaan in de achternaaf zit. De fiets heeft een
oversized aluminium frame,
een rechte carbon voorvork
en een aero-stuurpen met
doorvoer van de kabels. De
accu zit in de onderbuis, het
opladen van de accu kan via
een ingang vlakbij het trapstel. Het Mahle-systeem staat
vooral bekend om zijn lage
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OOK QUA RIJGEDRAG IS DIT NET EEN NORMALE FIETS
gewicht van slechts 3,5 kilo
– daar verwijst X35+ naar in
de typenaam. Geplaatst tussen de cassette en de achterste remschijf is de motor ook
nog eens goed verborgen.
Hierdoor zien de met dit systeem uitgeruste modellen er
ook niet uit als een e-bike.
Ook qua rijgedrag lijken ze
op een normale fiets. De
software van het systeem is
aangepast aan het beoogde
gebruik van de verschillende
modellen. Dit maakt dat de
ondersteuning op de verschillende modellen ook daad
werkelijk anders voelt.
Geen display?
Over verborgen gesproken:
op het stuur is geen display
te vinden. Daar zitten alleen
twee remhendels en rechts
een schakelhendel voor de
bediening van de achterderailleur. De accu-indicator en
de aan/uitknop (Mahle noemt
deze iWOC One) zijn onop
vallend weggewerkt in de
aluminium bovenbuis van
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de eSpeeder. Bij het systeem
wordt een app geleverd waarmee je de ondersteuning aanstuurt. Maar dit kan ook via
de iWOC One-knop op de
bovenbuis. Het zadel op, de
knop kort indrukken en het
systeem staat aan. Trappen
maar. De ondersteuning komt
mooi in. De kleurtjes op de
iWOC One staan voor de verschillende standen: Eco is
groen (30%), Comfort oranje
(60%) en Power rood (100%).
Het verschil tussen de drie
standen is duidelijk voelbaar.
En ook mooi: als je van ondersteuning verandert, ervaar je
die aanpassing zeer vloeiend.
Je haalt zo’n 100 kilometer uit
één lading, vooropgesteld dat
je vooral Eco gebruikt. O ja, er
zit ook nog een blauw lampje
op de iWOC One, deze geeft
de bluetooth-verbinding aan.
Lekker licht
Motortje of niet, de eSpeeder
is boven alles een lekker sportieve fiets, in ‘trendy’ groen.
Hij heeft 10 versnellingen, snel

schakelspul en sterke mountainbikeremmen. Hij is een kei
in het betere kruip-door-sluipdoorwerk. Afremmen bij het
stoplicht, knop op Power en
bij groen ervandoor. Je bent
zo buiten de stad! De eSpeeder loopt heerlijk soepel. Als
je gaat staan en aanzet, voel
je het extra gewicht in de
onderbuis bijna niet. En als
je eenmaal op snelheid bent...
dan zit je aan de 25 kilometer
per uur. Jammer hoor. Als je
de fiets optilt, voel je dat hij
aan de achterkant net wat
zwaarder is dan voor. Totaalgewicht is krap 15 kilo. Mooi,
want zo bespaar je stroom
– sommige e-bikes zijn zo
zwaar dat je alleen voor het
gewicht al extra ondersteuning nodig hebt. Wil je verder?
Mahle heeft een range extender voor een extra 208Wh
aan stroom. Ben je geen fan
van de iWOC One: een display
op het stuur is ook mogelijk.
Merida eSpeeder 400 EQ
€ 3099,- merida.nl

SHOP
SUPERDELUXE
Zit je ook in koude maanden veel op de fiets,
dan is de City Slicker-regenjas een idee. Hij is
warm, wind- en waterdicht, ademt en biedt
volop bewegingsvrijheid. € 320,- agu.com

DAAR WIL JE MEE GEZIEN WORDEN
Je hebt helmen en helmen om mee gezien te
worden. Deze valt in de laatste categorie. De
Kask Moebius Elite is veilig, cool en warmpjes
gevoerd met merinowol. € 149,- kask.com

BUM BAG
The New Bum Bag
is multifunctioneel,
ruim, waterdicht en
aan je stuur te
bevestigen! Er is
maar één dilemma:
welke kleurencombi
neem je?
€39,95 susanbijl.nl

ASFALT DUALFLEX NATURE
Deze Vaude-fietsschoen is zo ontworpen dat
je er lekker op loopt en er kracht mee kunt
zetten op de pedalen. Vandaar ‘Dualflex’: hij
is buigzaam en stevig.
€ 150,- vaude.com
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RAD POWER RADCITY 5 PLUS

AMERIKAANSE
KIJK OP DE STAD
Het Amerikaanse Rad Power Bikes is betrekkelijk nieuw aan
deze kant van de plas. Maar ook voor de Nederlandse stad
zegt het merk een prima e-bike te hebben, die luistert naar
de naam RadCity. De prijs bevalt ons gelijk, maar hoe zit
het met de rest?
Tekst Menno Grootjans
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Het was in 2007 dat de Ame
rikaan Mike Radenbaugh zijn
gewone fiets ombouwde tot
e-bike. Vanaf dat moment
was hij zo verslingerd aan
de elektrische fiets dat hij er
zijn beroep van maakte. Met
zijn merk Rad Power Bikes
bouwde hij aanvankelijk met
name ‘funfietsen’, zoals elek
trische fat bikes: mountain
bikes op extreem dikke ban
den. Sinds Rad Power zich
ook op meer conventionele
e-bikes stort, gaat het hard
met het Amerikaanse merk.
Een Rad Power Bikes-fiets
koop je online, maar sinds
kort heeft het merk ook een
eigen show-room en service
centrum in Utrecht. Daar, bij
Stadion Galgenwaard, kun je

een t estrit maken en je kunt
er ook ter plekke je e-bike
afrekenen. Monteurs zorgen
er vervolgens voor dat hij
100 procent rijklaar naar
buiten rolt.
Mooie prijs
Naast ‘wilde’ modellen als
de RadRhino en RadWagon
is er ook de RadCity 5 Plus.
De naam zegt het al: deze
e-bike is bedoeld voor in de
stad – en vooruit, ook voor
forenzenverkeer. De prijs van
1799 euro is niet verkeerd. De
5 is er in twee uitvoeringen
en in twee maten: een model
met lage instap en eentje met
een bovenbuis. Hij heeft een
aluminium frame, verende
voorvork, een achterwiel

met 250 watt motor en een
semi-geïntegreerde 672WH
accu. De motor heeft vijf
standen, de derailleur zeven
versnellingen. Ledverlichting,
remlicht en een stevig baga
gerek zijn eveneens aan boord.
De RadCity heeft een breed
stuur, een eenvoudig display,
hydraulische schijfremmen
met extra grote schijven, een
prettig breed zadel en stevige
wielen met banden uit eigen
fabriek. Er is geen powerlock
of app om je fiets aan de
praat te krijgen, je drukt
gewoon op de aan/uitknop.
En dan kan de lol beginnen.
De lol begint
Want eenmaal op weg pakt de
motor prima op. Met een druk
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JE VOELT DE SPORTIEVE HISTORIE VAN HET MERK
op de display wissel je snel
van stand, en binnen een paar
seconden zit je al op de maxi
mum ondersteuningssnelheid:
iets meer dan 25 kilometer
per uur. Iedere keer dat je
schakelt, pauzeert de motor
even – net als dat je bij een
auto de koppeling indrukt. Het
voelt heel natuurlijk. Je hoort
het motortje, maar het lijkt
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meer op behaaglijk snorren
dan het brullen van een V8. In
vergelijking met een midden
motor van Bosch is de achter
wielmotor feller: je voelt hem
net wat meer kracht geven.
Dan merk je dat Rad Power
Bikes een historie heeft met
sportieve fietsen.
Er is dan weer niets sportiefs
aan de zitpositie. Die is lekker
rechtop, waardoor je in de
stad prima overzicht hebt
over inparkerende auto’s,
bussen en slingerende scho
lieren. De remmen werken als
een dolle. En het schakelen?
Ook dat gaat prima, als je
maar even door hebt dat het
hendeltje bovenop lichter
betekent en de drukknop
zwaarder.

Net even anders
Rad Power Bikes is een Ame
rikaans merk, en Amerikanen
pakken zaken net even anders
aan dan Europeanen. Je krijgt
dus ook een ander soort fiets
dan je misschien gewend bent.
Zo’n derailleursysteem met
ketting heeft iets meer onder
houd nodig dan een aandrijf
riem en een versnellingsnaaf.
Maar zolang je je fiets binnen
kunt stallen hoeft dat geen
probleem te zijn. En dan heb
je dus voor een mooie prijs
een moderne elektrische
stadsfiets met schijfremmen
en een dikke, gemakkelijk
verwisselbare accu.
Rad Power RadCity 5 Plus
€ 1799,- radpowerbikes.eu
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CUBE SUPREME

KLAAR VOOR DE STAD
Een e-bike voor in de
stad moet bedrijfszeker, onderhoudsarm
en robuust zijn. Zoals
deze nieuwe reeks
Supreme-modellen
van Cube, zeg maar.
Tekst Menno Grootjans

De Supreme Hybrid Pro is een
mooi voorbeeld van een voorbeeldige stadsfiets. Hij heeft
een krachtige Bosch Performance Generation 3 (65Nm)
middenmotor met vier ondersteuningsstanden: Eco, Tour,
Sport en Turbo. In het achterwiel zit een onderhoudsvrije
Shimano 8-speed versnellingsnaaf en achter de kettingkast
huist een KMC-ketting die
tegen een stads stootje kan.
Fijn zijn ook de hydraulische
schijfremmen van Shimano
en de 50 millimeter dikke
Continental-banden: die
zorgen voor veiligheid onder
alle weersomstandigheden.
De geometrie van het frame
is bedacht met comfort in het
achterhoofd. Met de geveerde
zadelpen en de SR Suntour
NEX-E25 NLO verende voorvork kun je ook nog eens een

stoepje op of af schieten. De
verstelbare stuurpen maakt
het eenvoudig om je zitpositie
naar wens in te stellen. Verder
heeft de fiets uiteraard spatborden, geïntegreerd achterlicht en een Abus Shield Plusframeslot met ruimte voor
een insteekketting.
De Supreme-serie is al met
al gemaakt voor dagelijks
gebruik. Voor woon-werk
verkeer, om naar school te
gaan (geen excuses meer
als je te laat komt) en voor
de boodschappen. Helemaal
goed, niets meer aan doen.
Cube Supreme Hybrid Pro 500: €2899,Supreme Hybrid Pro 625: €3099,-.
Supreme Hybrid One 400: €2399,-,
Supreme Hybrid One 500: € 2599,-,
Supreme Sport Hybrid Pro 500: €2799,Supreme Sport Hybrid Pro 625: €2999,cube.eu

23

het getal

44,4
PROCENT

BAKFIETSBLUES
De verkoop van e-bakfietsen zit de
laatste jaren sterk in de lift. Niet
verwonderlijk: het is een ideaal
vervoersmiddel om kinderen,
boodschappen, kratjes bier of je
mobiele werkplek van hot naar her te
slepen – desnoods allemaal tegelijk.
Helaas zit er ook een keerzijde aan
bakfietsbezit: de kans op diefstal is
groot. Zo zijn er in het eerste kwartaal
van dit jaar 44,4% meer aangiftes van
bakfietsdiefstal gedaan, aldus de
stichting Stichting Aanpak Fiets- en
E-bikediefstal. Zorg dus voor goede
sloten, of liever nog, een ruimte waar
je je cargobike veilig kunt stallen. Zo
voorkom je de bakfietsblues.

safenederland.nl
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SAFE

Hoe zorg je ervoor dat jouw fiets
ook werkelijk jouw fiets blijft?
Nou, met een van deze units.

KRYPTONITE is de uitvinder

van het zogenaamde U-Slot.
En net als bij het ringslot zie je
precies waar de naam vandaan
komt. Het KRYPTONITE
NEW YORK-beugelslot heeft
een 16 millimeter dikke beugel
van speciaal gehard staal en een
versterkt cilinderslot. Voor het
veilige gevoel dat het slot je
geeft, betaal je wel wat. € 99,-

WAT ZEGT HET ART-KEURMERK?
Het ART-keurmerk wordt uitgegeven door de
Stichting ART, waarin onder andere de ANWB
en de BOVAG deelnemen. Doelstelling is ‘het
verhogen van het algemene niveau van diefstalpreventie in Nederland’. Fietssloten krijgen
het ART-keurmerk na uitgebreide tests. Het
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keurmerk zelf heeft 2, 3, 4 of 5 sterren. ART-2
(twee sterren) wordt minimaal aangeraden voor
fietsen. Voor een fietsverzekering is een slot
met een ART-keurmerk vereist. Let wel op, voor
schadevergoeding na diefstal moet je je sleutel
én reservesleutel kunnen laten zien.

Met de opkomst van bakfietsen/cargobikes is
er een behoefte aan extra lange sloten. Zoals
deze AXA LINQ 180 van 180 centimeter.
Het kettingslot heeft schakels met een dia
meter van 9,5 millimeter, is 180 centimeter
lang en heeft een antiboorplaat in de cilinder.
Met het ART 2-keurmerk, dat vereist is
voor schadevergoeding bij diefstal. € 65,-

Die zie je wel zitten! De LITELOK CORE is
geen starre beugel, maar een flexibele kabel.
Ideaal voor bevestiging door het fietsframe
en rond vaste objecten. Verkrijgbaar in twee
lengtes: 75 cm en 100 cm. De adviesprijs voor
de kortste is, niet schrikken, € 149,99

Het ringslot is de klassieker onder de fiets
sloten. En niet voor niets: je hebt de boel in
mum van tijd stevig op slot. Axa, Abus en
Trelock zijn de grootste merken. Voor deze
ABUS AMPARO 485 LH KR betaal
je rond de 15 euro. Het ringslot is geschikt
voor extra brede banden en heeft een
ART-2-certificering.

Het lijkt wel een jojo, maar nee: het is gewoon
een fietsslot. De SAFEMAN is door het
compacte formaat en het lage gewicht ideaal
om mee te nemen als extra slot op de deu...
uh, fiets. Je kunt er twee lussen mee maken,
waardoor je ook meerdere voorwerpen of een
helm aan je fiets vast kunt zetten. De kabel is
75 centimeter lang. Je betaalt circa € 25,-
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Hip +HAPPENING

MET JE E-BIKE DE STAD DOOR!

Door de jaren heen is
de verkoop van e-bikes
flink gestegen. En dat
is niet zo gek: een fiets
met trapondersteuning
maakt naar school of
werk gaan een stuk
gemakkelijker. En er
zijn nog meer redenen
om je dagelijkse ritjes
voortaan elektrisch te
doen. Vier manieren
waarop een e-bike
je leven verrijkt.

Je bent niet langer
afhankelijk van het ov
Als je afhankelijk bent van het
openbaar vervoer, dan kan
een elektrische fiets een heel
goed alternatief zijn. En dat
niet alleen, fietsen is ook
gewoon leuker dan reizen
in een overvolle bos of trein,
toch? Je bent lekker in de
buitenlucht! En heb je in de
pauze zin om even naar jouw
favoriete koffietentje aan de
andere kant van de stad te
gaan? Met een e-bike rijd je
er zo heen voor een chai latte
of cappuccino!
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Jij bepaalt wanneer je
vertrekt
Als je met een e-bike naar
school of werk gaat, kun je
makkelijk bepalen wanneer
je de deur uit gaat. Files zijn
verleden tijd en je bent niet
meer afhankelijk van de vaste
tijden van het ov. Hierdoor
verplaats jij je met een e-bike
een stuk gemakkelijker en
relaxter van a naar b.
Verhit aankomen op werk
of school is verleden tijd
Fietsen naar werk of school
is uiteraard gezonder dan
reizen met de auto of ov,
omdat je in beweging bent.
Een nadeel is wel dat je soms
bezweet op je bestemming
aankomt. Met een e-bike is dit
verleden tijd. Die geeft je net
dat zetje dat je nodig hebt om
je niet in het zweet te hoeven
fietsen. Zo begin jij fris aan je
dag! En hoef jij even niet naar
je werk? Dan kun je met een
e-bike ook makkelijk de stad
uit en de natuur in. In een
van de vier superstores van
Mantel kunnen ze je precies
vertellen welk model past bij
jouw behoeftes.

Urban e-bikes zijn cool!
Waar e-bikes voorheen vooral
in trek waren bij zestigplussers,
daar worden ze nu ook steeds
populairder onder jongeren.
Dat komt omdat er steeds
meer e-bikes zijn met een
hippe, moderne uitstraling.
Zo verkoopt Mantel stoere
elektrische fietsen van Cannondale en Cortina, met een
robuust frame en handige
bagagedragers en voordragers. Daarop fiets je relaxed
en ook nog volledig in stijl!
Koop je eigen hippe e-bike
Heb je een e-bike gevonden
die bij jou past? Dan kun je
deze bij Mantel snel en eenvoudig online bestellen. Na
het kiezen van een gewenst
aflevermoment wordt jouw
gloednieuwe elektrische
hybride fiets gratis en volledig rijklaar thuisbezorgd!

Scan deze
QR-code en
vind jouw
nieuwe urban
e-bike op
Mantel.com

100% e-bike proefrit

CANNONDALE MAVARO NEO 1

OGEN IN JE RUG
Cannondale kennen we
vooral van de sportieve
fietsen, maar ook voor
urban e-bikes draaien
de Amerikanen hun
hand niet om. Zoals
de nieuw ontworpen
Mavaro Neo 1.
30

Cannondale noemt de nieuw
ontworpen Mavaro Neo 1 zelf
een ‘city-to-country cruiser’.
Vrij vertaald: het is een fiets
om zowel door de stad als
door het buitengebied te cruisen. De Amerikanen hebben
een lekker oversized aluminium frame geproduceerd,

leverbaar in vier maten, twee
kleuren en met lage instap of
een klassieke bovenbuis. De
fiets heeft een gloednieuwe
versie van de iconische Cannondale HeadShok verende
voorvork. Deze vork is geïntegreerd in de balhoofdbuis en
heeft een zogenaamd Quad
Cage-naaldlagersysteem.
Dat moet garant staan voor
soepele vering tot 50 milli
meter. Gecombineerd met
oversized vorkpoten, een
flinke naafbreedte en taps
toelopende stuurbuis moet
dit zorgen voor zowel extra
comfort als scherp stuurgedrag. Wel zo fijn als je op volle
snelheid door de urban jungle
cruist. De Mavaro Neo 1 wordt
aangedreven door het nieuwe
Smart System van Bosch. Dat
bestaat uit een Performance

Line CX motor, een extra grote
750Wh-accu, een led-afstandsbediening en Kiox 300-display.
Met een bereik van maximaal
175 kilometer op een enkele
lading – zo kun je nog eens
een stuk wegtrappen. Qua
onderdelen heeft Cannondale
gekozen voor een hoogwaardig
pakket: een Enviolo Trekkingversnellingsnaaf, een Gates CDX
aandrijfriem, een comfortabel
verende zadelpen en krachtige
hydraulische schijfremmen van
Magura. Samen met stevige
banden, een verstelbare stuurpen met telefoonaansluiting,
Tubus-rek, spatborden en een
Abus-slot maakt dat een dikke
urban e-bike.
Ogen in je rug
En een leuk detail is de zogenaamde Rear-Facing Radar,

ontwikkeld in samenwerking
met Garmin. Die zorgt dat je
altijd weet wat er achter je zit.
Als er verkeer achteropkomt,
gaat het achterlicht net iets
feller branden en zie je op het
display streepjes oplichten.
Aan een verspringend wit
puntje zie je precies hoe ver
de achterligger nog van je
verwijderd is. De radar heeft
een bereik tot 140 meter. Ook
vermeldingswaardig is de
verlichting. Die staat altijd
aan zolang de fiets aan staat:
wel zo veilig. En over veilig
gesproken: vooraan heb
je maar liefst twee lichten:
een Lezyne led-koplamp
en een in de balhoofd geïn
tegreerde lamp.
Cannondale Mavaro Neo 1
€ 5999,- cannondale.com
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TROOST

in the city

7x OMFIETSKOFFIE

Tekst Linda Korsten

Lorenz Kort

Even van de route afwijken? Dat kost
je met een e-bike nauwelijks moeite.
Profiteer ervan en rij om voor een
serieus goed bakje troost. Dit zijn
zeven stadse koffiebars waarvoor
je graag even een blokje omfietst.

Capriole Café
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HUISGEMAAKT

Van de pedalen!

Joy is een fijne koffiebar in het
centrum van Rotterdam, met
uitzicht op de kubuswoningen.
Hier smul je van huisgemaakt
lekkers (appeltaart!). Wat niet
zelf is gemaakt wordt zo veel
mogelijk ingekocht bij lokale
leveranciers. Zo komt de koffie van Single Estate Coffee
Roasters, die de koffieboeren
een goede prijs geeft voor de
koffie. Mooi!
joycoffee.nl

LANGZAAM BRANDEN

Capriole Café is opgezet om
je de eigen huiskoffie te laten
proeven. Je drinkt er fairtrade
en biologische koffies, vers
gebrand volgens de slowroasttechniek. Je kunt er ook workshops volgen, bijvoorbeeld
voor barista en latte art. Het
pand is ook de moeite waard:
een historische verffabriek
uit 1920 die is verbouwd tot
restaurant, koffiebranderij en
koffiebar. Onthouden voor het
voorjaar, want je vindt hier
het mooiste terras aan het
water van heel Den Haag.
capriolecafe.nl

BEGIN BIJ HET BEGIN

ZwartWit Koffie ligt aan
het nieuwe Victoriapark
in Eindhoven. Espresso’s
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maken ze hier met een
speciaal osmosesysteem
dat het kraanwater filtert en
de juiste mineralen toevoegt.
Bij ZwartWit hebben ze ook
lekkere broodjes, versge
bakken en belegd met huisgemaakte toppings. Ideaal
voor hongerige fietsers!
zwartwitkoffie.nl

ALTIJD VERS

Tel twee foodtrucks en een
koffiebrander bij elkaar op en
voilà: je hebt het recept voor
een fijn koffieadresje. Barmhartig Specialty Coffee vind je
aan de Amsterdamse Veemkade, schuin tegenover het
Lloyd Hotel met prachtig zicht
over de IJhaven. Olaf van Spot
on Coffee Roasters brandt hier
altijd vers, maar er zijn ook
wisselende gastbranders op
de tweede koffiemolen. De
geliefde veganistische taarten worden in het café gebakken, zodat alles supervers is.
barmhartigkoffie.nl

EVEN NAAR CLEEFF

Cleeff was al een bekende
koffiestek in de Haarlemse
Kleverparkbuurt, maar je
vindt de fijne specialty coffee
en huisgemaakt taartjes nu
ook in het centrum, in het
Frans Hals Museum. Niet

alleen geopend voor museumbezoekers, iedereen mag er
komen genieten van de koffie
en het zonnige sfeertje op de
mooie verborgen patio.
franshalsmuseum.nl

SURPRISE, SURPRISE

Coffeebar LUTTIK is gevestigd
in het gelijknamige boutiquehotel in Alkmaar. Er is geen
vast menu, dus laat je verrassen door wat er op het schoolbord staat. Geef ook je ogen
de kost, want haast alles hier
is te koop in de eigen conceptstore. Je drinkt er koffie van
Brazil Santos Espresso: de
bonen worden in Nederland
gebrand door Boot Koffie,
die een rechtvaardige prijs
betaalt aan de koffieboeren.
luttikalkmaar.com

LEKKER KNUS

Het knusse PUCK vind je in
zowel Arnhem als Nijmegen.
Hier vertellen ze je met liefde
over de verschillende koffies
die ze er serveren. Heb je je
favoriet gevonden, dan kun
je zelf ook een lekker bakkie
zetten met de zakjes voor
thuis. Laat meteen de koffie
vers malen! Helemaal leuk
wordt het met een van de
barista- of latte art-workshops.
puckspecialtycoffee.nl

Joey van Dongen

Caroline Coehorst

Joy, vernoemd naar
eigenaar Joyce
Lorenz Kort

Cleeff

Bram Kloos

Barmhartig

Capriole Café

Hester en Geert
van Luttik

Zwart Wit
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SPECIALIZED TURBO COMO 5.0 IGH

DE STILLE KRACHT
Specialized maakt niet
alleen racefietsen voor
Peter Sagan en Remco
Evenepoel, er staat ook
een mooie nieuwe reeks
e-bikes klaar voor ons.
Waaronder de Turbo
Como.
Tekst Menno Grootjans
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Zes modellen zijn er bedacht
van de nieuwe Specialized
Turbo. Ze heten 3.0, 4.0 en
de 5.0 en zijn er allemaal in
een lage instapuitvoering of
met een midhoge buis. Allemaal hebben ze een E5-alu
minium frame, een verende
voorvork, een speciale Turbo
Full Power 2.2 en 2.0 middenmotor met drie standen. En
naar gelang het model zit er
een 530Wh- of 710Wh-accu
geïntegreerd in de onderbuis.
Ook kies je tussen een 11-speed
SRAM-aandrijfsysteem met
derailleur of een Enviolo AutomatiQ Pro-naafversnelling. De
prijzen beginnen bij 3300 euro
voor de 3.0, de 4.0 is er vanaf
3600 euro en de 5.0 begint
ook daadwerkelijk met een 5
met wat nullen. We reden er
een aantal fijne rondjes mee
in de buurt van Amsterdam
en Arnhem – gelijk maar op
de meest luxueuze uitvoering:
de 5.0 met Enviolo AutomatiQ-naaf en Gates-riem. De
Como is in de woorden van

Specialized zelf ‘een relaxte,
comfortabele e-bike’, die je
een ‘krachtig en fijn rijgevoel’
moet geven op een fiets ‘waar
je moeiteloos mee rijdt’. Ja ja.
Eerst proberen, dan geloven…
Luie stoel
Het is alsof je op een RoadKing Special stapt. Je weet
wel, het ultieme toermodel
van motorgigant Harley
Davidson. De Turbo Como
is supercomfortabel, met
dank aan de houding, de
verende zadelpen en het
eigenwijze V-stuur voor je
neus. Wat deze 5.0 extra
lekker maakt is de automatisch schakelende Enviolo
Automatiq-versnellingsnaaf.
Je stelt via het display op
het stuur je favoriete aantal
omwentelingen per minuut in
en op basis daarvan schakelt
de naaf automatisch op en af.
Dat is dubbel fijn: je hebt minder te doen en je hebt minder
leidingen nodig. Dat zie je ook
als je naar het stuur kijkt: het

100% e-bike proefrit

EENMAAL ONDERWEG HOOR JE... NIKS
ziet er lekker opgeruimd en
clean uit.
Eenmaal onderweg hoor je...
niks. De motor is tegelijk stil
en krachtig. Het frame, de
motor en de versnellingsnaaf
passen bij elkaar en werken
goed samen. Pas als je goed
luistert, hoor je de naaf af en
toe schakelen. Daar voel je
niks van, ook niet als je goed
vaart maakt. Wil je liever toch
iets lichter trappen? Dan stel
je het aantal omwentelingen
simpelweg bij.
Fijn voor de veiligheid: de 5.0
is uitgerust met een Garmin
Radar. Die zorgt dat je altijd
weet wat er achter je zit. Als
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er ‘iets’ aankomt, dan gaat
het achterlicht net iets harder
branden (als je dit hebt ingeschakeld). Zelf zie je een soort
streepjescode op het display
met een wit pacmannetje. Dat
is de auto die achter je er aan
komt! De Radar heeft een
bereik tot 140 meter.
Turbo System Lock
De Specialized Turbo Como is
een zeer luxe ‘stadse’ e-bike,
met spatborden, een stevige
standaard, een rek en 27,5
inch wielen met oversized
Pathfinder Sport Reflect-
banden. Een slot heeft-ie
dan weer niet – hoewel er

wel bevestigingspunten voor
zijn. De Como heeft wel het
slimme Turbo System Lock:
daarmee kun je via de Mission
Control-app de motor van
je fiets ontkoppelen en een
sensorbewegingsalarm activeren. Als de motor eenmaal
op slot is, kan hij door echt
niemand anders geopend
worden dan door jou.
Nee, de 5.0 IGH is niet goedkoop. Maar als je eenmaal een
proefrit hebt gemaakt zal het
niet meevallen om de fiets te
vergeten…
Specialized Turbo Como 5.0
IGH € 6000,-. specialized.com

Kop van Noord-Holland

e-Biken
Kop

in de

Fietsen in de Kop van
Noord-Holland staat garant
voor een ontdekkingsreis
door vele landschappen.
Langs de Noordzee- of de
Ĳsselmeerkust, door polders
en bossen. Beleef de variatie
met drie niet te missen
fietsroutes.
Meer informatie en acties:
fietsenindekop.nl

36 km

26 km

Fiets deze route door Den Helder met uitzicht
over de Noordzee, door duinvalleien, langs
maritieme en culturele historie. Zo kun je kunst
in de natuur bekĳken bĳ Kunstproject De Nollen.
In dit oude duingebied ervaar je de rust en
schoonheid van de robuuste kunstwerken die
in volledige harmonie zĳn met hun omgeving.
Fiets langs de Noordzeekust bĳ Huisduinen en
je komt bĳ het Atlantikwall Centrum. Het vertelt
het verhaal van Den Helder tĳdens de Tweede
Wereldoorlog, de meest gebombardeerde stad
van het land. Vlakbĳ ligt Fort Kĳkduin, een
Napoleontisch fort uit 1811 met een historisch
museum en interessant Noordzeeaquarium.
Helemaal in het noorden vind je Willemsoord.
Wat vroeger de scheeps- en onderhoudswerf
voor de Koninklĳke Marine was, is nu een
prachtig monumentaal deel van Den Helder
met onder andere het Marinemuseum en het
Reddingmuseum.

Deze fietsroute gaat over het voormalige eiland
Wieringen. Je hebt hier prachtige vergezichten
over de Waddenzee, het Ĳsselmeer en de
polder. En dat in een glooiend landschap, wat
eigenlĳk uniek is voor Noord-Holland. Bĳ het
startpunt in Den Oever staat het Waddenbelevingspunt. Kĳk uit over het waddengebied en
kom van alles te weten over de fauna boven en
onder water. Fiets verder langs de Ĳsselmeerkust en je komt door het Robbenoordbos. In dit
gevarieerde bos kom je heerlĳk tot rust en is
volop ruimte voor een mooie fietstocht. Vervolg
de route naar het Amstelmeer dat bekend staat
om de vele windsurfers. Ook kun je hier vogels
spotten en heerlĳk wandelen. Bĳna bĳ het eindpunt in Den Oever vind je het Viking Informatiecentrum waar je de enige tentoonstelling over
de Noormannen in Nederland kunt bekĳken
met zilverschatten, gebruiksvoorwerpen en een
replica van een Vikingschip.

Op de trappers door
de zilte lucht

Genieten op Wieringen

Den Helder

Den Oever
Hippolytushoef

Huisduinen

Julianadorp
aan Zee

Westerland

fietsenindekop.nl

E-bikes met korting

Langs de
route ‘Genieten op Wieringen’ bĳ knooppunt 76
ACTIE ligt Sport Nu fietsverhuur. Op vertoon van deze
pagina of o.v.v. kortingscode EBIKE10 krĳg je
10% korting op het huren van een e-bike (niet
i.c.m. andere kortingsacties).

Fietsarrangement Slothotel
Schagen Vlakbĳ het startpunt van de
ACTIE ‘Stolpenroute Schagen’, in het hart van Schagen,
ligt het historische Slothotel. Boek het fietsarrangement voor 2 personen (€ 129,-)
bestaande uit 1 overnachting in het Slothotel,
een uitgebreid ontbĳt en 1 dag gratis gebruik
van de fietsen.

33,5 km

Stolpenroute Schagen
- Het lege land
De stolpboerderĳ is karakteristiek voor Schagen
en omstreken. Met deze fietsroute kom je er een
heleboel tegen. In dit gebied liggen de boerderĳen vanwege de vele overstromingen in het
verleden noodgedwongen op terpen. Vanuit de
Westfriese stad Schagen ga je via Sint Maarten,
langs alle stolpen, richting het ruige kustgebied.
In Callantsoog vind je Museumboerderĳ Tante
Jaantje waar je van dichtbĳ kunt beleven hoe
mensen vroeger, sinds het begin van het dorp
zo’n 450 jaar geleden, woonden en werkten.
Op de route liggen ook de Nollen van Abbestede.
Hier kun je afstappen voor een wandeling en
een mooi overzicht vanuit de uitkĳktoren. Hierna
verlaat je de kust en ga je via ’t Zand weer
terug naar Schagen. In het oude centrum van
Schagen ligt Museum Vreeburg. Een geheel in
oude stĳl gerestaureerde 17de-eeuwse stadsboerderĳ en Rĳtuigmuseum.

Groote Keeten

Callantsoog

‘t Zand

Schagerbrug
Schagen
Sint Maarten

SHIMANO STEPS E6100 + NEXUS INTER-5E

STERK
KOPPEL

100% e-bike aandrijving

Het Japanse Shimano
combineert haar Steps
E6100-motor met een
Nexus Inter-5E naaf
versnelling. Dat is een
fijn koppel voor e-bikes
die bedoeld zijn voor in
de stad.
Tekst Menno Grootjans
Fotografie Remco Veurink

Shimano heeft een complete
reeks aan e-bikemotoren. Van
de voordelige E5000 tot aan
de zeer krachtige EP-8 voor
e-mountainbikes. Deze E6100
zit daar ergens tussenin en is
bedoeld voor stads- en trekkingfietsen. De nog geen drie
kilo wegende middenmotor is
eind 2018 geïntroduceerd en
heeft een koppel van 60Nm.
In eerste instantie waren er
accu’s met 418 tot 504 watt
beschikbaar, sinds kort is
er ook een Shimano 630Whaccu. Eveneens in 2018 kwam
Shimano met de Nexus Inter5E, de eerste versnellingsnaaf
die speciaal voor e-bikes is
gemaakt. Waarom dat nodig
is? E-bikemotoren worden
steeds krachtiger en daar
hebben reguliere versnellingsnaven vaak onder te

43

100% e-bike aandrijving

lijden. De nieuwe 5-versnellingsnaaf moet aanzienlijk
langer meegaan dan de al
bestaande naven. Alle interne
onderdelen zijn groter, sterker
en robuuster gemaakt.
Onder belasting
Er is nog een belangrijke
reden waarom een speciale
versnellingsnaaf voor e-bikes
fijn is: reguliere naven zijn niet
gemaakt om te schakelen
onder hoge belasting. Dat
kan zijn als je zelf hard trapt,
maar ook bijvoorbeeld als je
motor aan staat. Omdat de
motor veel kracht uitoefent,
kan het voorkomen dat de
naaf gaat sputteren en niet

schakelt op het gewenste
moment. De Inter-5E is zo
gemaakt dat hij ook onder
belasting kan schakelen.
Groot bereik
De naam van de Nexus Inter5E verraadt al dat hij vijf versnellingen heeft. Dat is minder
dan je wellicht gewend bent,
maar bij een e-bike kunt je er
ook gerust een paar missen.
De meeste e-bikers zullen niet
meer dan drie versnellingen
gebruiken – bij de Shimano
Nexus 7 zijn dat vaak de derde,
vierde en vijfde – en soms zelfs
maar één of twee. De motor is
immers zo krachtig dat je vaak
al vrij snel zo tussen de 20 en

EEN E-BIKENAAF SCHAKELT OOK
SOEPEL ONDER BELASTING
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25 kilometer per uur fietst.
Het gaat bij de versnellingen
van een e-bike vooral om het
verschil tussen de lichtste en
zwaarste versnelling, ook
wel het bereik genoemd. Dit
is bij de Inter-5E groter dan de
Nexus 7, ondanks dat hij twee
versnellingen minder heeft.
Het verschil tussen de lichtste
en zwaarste versnelling in
procenten is bij de e-bikenaaf
263 procent – de lichtste versnelling maakt 2,63 omwentelingen meer dan de zwaarste.
Bij de Nexus 7 is dit 244 procent. In tegenstelling tot bij
reguliere naven is de afstand
tussen de versnellingen bij de
Inter-5E even groot. Je kunt
ook automatisch schakelen.
4 standen, 5 versnellingen
Shimano levert de combinatie
van E6100-middenmotor en
Nexus Inter-5E-versnellings
naaf aan een dertigtal fietsmerken. Wij testten de combi
op een Merida eSpresso City
700. Dat is een fiets met een
comfortabele zithouding. Het
stuur is naar de rijder toegebogen, waarbij alle bedieningselementen binnen handbereik
zitten. De SC-E6100 display zit
mooi midden op het stuur. Er
zijn vier standen die je middels
een lekker compacte schakelknop aan de linkerzijde van
het stuur kunt bedienen.
Standje High biedt volledige
ondersteuning voor een maximale boost, Normal geeft
geleidelijke ondersteuning
en met Eco houd je meer dan
genoeg accu-inhoud over

voor een extra lange tocht.
De vierde stand is Walk: voor
als je even met de fiets aan
je hand verder moet. De versnellingsnaaf bedien je aan de
rechterkant, ook met behulp
van een schakelknop. Je ziet
precies op de display in welke
van de vijf versnellingen je
aan het trappen bent. Je kunt
kiezen voor Auto Mode, of zelf
met de versnellingen spelen.
Geen enkel protest
Wat opvalt is hoe ongelofelijk
stil dat E6100-motorblokje is.
Normaal geeft het aluminium
van het frame nog wel eens
het motorgeluid door, maar
tijdens onze testrit moeten
we op het display kijken om
bewijs te zien dat de ondersteuning aan staat. En hoor
je andere naafsystemen wel
eens protesteren, de Nexus
Inter-5E volgt al je aanwijzingen perfect op. Fijn.
Wat je wel voelt, is dat je snel
naar de 25 kilometer geholpen
wordt. Er is ook een voelbaar
verschil tussen pakweg Eco
en High. Maar onze favoriete
stand is toch gewoon Normal.
Als je een beetje speelt met
de ondersteuning trap je met
een 630Wh accu zo 125 kilometer weg. Hoewel we met
deze Merida eSpresso City
700 waarschijnlijk lekker in
de stad zullen blijven. Optrekken, afremmen en snel en
veilig van thuis naar werk
en weer terug. Daar is deze
fiets prima geschikt voor.
shimano-steps.com

De 1 0 grootste pluspunten

van SHIMANO STEPS E6100 & Nexus Inter-5E

1

Door het maximaal koppel van 60Nm heb je altijd
ruim voldoende vermogen. De E6100 levert soepel
en direct vermogen, je hebt volledige controle en het
rijgevoel is heel natuurlijk.
De pedalen zitten dicht tegen het frame. Dit draagt
bij aan het comfort en een comfortabel rijgevoel.
De E6100 combineert een compact ontwerp met
robuustheid en heel veel kracht. Door zijn kleine
formaat is hij gemakkelijk te integreren in een frame.
Met zijn 2,88 kilo is de E6100 300 gram lichter dan
voorgaande aandrijfeenheden van Shimano.
Ondanks zijn grote vermogen maakt de E6100 weinig
geluid. Zo is het geluidsniveau bijvoorbeeld 2 decibel
lager dan die van de Shimano E8000-motor.
Een accu van 630Wh maakt ritten tot dik over de 100
kilometer mogelijk. De motor is 20 procent zuiniger
dan de E6000 en heeft dus ook een grotere actieradius.
De Inter-5E versnellingsnaaf is gemaakt voor e-bikes
en is daardoor een robuustere en duurzamere optie
dan reguliere versnellingsapparaten.
Om diezelfde reden zijn de schakelprestaties van de
Inter-5E beter.
De Inter-5E heeft alleen de versnellingen die je nodig
hebt op een e-bike.
De Inter-5E heeft een groter bereik dan een reguliere
versnellingsnaaf.
Dit maakt de combi E6100/Inter-5E geschikt voor
zowel stadsritten als tochten in heuvelachtig terrein.
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WINNEN!
Cijfercode
Cijfercode

ElkElkgetal
getalstaat
staatvoor
vooreen
eenbepaalde
bepaaldeletter.
letter.Gelijke
Gelijkegetallen
getallenbetekenen
betekenendus
dusgelijke
gelijkeletters.
letters.
Als
Alsu ualle
alleletters
lettersinvult,
invult,ontstaat
ontstaaterervanzelf
vanzelfeen
eeningevuld
ingevuldkruiswoordraadsel.
kruiswoordraadsel.

Cijfercode
Elk getal staat voor een bepaalde letter.
Gelijke getallen betekenen dus gelijke letters.
Cijfercode
Als u alle letters invult, ontstaat er vanzelf een ingevuld kruiswoordraadsel.
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2x VAUDE
RECYCLE PRO
SINGLE-FIETSTAS
t.w.v. € 100,Vaude staat bekend om haar milieubewuste en
innovatieve productiemethoden. Een gloednieuw,
duurzaam paradepaardje is deze ReCycle Pro
Single-fietstas. Winnen? Wie weet ben jij een
van de gelukkigen!
Op en top duurzaam
De ReCycle Pro Single van het Duitse Vaude
is niet alleen lokaal geproduceerd, het is
ook de eerste tas van het merk die volledig
gemaakt is van gerecyclede basismaterialen.
Zo is de kunststof achterplaat vervaardigd
van huishoudelijk verpakkingsafval. Met dit
soort innovatieve ontwikkelingen wil Vaude
het goede voorbeeld geven in de fietstassenbranche. Want gebruik van zo veel gerecycled
materiaal in één fietstas was er volgens het
merk nog nooit. Vaude werkte daarvoor
samen met bedrijven die gespecialiseerd
zijn in circulaire economie en het hergebruik
van kunststof.

Voor dagelijks gebruik
De waterdichte ReCycle Pro Single is naast
duurzaam uiteraard ook functioneel. Hij is
perfect voor dagelijks gebruik, met 18,5 liter
inhoud, een overzichtelijk hoofdvak met klapdeksel, twee vakken met ritssluiting en een
afneembare schouderriem. Het praktische
QMR 2.0-systeem garandeert een lekker
snelle en eenvoudige bevestiging aan de
bagagedrager.
Puzzel opgelost? Vul je oplossing in op
fietsactief.nl/ebikepuzzel voor 10 januari
2022. Wie weet win jij een van de twee
ReCycle Pro Single-fietstassen t.w.v. € 100,-!
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35%
KORTING

jubileum aanbieding

6x FIETSACTIEF
VOOR € 25

Zin om een rondje te rijden? Neem dan een abonnement op FietsActief;
al 25 jaar hét tijdschrift voor recreatieve fietsers. Een schitterend
magazine vol u
 nieke routes, ideeën voor je fietsvakantie en outdoorinspiratie. Fiets mee naar de mooiste plekjes dit buitenseizoen!

ROUTEK A ARTEN

AFSTAPADRESSEN

FIETSTESTS

REISVERHALEN

PRAK TISCHE TIPS

E-BIKENIEUWS

KNOOPPUNTENROUTES

Vaals
‘EINEN
KAFFEE,
BITTE!’

OP KOFFIESAFARI
IN AKEN

Over de leuke
dingen van
het fietsen

INSPIRATIE

NR. 7 september 2021

16
EXTRA
PAGINA’S

LAND VAN HEUVELS
EN HEILIGEN

OVERNACHTEN

AANBIEDINGEN

HET IS HEERLIJK DWALEN
IN ZUID-LIMBURG

STREEKGIDS
VAALS

DE

NR. 1

IN FIETSINSPIRATIE

AFSTAPADRESSEN

NR. 7 september 2021 | jaargang 26 | fietsactief.nl | € 6,25

EN OOK:

• HET RONDJE VAN CAREL KRAAYENHOF
• WINNEN! ORTLIEB BACK-ROLLER
URBAN-TAS

25 jaar
fietsinspiratie

LICHT UIT, SPOT AAN

2 STOERE E-BIKES GETEST

TOCHT LANGS KERSVERS ERFGOED

HOLLANDSE WATERLINIE

FIETS- EN WIJNLAND IN OPKOMST

HEERLIJK SLOVENIË

4 BETOVERENDE ROUTES

TUSSEN SAAR EN MOEZEL

DE BALKAN TEGEMOET

VAN VERONA NAAR ZAGREB

FietsActief brengt
unieke fietsroutes met
kaart en talloze routes
plus een GRATIS
STREEKGIDS

LANGS HET ROSARIUM & MEER!

237 KM DOOR GRONINGEN

Deze aanbieding is geldig tot en met 31 maart 2022. Je abonneert je tenminste voor de opgegeven periode
en tot wederopzegging. Opzeggen is heel eenvoudig en kan na de opgegeven periode per maand.
Op deze aanbieding zijn de leveringsvoorwaarden en het privacybeleid van New Skool Media B.V. van toepassing.
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