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Gewrichtspijn?*
  Voltaren Emulgel 
 Extra Sterk 2,32%
 1 makkelijke klik

NIEUW
Makkelijke dop

1 keer 
aanbrengen  
per 12 uur

*  Voltaren Emulgel 2,32% (diclofenac diethylammononium) is een geneesmiddel bij gewrichtspijn  
in knie en vinger. Voltaren niet gebruiken gedurende het laatste trimester van de zwangerschap.  
Lees voor gebruik de bijsluiter. Handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan de  
GSK groep. © 2020 de GSK groep of de licentiegever. PM-NL-VOLT-20-00033. KOAG-KAG 309-1020-4248.



WAT HEEFT EEN E-BIKE JOU TE BIEDEN? 
De e-bike verovert langzaam maar gestaag  

de Nederlandse fietsharten. Twijfel je nog? In 
dit gidsje laten we je kennis maken met al het 

moois dat een fiets met trapondersteuning je 
kan bieden. We testen, inspireren en geven 

koop- en  onderhoudstips. En uiteraard 
 showen we de nodige nieuwe modellen:  

zit hier wellicht iets voor jou bij? 

CARGO, SPORTIEF & URBAN: 
NIEUW OP STRAAT

BOOMING!
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BOOMING!

Trek Allant+ 5
De auto laten staan 
wordt een stuk makke
lijker met een Allant+ 5 
in je schuur. De fiets  
is uitgerust met een 
sobere drager, een 
standaard en spat
borden, waardoor je 
gelijk de weg op kunt. 
De krachtige Bosch 
Performance CX mid
denmotor, 450 Wh  
accu, schijfremmen  
en verende voorvork 
maken ’m compleet. 
Vanaf € 2999,- 
 trekbikes.com/nl

QWIC i MN7+Belt 
De vijf ondersteuningsstanden, krachtige 
Bafangmiddenmotor, riemaandrijving en 
een Nexus 7versnellingsnaaf zijn keurig. 

Maar deze QWIC valt vooral op door de 
 chique diepbruine lak. Je kunt kiezen uit 
diverse accu’s, van 400 Wh tot 540 Wh. 
Vanaf circa € 3099,- qwic.nl
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Gazelle Bloom C7 HMS
Stoere transportfiets, 
elektrische familiefiets 
en lifestyle bike in één. 
De elektrische Bloom 
heeft een krachtige 
Shimano Steps E6100- 
middenmotor. En die is 
geschikt voor alle soor-
ten ritten. Als je alles op 
de fiets doet, dan kun je 
een accu met een extra 
grote capaciteit kiezen. 
Want met de 630 Wh 
accu kun je eindeloos 
blijven trappen. Met 
schijfremmen, zeven 
versnellingen en dichte 
kettingkast. Vanaf 
€ 2499,- gazelle.nl

Sparta D-Burst M8tb Bij Sparta noemen ze dit een smart urban commuter.  
Wij noemen het gewoon een stoere en oersterke woon-werkfiets. Kies een  
400, 500 of 625 Wh accu, die je eventueel kunt uitbreiden met een Range 
 Extender (+500 Wh) voor extra actieradius. Vanaf € 3699,- sparta.nl
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Canyon Precede:ON
Als er ON achter de naam van een Canyon 
fiets staat, dan weet je dat het een e-bike 
is. De Precede kent twee types: de 8 (vanaf 
€ 4299,-) en de 9 (€ 4999,-). Die zijn er dan 
weer in een heren- en damesvariant. De 
frames zijn van carbon, de motor komt  
van Bosch. Qua versnellingen kun je kiezen 
tussen een Shimano-derailleur of de onder-
houdsvrije Enviolo Automatiq Sport.
canyon.com/nl

VanMoof S3 & X3 
Het klassieke profiel van deze Amsterdamse 
stadsfiets gaat nooit verloren. De nieuwste 
VanMoof heeft een verbeterde motor, auto-
matisch elektronisch schakelen en slimme 
ingebouwde anti-diefstaltechnologie. De 
nieuwe motor is bijna geluidloos, zelfs bij  
maximale snelheid. Met schijfremmen en 
een boostknop, voor een extra zetje in de 
rug. € 1998,- 
vanmoof.com

Merida eSpresso City 
800 
Zeven eSpresso City’s 
zijn er ontworpen voor 
2021. Opgebouwd rond 
een nieuw frame met 
geïntegreerde accu.  
Door hem in te bouwen 
in de framebuis (de accu 
is uitneembaar via een 
kap aan de bovenkant), 
is de stijfheid van het 
frame gewaarborgd en 
is de opstap laag. Hier 
zie je de luxueuze 800 
van € 4199,-. Maar er 
zijn goedkopere versies.  
Vanaf € 2499,- 
merida.nl
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Cube Cargo Hybrid
Een busje op twee wielen. Spullen, kinderen, 
alles kan mee met de Cube Cargo Hybrid. Hij 
heeft een aluminium frame, voorzien van de 
allernieuwste Bosch Drive Unit Cargo Line 
GEN4 (85Nm)-motor. In combinatie met  
de traploze Enviolo-versnellingsnaaf. De 
bagagemand is gemaakt van taai, maar 
dempend polypropyleen-schuim, hetzelfde 
spul dat ook aan de binnenkant van motor-

Riese & Müller 
 Roadster Vario
Dankzij de flinke accu 
van 500Wh (uit te brei-
den tot 625 Wh) is deze 
e-bike geschikt voor 
zowel stadsritten als 
grote tochten. Met  
zijn soepele Schwalbe 
G-One-banden, krach-
tige Bosch Performance 
CX (85Nm) motor en  
onderhoudsarme 
Enviolo-schakel -
systeem combineer  
je snelheid met 
 duurzaamheid. 
€ 4319,- 
r-m.de/nl/bikes

helmen zit. Het 27.5 inch achterwiel en het 
kleine, maar extreem stevige 20 inch voor-
wiel rollen op volumineuze ballonbanden, 
voor maximaal comfort en grip, ook als je 
vol beladen bent. Uiteraard is Cube ook de 
spatborden en verlichting niet vergeten. Er 
is zelfs de mogelijkheid een achterdrager te 
monteren, voor nog meer laadcapaciteit. 
Vanaf € 4799,- cube.eu/nl/cube-bikes

BOOMING!
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De Cube Kathmandu Hybrid 
45 625 is een speed pedelec. 
Die ‘45’ in de naam slaat dan 
ook op de maximale snelheid. 
De fiets heeft een nummer-
plaat, een spiegel is verplicht, 
evenals een speciale helm. 
Veel mensen kopen een 
speed pedelec voor woon- 
werkverkeer. Dan ben je 
lekker buiten, sta je niet  
in de file en ben je niet 
afhankelijk van het ov of  
de beschikbaarheid van 
(dure) parkeerplaatsen.
De laatste maanden is er 
minder woon-werkverkeer, 
maar een snelle e-bike blijft 
eigenlijk altijd een goed idee. 

Want zo’n speed pedelec 
verbreed niet alleen je hori-
zon, maar ook je actie radius. 
Laat je auto met drager maar 
staan en ga gewoon op de 
fiets naar dat gebied waar  
je wilt rijden. Deze fiets is 
daar in ieder geval helemaal 
voor gemaakt. 
Het oversized aluminium 
frame van de Kathmandu 
Hybrid is leverbaar in twee 
framevarianten: een trapeze-
model met een wat lagere 
instap voor de dames, en 
een herenmodel. Beide 
 hebben een geïntegreerde 
625 Wh accu (de grootste 
van Bosch) en een enorm 

Ga je online op zoek naar een Cube Kathmandu Hybrid, 
dan  verschijnen er oneindig veel uitvoeringen op je 

scherm.  Maar er kan er maar een de snelste zijn.  

Verbreed je horizon

krachtig Bosch Performance 
Speed-aandrijfsysteem, dat 
ondersteunt tot 45 kilometer 
per uur. Op het stuur vind je 
Bosch’ geroemde Intuvia- 
display. 
Ook mechanisch is de fiets 
dik in orde, met z’n 12-speed 
Shimano XT-aandrijving.  
De Kathmandu heeft verder 
hydraulische Magura MT5e 
schijfremmen met vier rem-
zuigers, spatborden, een 
stabiele achterstandaard, 
een geïntegreerde bagage-
drager en eveneens geïnte-
greerde verlichting voor en 
achter. De speed pedelec 
oogt robuust, stoer en heeft 
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DAT ZACHTE 
GEZOEM? 

DE KATHMANDU 
KLINKT ALS EEN 
SPINNENDE KAT
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wel wat weg van een moun-
tainbike, met die vloeiende 
vormen van het frame en de 
stevige verende voorvork. 

Sportief én comfortabel
Hij mag dan ogen als een 
stoere mountainbike, als  
je opstapt heb je nooit het 
gevoel dat je oncomfortabel 
voorover gebogen op een 
soort racemachine zit. De 
zitpositie op de Kathmandu 
houdt het midden tussen 
sportief en comfortabel. Je 
zit vrij rechtop, maar niet zo 
dat je veel wind vangt. 
Op het brede stuur zit alles 
wat je nodig hebt letterlijk 
binnen handbereik. Het 
goed leesbare display biedt 
veel informatie. Zo laat het 
je te allen tijde weten hoe-
veel kilometer je nog kunt 
rijden op de accu, zodat je 
nooit zonder stroom komt  
te staan. Opladen kan los  
of met de accu in de fiets. 
Aanzetten doe je met een 
knop op het display. Via  
een schakelaar met + en 
– links op het stuur regel je  
de ondersteuning. Schake-
len doe je met rechts. Iedere 
keer dat je schakelt past de 
motor zich automatisch aan. 

Het hoeft niet altijd hard 
Als je begint met trappen, 
komt de onder steuning heel 
geleidelijk opzetten. Niks 
geen gesleur of gehaper. 
Onderweg word je begeleid 
door een soort zijdezacht 
gezoem. De motor klinkt 
eerder als een spinnende 
kat dan als een brullende 
leeuw. Hij is ingebouwd en 
voorzien van een ventilatie-
rooster dat tevens het geluid 
dempt. Geef je meer gas, en 
ga je van Tour- naar Sport-
stand, dan voel je gelijk  
de extra kracht vrijkomen. 
Automatisch schakel je dan 
ook een tandje erbij. 
Je kunt zonder problemen 
tassen op de bagagedrager 
kwijt, zodat je rug vrij blijft.  
De fiets blijft stabiel en 
 raakt niet snel onder de 
indruk van extra gewicht 
achterop. Erg mooi zijn  
de betrouwbare Schwalbe 
Marathon E Plus-banden, die 
ideaal zijn op snel asfalt en 
fietspaden. Al met al is de 
fiets prima geschikt voor 
Nederlandse omstandig-
heden. Bochten neemt  
hij prima: iets afremmen, 
netjes insturen en daarna 
meteen weer het gas erop. 

Cube Kathmandu 
Hybrid 45 625 

• Bosch Performance Line  
 CX Speed middenmotor
• Geïntegreerde 625 Wh accu
• Shimano XT/SLX onderdelen
• Hydraulische schijfremmen

€ 3999,-
cube.eu/nl/cube-bikes

Je haalt met gemak 45 kilo-
meter per uur op deze Kath-
mandu, maar uiteraard hoeft 
dat niet. Zo rond de 35 kilo-
meter per uur heb je alle tijd 
om je heen te kijken. Heb  
je haast, dan schakel je naar 
de Turbostand en doe je  
er nog een tandje bij. Is  
er ander verkeer? Met die 
scooterclaxon moet het gek 
lopen als ze je niet horen 
aankomen. 

Poetsen, smeren, fietsen 
Eigenlijk hebben we maar 
één puntje van kritiek: in  
het vlakke Nederland heb  
je niet veel aan een tandwiel 
achter met vijftig tandjes. 
Met een cassette die loopt 
van 10 tot 45 tandjes zou je 
al overal in ons land op pad 
kunnen, zelfs in de heuvels. 
Houd er rekening mee dat 
de ketting van een speed- 
pedelec onderhoud nodig 
heeft, in tegenstelling tot 
e-bikes met een aandrijf- 
riem. Maar dat heb je vast 
over voor deze mooie Cube. 
Poetsen, smeren en weer op 
weg. De horizon tegemoet.
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Ervaar je zadelpijn Ervaar je zadelpijn 
tijdens of na het tijdens of na het 
fietsen?fietsen?

SQlab heeft een breed assortiment aan ergonomische 
producten, waaronder zadels. Benieuwd naar welk zadel 
geschikt is voor jou?

Ga voor meer informatie naar de dichtstbijzijnde SQlab dealer
of surf naar www.sqlab.nl.

BESTELBESTEL
ONLINEONLINE



Waarom een helm?
Linda Schoonhoven: “Bij de 
verkoop van een fiets wijs  
ik altijd op de voordelen  
van een helm. Zeker bij  
een e-bike, die een hoge 
snelheid haalt. Het wordt 
steeds drukker op de fiets-
paden. Iemand hoeft maar 
even niet op te letten en je 
hebt een ongeluk. Ik heb dit 
jaar zeker de helft meer 
helmen verkocht.”

Hoe kies ik de juiste?
Alle helmen op de 
markt hebben een 
Europees keurmerk 
en zijn dus sowieso 
veilig. Je hoeft alleen 
nog maar een model 
te vinden dat past bij  
je hoofd, stijl en budget. 
Waar moet je als eerste  
op letten? Schoonhoven: 
“Op een e-bike wil je vooral 
comfort: een goede pas-
vorm, een zachte padding 
aan de binnenkant en een 
magneetsluiting, waardoor 
je de helm snel op en af 
doet. In de winter is het 
belangrijk om op te vallen. 
Je ziet dan ook een hoop 
fluorescerende kleuren. 

Sommige helmen hebben 
reflectoren en zelfs licht.”

Wat is het verschil tussen 
een helm voor e-bikes en 
speed pedelecs?
“Een helm voor op de speed 
pedelec heeft kleinere lucht-

Niet alleen wielrenners, ook steeds meer recreatieve fietsers en  
e-bikers dragen een helm. En waarom ook niet? Een helm is  veilig 

en de nieuwste modellen zien er nog goed uit ook. Waar moet 
je zoal op letten? Specialist Linda Schoonhoven legt uit. 

BEST EEN GOED IDEE 

Tijd voor een helm

gaten en biedt meer nek-
bescherming. Voor extra 
comfort kun je kiezen voor 
een vizier tegen vliegjes.  
Of oor bescherming, tegen 
het gesuis van de  wind .”

Hoe kies ik de juiste maat?
“Ik adviseer altijd om meer-
dere helmen te passen in 
diverse maten. Een helm 
moet goed aansluiten én 

lekker zitten. Ik meet de 
hoofdomtrek en bekijk  

de vorm van iemands 
schedel. Wie veel in  
de winter fietst, kan 
het beste wat ruimte 
vrijhouden voor een 
fietsmutsje. In de 

hitte is een bandana 
weer fijn.”

Hoe lang gaat een helm 
mee?
“Fabrikanten raden aan  
om de helm maximaal vijf 
jaar te gebruiken. Ben je  
op je hoofd gevallen, dan 
moet je sowieso een nieuwe 
kopen. Zo’n klap heeft een 
enorme impact. Maar het is 
geen probleem als je hem 
per ongeluk een keertje uit 
je hand laat vallen, hoor.”

100% e-bike veiligheid
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ABUS Pedelec 2.0 ACE
De Pedelec 2.0 ACE is een 
goedgekeurde fietshelm voor 
speed pedelecs en voldoet 
aan de NTA 8776-norm. 
Verhoogde veiligheid in 
combinatie met een goede 
pasvorm. De helm is stan-
daard uitgerust met een 
vizier en oorbescherming, 
voor extra comfort en veilig-
heid tijdens hogere snel-
heden. Daarnaast zorgt de 
geïntegreerde regenhoes 
ervoor dat je onbezorgd kunt 
blijven fietsen tijdens natte 
omstandigheden. Dankzij de 
toegevoegde reflectiestickers 
en het via usb oplaadbare led- 
achterlicht val je extra op in 
het donker. Met het zoom-ace 
Urban-verstelsysteem kun je 
de helm helemaal naar wens 
rondom afstellen.



Niks meer aan doen
Zo stabiel als deze Stevens E-Universe 9.6 Plus FEQ kom je ze niet vaak 

tegen. Zo robuust ook niet: de e-bike kan maximaal 180 kilo  torsen. 
En dan word je onderweg ook nog begeleid door engelengezang.



Deze E-Universe maakt bij  
het Duitse Stevens deel  
uit van een reeks stabiele 
e-bikes die verschijnen met 
het label Plus. Dat wil zeg-
gen dat ze maximaal 180 
kilo aan gewicht kunnen 
meetorsen, zo’n 40 kilo 
meer dan een standaard 
e-bike. Knap, voor een fiets 
met lage instap, want die 
zijn doorgaans juist minder 
stabiel. Stevens ontwierp 
het doordachte aluminium 
frame in samenwerking  
met het gerenommeerde 
ingenieursbureau Zedler.
Tegelijk is er ook veel aan-
dacht geschonken aan een 
robuuste afmontage. De 
fiets heeft een extra stijve 
geveerde SR Suntour-vork, 
plus 57 millimeter brede 
Schwalbe Marathon Plus- 
mountainbikebanden en 
Deore XT-schijfremmen. 
Verder heeft de e-bike een 

Bosch Performance Line 
CX-motor met 85 Nm, plus  
een ingebouwde 625 Wh- 
accu en een zogenaamde 
‘SmartphoneHub’. Die laat-
ste is een van de nieuwste 
Bosch-gadgets. Het lijkt 
alsof de fiets geen display 
heeft, maar die is er wel: via 
de controller en een relatief 
simpel schermpje kun je  
de ondersteuning sturen. 
Met behulp van de speciale 
Cobi.Bike-app is het moge-
lijk om bepaalde functies 
van je eigen smartphone  
te be dienen via het scherm. 

Hoor ik daar engelen?
Met de stabiliteit van deze 
E-Universe zit het inderdaad 
wel snor. Sterker nog, ik heb 
nog nooit op zo’n stabiele 
e-bike gezeten. Ik haal bij 
verre de 180 kilo niet, zelfs 
niet met volle bepakking, 
maar dat maakt voor het 

gevoel niets uit. Het is geen 
heel sportieve e-bike, maar 
je zit wel als een vorst op z’n 
troon. Rechtop, zeer com-
fortabel, met de handen op 
het iets gebogen stuur, met 
prima zicht op de weg voor 
je. De zeer krachtige motor 
met vier standen produceert 
het typerende Bosch-geluid: 
een soort engelenkoor bege- 
leidt je onderweg. Bosch- 
motoren doen het altijd 
goed, ondersteunen gelijk-
matig en zijn een prima 
compagnon. De krachtige 
Performance Line CX past 
uit stekend bij de E-Universe. 
Al met al is dit een zeer 
gedegen e-bike met een 
trotse verschijning. Niks 
meer aan doen. 

De Stevens E-Universe 9.6 
Plus FEQ is er in vier maten. 
€ 4.779,- stevens.de

stevens e-universe 9.6 plus feq  100% e-bike 

EEN ZEER GEDEGEN E-BIKE  
MET EEN TROTSE VERSCHIJNING
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Meer mooi spul en informatie over de  
duurzame productie vind je op vaude.com

Fietsen is extra fijn als je de juiste 
accessoires hebt. Daarin is de keuze 
reuze. Deze duurzame toppers 
van Vaude mag je niet missen.

MOOI SPUL!
VOOR JOU EN JE FIETS

In een handomdraai bevestig je deze Vaude 
eBox stuurtas, gemaakt van 100 procent 
gerecycled polyester. Ruim en met touch- 
screen compatibel smartphonevak. € 120,-

Deze rugzak met laptopvak is ook een 
fietstas die je zo aan je bagagedrager 
klikt. Hoe handig is dat! De CityGo Bike 
23 is bovendien op milieuvriendelijke 
wijze waterdicht gemaakt. € 140,-

Lichtgewicht en milieuvriendelijk geprodu-
ceerd: dit 2-laags regenjack beschermt 
tegen weer en wind. De capuchon van het 
Men’s Escape Bike Light Jacket berg je zo op 
in de kraag. Ook in damesvariant. € 100,-

Gemaakt van gerecycled of 
recyclebaar materiaal: de 
warme, robuuste Minaki 
Midi II STX zijn wind- en 
waterdicht, maar wel ade-
mend. Fietsen in de winter 
zonder koude voeten? Dat 
gaat zeker lukken. € 220,-
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STEVENSBIKES.DE

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 

  DE STEVENS E-TRITON PLUS

E-Bike-Special_NL_E-TritonPlus_MY2021.indd   1E-Bike-Special_NL_E-TritonPlus_MY2021.indd   1 23.10.20   09:0723.10.20   09:07



Haren Zuid-Laren Special

Buut vrij!
In een oude gereformeerde 
kerk in Doorn zit brasserie 
BUUT, ingericht in de kleuren 
van de glas-in-loodramen. 
Met stalling en oplaad-
punten. brasseriebuut.nl

Op een oude fiets... 
Brasserie Bleecker ligt in 
hartje Bloemendaal, tegen 
een duin aan. Hier huur je 
een e-bike van CycleShare, 
een duurzaam initiatief. Als 
de huurfiets ‘op’ is, wordt hij 
voor wel 80% hergebruikt om 
een nieuwe fiets te maken.
hotelbleecker.nl

Rondje duinen?
Brasserie Dune vind je bij  
het splinternieuwe Duinhotel, 
pal achter de duinen in het 
Zeeuwse Vrouwenpolder.  
Met oplaadpunten bij het 
hotel en een bikeshop met 
e-bikeverhuur.  
breezandvakanties.nl

Thuishaven in Wessem
Restaurant Pont voelt lekker luxe. Ideaal om even bij te komen 
van een winterse fietstocht. Met oplaadpunt en fietsenstalling. 

restaurantpont.nl
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Een beetje Amerika 
Terwijl de accu laadt, warm jij 
op bij de haard van Brasserie 
Lodgers. Amerikaanse sfeer 
in de Duinen Van Oostvoorne, 
vlakbij Brielle. badhotel.nl

Koffie en een fiets graag
Fietsenwinkels zijn ook niet meer wat ze 
geweest zijn. Gelukkig maar. Bij Landewé 
(bestaat al een eeuw!) in Enschede vind je 
een erg leuk fietscafé met oplaadpunten. 
landewe.nl

Hup HUP
HUP in Mierlo is 
Nederlands spor-
tiefste fietshotel. 
Met e-bikeverhuur, 
oplaadpunten, een 
gratis overdekte 
stalling én een  
fijn restaurant  
plus bar. hup.eu 

Route + pannenkoek
Kruip in de serre van het Bos-
café bij de open haard met een 
huisgebakken taartje. Of een 
pannenkoek met streekproduc-
ten. Ze hebben er ook gratis 
fietsroutes. lemeleresch.nl

 OPLADEN!
Adresjes waar jij en je fiets even lekker kunnen bijtanken

j





Wat wil ik met mijn fiets?
Erwin Mulder, filiaal manager 
in Utrecht van een van de 
drie Mantel Superstores, 
steekt van wal met de 
belangrijkste overweging. 
Erwin: “Het is goed om eerst 
te bedenken waar je de fiets 
voor wilt gebruiken. Is dat 
voor boodschappenritjes  
of om elke dag naar je werk 
te fietsen? Als je dit hebt 
besloten kun je onder meer 
nadenken over de zitpositie: 
wil je rechtop zitten of voor-
overgebogen? En over de 
kracht van de motor, de 
capaciteit van de accu en  
of je bijvoorbeeld een e-bike 
met riemaandrijving wilt.”

Waar moet de motor zitten?
In het huidige aanbod zien 
we vrijwel alleen nog maar 
middenmotoren, met name 
van Bosch en Shimano. Die 
drijven niet de wielen aan 
(zoals een voor- of achter-
wielmotor), maar de trap-
pers. Hierdoor krijg je een 
natuurlijke fietsbeleving.  
Omdat de motor centraal  
en laag bij de grond zit, heb  
je tijdens het fietsen een 
goede balans.

Hoe sterk moet-ie zijn?
De kracht van een midden-
motor wordt weergegeven  
in newtonmeters (Nm). Voor 
af en toe een ritje in de stad 
kun je al volstaan met een 
Nm van 25. Wil je wel eens 
een dagtochtje maken en 
kom je dan heuvelachtig 
terrein tegen, dan ben je 
beter af met 40 tot 60 Nm.

Welke accu volstaat?
De inhoud van de accu is 
belangrijk voor de afstand 
die je wilt fietsen. Hoe meer 
inhoud (gerekend in Wattuur 
of Wh), hoe groter de actie-
radius, ofwel de afstand die 
je kunt fietsen zonder je accu 
op te laden. Kijk dus goed 
naar de lengte van je meest 
gebruikelijke ritten. Met een 
standaard capaciteit van 
300 Wh kun je bijvoorbeeld 
met de Bosch Active Line 
Plus-motor ongeveer 50 kilo- 
meter rijden zonder opladen. 
Erwin: “Bij één fietsmodel is 
er vaak keuze uit meerdere 
accu- varianten.” 

Meer punten waar je op moet letten 
voor je een e-bike koopt, lees je op 
mantel.com/ebike-tips

Op een e-bike kun je  meer kilometers afleggen met dezelfde 
inspanning. Bovendien zul je  merken dat je vaker de fiets pakt 

voor afstanden waarvoor je eerder met de auto ging. Maar welke 
e-bike uit dat enorme aanbod past nu het best bij jou?

E-BIKE KOPEN? 
Hier moet je op letten

KOM PROEFRIJDEN
Heb je online een mooie 
e-bike gezien die aan jouw 
wensen voldoet? Dan kun  
je hem testen in een van de 
Mantel Superstores. Daar 
zijn speciale indoor testba-
nen, waar je zoveel rondjes 
kunt fietsen als je wilt. Zo 
weet je direct of je de e-bike  
in de goede maat hebt en  
of hij bij je past. De experts 
van Mantel zijn er om al je 
vragen te beantwoorden. 

‘IK NEEM ’M ZO WEL MEE’
Heb je een e-bike gevonden 
die helemaal bij je past? 
Dan is het logisch dat je 
hem het liefst gelijk mee  
wilt nemen. En dat kan.  
De voorraad bij Mantel is  
zo groot dat je de fiets vaak 
nog dezelfde dag mee naar 
huis kunt nemen.

kooptips 100% e-bike
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POETSEN!
GLIMMEND 2021 IN

Je hebt een lekkere 
e-bike en die wil je 
graag mooi houden. 
Met deze speciale 
 producten moet dat 
lukken.

Cyclon heeft deze speciale 
E-Bike Onderhoudsset, met 
producten die beschermen, 
smeren en reinigen. E-Bike 
Lubricator is voor de ketting 
en kabels, E-Bike Protector 
brengt een vuilafstotende 
laag aan op je lak, en de 
E-Bike Connection Spray 
zorgt voor de contact-
punten. € 15,95
 
De E-Bike Connection Spray 
van Cyclon beschermt alle 
in- en uitwendige stekker-
verbindingen en werkt ook 
prima voor contacten van 
alle soorten fietsverlichting. 
Vanaf € 5,95
 
Met een wolkje Cyclon Foam 
Spray maak je niet alleen 
het frame van je e-bike 
streeploos schoon, maar 
ook je display, handvatten 
en eventueel zelfs je helm 
of bril. € 5,95
 
Helemaal nieuw bij Cyclon  
is de XRP60 Extreme Rust 
Prevention Spray. Voorkomt 
roestvorming op alle niet 
gelakte metalen onderdelen 
van de fiets. De spray stoot 
vocht af en verwijdert aan-
slag. Vanaf € 7,95
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e-Biken
 Kop

Kop van Noord-Holland

in de

Fietsen in de Kop van 

Noord-Holland staat garant 

voor een ontdekkingsreis 

door vele landschappen. 

Langs de Noordzee- of de 

Ĳ sselmeerkust, door polders 

en bossen. Beleef de variatie 

met drie niet te missen 

fi etsroutes.

Meer informatie en acties: 
fi etsenindekop.nl



36 km
Op de trappers door 
de zilte lucht 
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 bekĳ ken bĳ  Kunstproject De Nollen. 

In dit oude duingebied ervaar je de rust en 

schoonheid van de robuuste kunstwerken die 

in volledige harmonie zĳ n met hun omgeving. 

Fiets langs de Noordzeekust bĳ  Huisduinen en 

je komt bĳ  het Atlantikwall Centrum. Het vertelt 

het verhaal van Den Helder tĳ dens de Tweede 

Wereldoorlog, de meest gebombardeerde stad 

van het land. Vlakbĳ  ligt Fort Kĳ kduin, 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 Koninklĳ ke Marine was, is nu een 

prachtig monumentaal deel van Den Helder 

met onder andere het Marinemuseum en het 

Reddingmuseum. 

Den Helder

Huisduinen

Julianadorp
aan Zee

Den Helder

Huisduinen

Julianadorp
aan Zee

26 km
Genieten op Wieringen

Deze fi etsroute gaat over het voormalige eiland 

Wieringen. Je hebt hier prachtige vergezichten 

over de Waddenzee, het Ĳ sselmeer en de 

polder. En dat in een glooiend landschap, wat 

eigenlĳ k uniek is voor Noord-Holland. Bĳ  het 

startpunt in Den Oever staat het Waddenbele-

vingspunt. Kĳ k uit over het waddengebied en 

kom van alles te weten over de fauna boven en 

onder water. Fiets verder langs de Ĳ sselmeer-

kust en je komt door het Robbenoordbos. In dit 

gevarieerde bos kom je heerlĳ k tot rust en is 

volop ruimte voor een mooie fi etstocht. Vervolg 

de route naar het Amstelmeer dat bekend staat 

om de vele windsurfers. Ook kun je hier vogels 

spotten en heerlĳ k wandelen. Bĳ na bĳ  het eind-

punt in Den Oever vind je het Viking Informatie-

centrum waar je de enige tentoonstelling over 

de Noormannen in Nederland kunt bekĳ ken 

met zilverschatten, gebruiksvoorwerpen en een 

replica van een Vikingschip.

Den Oever

Hippolytushoef

Westerland

Den OeverDen OeverDen Oever

HippolytushoefHippolytushoefHippolytushoef

WesterlandWesterlandWesterland

ACTIE

ACTIE

fi etsenindekop.nl



33,5 km
Stolpenroute Schagen 
- Het lege land 
De stolpboerderĳ  is karakteristiek voor Schagen 

en omstreken. Met deze fi etsroute kom je er een 

heleboel tegen. In dit gebied liggen de boerde-

rĳ en 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 uitkĳ ktoren. 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 stĳ l gerestaureerde 17de-eeuwse stads-

boerderĳ  en Rĳ tuigmuseum. 

Den Oever

Hippolytushoef

Westerland

Den OeverDen OeverDen Oever

HippolytushoefHippolytushoefHippolytushoef

WesterlandWesterlandWesterland

Schagen

Sint Maarten

Schagerbrug

‘t Zand
Callantsoog

Groote Keeten

Schagen

Sint Maarten

Schagerbrug

‘t Zand
Callantsoog

Groote Keeten

E-bikes met korting  Langs de 

route ‘Genieten op Wieringen’ bĳ  knooppunt 76 

ligt Sport Nu fi etsverhuur. Op vertoon van deze 

pagina of o.v.v. kortingscode EBIKE10 krĳ g je 

10% korting op het huren van een e-bike (niet 

i.c.m. andere kortingsacties).

Fietsarrangement Slothotel 
Schagen  Vlakbĳ  het startpunt van de

‘Stolpenroute Schagen’, in het hart van Schagen, 

ligt het historische Slothotel. Boek het fi ets-

arrangement voor 2 personen (€ 129,-) 

bestaande uit 1 overnachting in het Slothotel, 

een uitgebreid ontbĳ t en 1 dag gratis gebruik 

van de fi etsen. 

route ‘Genieten op Wieringen’ bĳ  knooppunt 76 

ligt 

pagina of o.v.v. kortingscode 

ACTIE

Schagen 
‘Stolpenroute Schagen’, in het hart van Schagen, 

ligt het historische Slothotel. Boek het fi ets-

ACTIE

fi etsenindekop.nl



HET STRAKKE ONTWERP MET ERGONOMISCHE KNOPPEN ZORGT 
VOOR GEMAKKELIJKE BEDIENING VAN STANDEN EN LICHT



De Giant DailyTour E+ is er  
in vier uitvoeringen: de 0 BD, 
1 BD, 1 en 2. De verschillen 
zitten ’m in de onderdelen-
groep en de keuze voor een 
riem dan wel een ketting. 
Wij reden op de E+ 1 BD,  
die is uitgevoerd in de  
attractieve kleur ‘metallic  
navy’. Hij heeft een flink 
oversized aluminium frame, 
een geveerde voorvork, 
 Schwalbe Marathon E-Plus 
banden en een 8-speed 
naaf met een onderhouds-
vrije Gates-riem. Verstopt  
in de onderbuis zit een 
EnergyPak Smart 625Wh- 
batterij. Pronkstuk is de 
eigen motor van Giant, de 
compacte SyncDrive Core 
middenmotor. 

Lezen & bedienen
Links bij het handvat zit de 
nieuwe RideControl Ergo 
2-unit. Het strakke ontwerp 
met ergonomische knoppen 
zorgt voor een eenvoudige 
bediening van standen en 
licht. Het duidelijke Ride-
Dash Evo-display, met instel- 
baar contrast, is in de stuur-
pen geïntegreerd en geeft 
aan hoeveel kilometer je  
nog ondersteuning hebt. 

Giant heeft voor 2021 liefst dertien gloednieuwe e-bikes in 
het assortiment opgenomen. Dit is onze favoriet. 

Overal thuis

Keuze zat
Giant heeft zijn uiterste best 
gedaan om een superlekkere 
fiets te maken van deze E+ 1 
BD. Eentje die zich overal 
thuis voelt. De zithouding  
is ontspannen, de DailyTour 
voelt lekker robuust aan  
en rijdt heerlijk. Er zijn vijf 
ondersteuningsniveaus: 
Power, Sport, Active, Basic 
en Eco. Voor een ‘gewoon’ 
ritje zijn de Eco en Basic 
prima. Wil je net wat meer 
power, dan heb je aan keuze 
geen gebrek. Met een volle 
accu rij je maximaal zo’n 140 
 kilometer. Zodra je kracht 
zet op de pedalen, reageert 

de motor snel. Dat is mede 
te danken aan Giants Pedal-
Plus 6-sensor technologie. 
Deze meet precies hoeveel 
kracht je uit oefent, zodat  
de motor je de juiste onder-
steuning kan geven. 

Een echte automaat
Naast de vijf ondersteu-
ningsstanden kun je ook 
voor automatische onder-
steuning kiezen: de Smart 
Assist-modus. De motor 
detecteert in dat geval hoe-
veel ondersteuning nodig is 
en levert precies de juiste 
hoeveelheid energie. Mooi! 
Welke ondersteuning je  
ook kiest: de motor hoor  
je nauwelijks. We reden al 
met eerdere versies van de 
SyncDrive-motor, maar dit  
is de beste tot nu toe. Stil, 
krachtig en soepel.

Giant DailyTour E+ 1 BD, 
€ 3499,- giant-bicycles.com
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Milaan-Rome, dwars door de Apennijnen, dat fiets je niet 
zomaar. Maar met een speed pedelec ga je lachend de  bergen 

over. Jessica de Korte reed een week mee met Hi- Biking, 
dat sinds kort vakanties met speedbikes op touw zet.

Tekst en foto’s Jessica de Korte

Fluitend richting Rome
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DE ETAPPE VAN VANDAAG: 122 
kilometer en 2.770 hoogte-
meters. Dat zijn cijfers om 
van te duizelen. Stel je een 
ritje voor van Den Haag naar 
de Hoge Veluwe, waarbij je 
onderweg twee keer Alpe 
d’Huez beklimt. Als gewone 
recreatieve fietser maak ik 
me daar een tikje nerveus 
over. Een gevoel dat nog 
eens wordt aangewakkerd 
door de drie wielrenners in 
de groep. Ze noemen zich 
de ‘Snelle Henkies’, zoals  
op hun sporttenues duide-
lijk leesbaar is. 
Maar daar fiets ik dan, bij 
Monte Castello, zonder een 
druppeltje zweet, de zoveel-
ste helling op. Geen gehijg. 
Lachend haal ik een van de 
Snelle Henkies in, die meer 
lijkt te ploeteren dan ik. Oké, 
toegegeven, ik ben heel 

licht, dat helpt, en mijn 
speed-pedelec staat op  
de hoogste stand. Maar  
dat het zó makkelijk kon  
zijn om de Apennijnen te 
trotseren, nee, dat had ik 
niet voor mogelijk geacht. 

‘Je wilt niets anders meer’
Een dag eerder zijn we 
 vlakbij Milaan met een 
 achtkoppige fietsgroep  
van start gegaan. Een 
beetje eng was het wel,  
zo’n vliegensvlugge e-bike, 
waarmee je al snel met 
veertig kilometer per uur 
over het asfalt zoeft, langs 
rivier Ticino, met plaatsjes 
als Turbigo en Boffalora 
Sopra Ticino. Pastelkleurige 
gevels, de verf soms wat 
afgebladderd, houten lui-
ken, stenen bruggetjes. Op 
het onverharde pad door de 

risotto-rijstvelden is het 
even flink hobbelen.
Maar al snel went het, die 
snelheid. “Heerlijk hè”, roept 
Benno Ponds, die als eerste 
Nederlander fietsvakanties 
met speed pedelecs organi-
seert. Na de verkoop van 
zijn zwemschool had hij tijd 
over. Gidservaring had hij al, 
als skileraar, zeilinstructeur 
en sporttrainer. Toch ver-
klaarden zijn wielrenmaatjes 
hem voor gek. “Je gaat toch 
niet op een e-bike fietsen?” 
Nu doen ze allemaal mee. 
Benno lachend: “Als je een-
maal de kick hebt beleefd, 
wil je niets anders meer.”

Hippe hoeder
De platte Povlakte gaat op 
dag twee over in hellende 
vlakken met wijngaarden. 
‘De snelle reiziger ziet niet 
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méér, maar slaat méér over’, 
appt een vriend sceptisch. 
Maar als drie boeren een 
zware kar vol druiven de 
weg optakelen, stapt ieder-
een spontaan af om even te 
kijken. Verderop begeleidt 
een hippe geitenhoeder 
(koptelefoon om de nek)  
zijn dieren naar een weiland. 
Nee hoor, geen enkel detail 
ontgaat ons. Voordeel van 
de hogere snelheid is dat je 
met gemak honderdtwintig 
kilometers op een dag kunt 
wegtikken. Normaal gespro-
ken kruip ik door het land-
schap, nu zie ik in één week 
Lombardije, Emilia-Romag- 
na, Toscane, Umbrië en 
Lazio. Sierlijke bergtoppen 
met snoezige kerken gaan 
over in bossen, waar de weg 
haarspeldbochten maakt. 
Een waterval klettert in een 
vallei. Later zal de fietsroute 
de zee aantikken, waarna de 
mistige heuvels van Toscane 
verschijnen, Umbrië zijn 

die vol zitten met toeristen-
winkels. Het leukst zijn 
 misschien wel de toevals-
treffers: het kasteel van 
Valentino, of het plaatsje 
Pontrémoli, waar de rivier 
Magra doorheen kronkelt. 
Middeleeuwse huizen, een 
kasteel en een waanzinnige 
stenen brug.

Huizen op een helling
Het is maar goed dat ik niet 
bij iedere pittoreske plaats 
stop, anders zou ik over een 
maand nog aan het fietsen 
zijn. Soms lijkt het alsof  
de huizen vastgeplakt zijn 
aan een helling. Bij Grotte  
di Castro bijvoorbeeld, en 
Calcata, dat vlak voor Rome 
ligt. Wie heeft dat toch ooit 
verzonnen, om zo te gaan 
bouwen? Calcata werd in  
de jaren dertig verlaten.  
De bewoners waren bang 
dat de vulkanische rotsen 
waarop de stad ligt zouden 
instorten. Tegenwoordig  

ruigheid toont en het meer 
Lago di Bolsena schittert in 
de zon.

Witte muiltjes met goud
Witte muiltjes met goud-
kleurige stiksel staan de 
tweede avond klaar in de 
slaapkamer van Castello di 
Gambaro, een oud klooster 
dat is omgebouwd tot kas-
teel. “We ontvangen graag 
fietsers en wandelaars,” 
vertelt eigenaar Valentino 
Alberoni, die later met zijn 
vrouw de goddelijkste 
 maaltijden zal opdienen. 
“Paddenstoelen, zoals eek-
hoorntjesbrood, haal ik uit 
het bos, forellen uit de 
beek.” Zeven jaar heeft het 
stel gedaan over de renova-
tie van hun monument, dat 
volledig was overwoekerd. 
We doen grootse steden 
aan als Pavia, Lucca en 
Siena. Het middeleeuwse 
San Gimignano heeft keurig 
schoongepoetste steegjes, 

OF HET TE SNEL GAAT? NEE HOOR, GEEN DETAIL ONTGAAT ONS
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is het bewoond door een 
artistieke gemeenschap.
Echt goed zou ik niet slapen, 
denk ik, daar op die hoogte. 
Dan liever een nacht in de 
Agriturismo Streda bij Vinci, 
de geboorteplaats van 
Leonardo da Vinci. Daar 
werden na dag vier direct 
de wijnflessen opengetrok-
ken. Achterover leunend in 
de stoel keek ik er uit over 
uitzicht op de heuvels van 
Toscane. “Wie komt er een 
baantje trekken?”

Grote glimlach
“Het is geen wedstrijd hè,” 
roept begeleider Peter 
Droogers, als het tempo  
aan het eind van de week 
weer eens omhoog gaat.  
De Zweedse dertiger Maria 
Persson kan de groep des-
ondanks prima bijhouden. 
Begin dit jaar kocht ze in 
Arnhem haar eerste moun-
tainbike, nooit eerder fietste 
ze in de bergen. Het afdalen 
gaat nog wat onwennig, 
maar de achterstand haalt 

mooiere weggetjes. Alsof  
hij thuis, aan de hand van 
kaarten en fietsapps, nog 
niet lang genoeg is bezig 
geweest met het maken  
van de routes. Bij de meters- 
hoge stadsmuur van Nepi 
blijft hij even staan. “Kijken 
wat daarachter ligt?” Zonder 
op een reactie te wachten, 
rijdt hij naar binnen. 
We ontdekken er een flink 
kasteel en een oude boog, 
bedekt met planten. Achter 
het stadje doemt een vallei 
met waterval op. Waanzin-
nig. Aan het balkon van  
een huis, gebouwd op een  
klif, hangt iemands was  
te drogen. Later lees ik dat 
de Engelse romantische 
schilder William Turner in 
1819 een schetste maakte 
van het kasteel, genaamd 
Rocca dei Borgia. De snelle 
reiziger kan best méér zien, 
als hij maar af en toe een 
keertje stopt. Maar goed,  
nu doorrijden naar Rome, 
want ik wil ook weer niet  
de laatste zijn.

PRAKTISCH
Hi-Biking biedt fietsvakanties in 
Europa aan. Op speed bikes, zoals 
oprichter Benno de fietsen noemt. 
Het tempo bepaal je zelf, wel is  het 
de bedoeling dat je met minimaal één 
andere rijder fietst (i.v.m. veiligheid). 
Bij de reis Rome-Milaan leg je in een 
week 710 kilometer af. De hellingen 
kunnen steil zijn en soms gaat de 
route over drukke wegen, dus er zijn 
wel een beetje lef en rijvaardigheid 
voor nodig. Elke speed bike heeft 

twee batterijen, waarmee je onge-
veer twee keer 70 kilometer kunt 
fietsen. De volgbus (die ook alle 
bagage vervoert) heeft nog een 
oplaadsysteem. hi-biking.nl

WAT IS EEN SPEED PEDELEC?
Speed pedelecs zijn snelle elektri-
sche fietsen waarmee je 45 kilometer 
per uur kunt halen. In Nederland 
gelden ze sinds 2017 als bromfiets. 
Ze hebben een bromfietskenteken-

plaat, verlichting en een achteruit-
kijkspiegel. Hi-Biking zorgt voor de 
fietsen (Stromer, type ST3) en spe-
ciale helmen. Je mag je eigen zadel 
meenemen: geen overbodige luxe.

VLOG 
Jessica maakte voor haar YouTube- 
kanaal Fietsvlogger, een vlog over  
de reis, inclusief dronebeelden. In 
het Engels, met ondertiteling. 
 youtube.com/fietsvlogger

ze in tijdens de klimmetjes. 
Met een grote glimlach op 
het gezicht.

Macho-Italiaan
De snelste doorfietsers kom 
je  vanzelf weer tegen op  
het terras, waar de obers 
pasta’s, espresso’s, doppio’s 
en cappuccino’s serveren. 
Een beetje gemeen is het 
wel, als je met je speed- 
pedelec langs de zoveelste 
wielrenner snelt en je in  
de achteruitkijkspiegel  
dat gepijnigde gezicht ziet. 
Een heerlijke macho-Italiaan 
– tattoos op de arm, stoere 
zonnebril op – wil zich niet 
laten kennen en komt puf-
fend naast me rijden: “What 
kind of bicycle do you have?”

Wat ligt daarachter?
Op de laatste dag ruiken de 
meesten van onze groep 
stal. Met Benno fiets ik in  
de achterhoede. Zoals hij  
dat al de hele week doet, 
tuurt hij voortdurend om 
zich heen, op zoek naar nóg 
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100% e-bike specialized vado sl 5.0 eq

Voor haar e-bikes heeft het Amerikaanse Specialized een eigen 
trapondersteuningssysteem ontwikkeld. De SL 1.1  midden motor 

vind je onder andere in deze sportieve Vado SL. 

NU EVEN SERIEUS
Is dit echt een e-bike?

Je moet goed kijken om te 
ontdekken dat deze slanke 
Vado een e-bike is. Hij oogt 
meer als een lichte trekking-
fiets, toch? De kleine motor 
zit verstopt in het trapstel, 
de interne accu heeft 320 
watt aan vermogen. Ook 
kun je er nog een extra  
160 watt accu op monteren 
met behulp van de Range 
Extender. In de laagste 
Eco-hulpmodus heb je  
op de standaard accu een 
bereik tot 130 kilometer.  
Je kunt kiezen uit de drie 
standen met behulp van 
een schakelaar op het stuur. 
Hoe snel de motor opkomt 

van 16 kilo een verademing. 
Je tilt de Specialized een-
voudig op je fietsdrager.  
Het lage gewicht is mede  
te danken aan een slimme 
vondst: een verend balhoofd. 
Die maakt een logge verende 
voorvork overbodig. 
Je zult merken dat de Vado 
SL een nogal vlot en sportief 
karakter heeft. Hij daagt je 
uit om net even een tandje 
harder te gaan dan normaal. 
Maar geen nood, hij steunt 
je waar nodig. Luister maar, 
naar dat spinnende motortje. 
 
Specialized Vado SL 5.0 EQ 
€ 4199,- specialized.com 

is afhankelijk van welke ver- 
snelling je kiest: er zijn er 
twaalf. Moet je een viaduct 
op en schakel je terug, dan 
helpt de motor een handje. 
Via de Mission Control-app 
kun je instellingen wijzigen.

Verademing 
Als je een doorsnee e-bike 
gewend bent, dan is deze SL 
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citytip 100% e-bike

TURBOTESTEN IN ARNHEM 
Aan het Velperplein in Arnhem is 
het Specialized Turbo Test Center 
geopend, waar je onder meer de 
bekroonde Turbo e-bikes kunt uit- 
proberen. Want waar Specialized 
(opgericht in 1974) aanvankelijk 
naam maakte met innovatieve 
mountainbikes en racefietsen,  
daar zijn nu ook e-bikes in trek.  
Het zijn stoere fietsen, die er niet 
meteen uitzien als e-bikes: de accu 
en motor zijn naadloos geïntegreerd 
in een slank frame. Het voelt en 
oogt alsof je op een normale fiets 
rijdt, maar dan met de benen van 

een superheld. Op de site zie je 
precies welke fietsen Specialized 
klaar heeft staan in het Turbo Test 
Center. Heb je de perfecte e-bike 
gevonden, dan kun je ’m ter plekke 
aanschaffen.

NU JE ER TOCH BENT 
Van zo’n dagje e-bikes testen kun  
je maar beter gelijk een leuk uitje 
maken. Ga na afloop bijvoorbeeld 
even langs bij het leuke nieuwe 
restaurant Rivus, bij de Koren-
markt. Er heerst een lekker laat- 
maar-waaiensfeertje, de ontvangst 

is gastvrij en de keuken serieus goed. 
Ook een leuke stek om hongerig 
binnen te vallen na een fietstocht. 
Zoals Rondje Overbetuwe, waarbij 
je tussen Arnhem en Nijmegen langs 
idyllische dorpjes slingert. Je pikt de 
knooppuntenroute op bij Driel, waar 
je naartoe fietst langs natuurgebied 
Meinerswijk. In de uiterwaarden aan 
de overkant van de Nelson Mandela - 
brug spot je konikpaarden en gallo- 
wayrunderen. En dat op tien minuten 
van het centrum!
specialized.com, facebook.com/
rivusarnhem, nederlandfietsland.nl



JE KUNT ER HEEL RELAXED MEE RIJDEN, ALSOF HET EEN LATTE MACCHIATO IS.   
MAAR EEN BEETJE PIT PAST DEZE MERIDA NET EVEN BETER
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Merida Industry Co is een 
grote producent van fietsen 
uit Taiwan. Dat eiland is  
een flink aantal kilometers 
verwijderd van de Veluwe,  
waar we onze testrit doen, 
maar Merida is ook hier 
in Europa goed vertegen-
woordigd. Zo heeft het  
een eigen  research-  en 
developmentcentrum in 
Duitsland. En daar komt 
steeds meer nadruk te lig-
gen op de e-bike. Logisch, 
want de e-bikemarkt blijft 
groeien. Trekking- en stads-

De even sportieve als comfortabele eSPRESSO  e-bikes van 
Merida hebben een technische make-over gekregen. Het 

resultaat? Ze hebben nóg meer pit en reikwijdte. 

MERIDA ESPRESSO EP8 2021
Een straffe bak

fietsen met ondersteuning 
dragen bij Merida de naam 
eSPRESSO. Voor modeljaar 
2021 is de eSPRESSO-lijn  
op de schop gegaan – een 
overzicht met alle nieuwe 
modellen vind je op pagina 
4. Zo heeft de eSPRESSO  
op deze pagina’s een EP8 
e-bikemotor van Shimano 
gekregen. Deze is door het 
flinke koppel van 85 Nm 
zelfs geschikt voor gebruik 
in heuvel- en bergachtig 
terrein. In eerste instantie 
ontwikkelde Shimano 

de EP8 voor gebruik in elek-
trische mountainbikes. De 
motor is niet alleen krachti-
ger dan zijn voorganger, de 
Shimano E8000, maar is ook 
10 procent kleiner, 300 gram 
lichter (dankzij een magne-
sium behuizing) en de motor 
heeft 36 procent minder 
mechanische weerstand. 

Optrekken als een raket
Je schakelt het systeem in 
met knoppen op de compu-
ter, de accu of met een knop 

op het frame, die zich 

JE KUNT ER HEEL RELAXED MEE RIJDEN, ALSOF HET EEN LATTE MACCHIATO IS.   
MAAR EEN BEETJE PIT PAST DEZE MERIDA NET EVEN BETER
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meestal op de bovenbuis 
bevindt. Er zijn drie standen: 
Boost geeft de maximale 85 
Nm koppel: met een paar 
trappen ben je al op snel-
heid. Trail geeft ook de 
maximale 85 Nm, maar 
 reageert wat gematigder  
op de inspanningen van de 
rijder. De Eco-stand stopt bij 
30 Nm. Omdat je zo minder 
verbruikt, heb je een grotere 
actieradius, maar je zult ook 
ook zelf wat harder moeten 
trappen. En dat is helemaal 
niet erg, want de eSPRESSO 
EP8 is duidelijk gemaakt 
voor mensen die houden 
van sportief fietsen. 

Sportief gebouwd
Om die reden besteedde 
Merida ook veel aandacht 
aan het rijwielgedeelte. Het 
nieuwe EP8-model heeft 
een aluminium frame met 
steek assen, een Suntour 
NCX-voorvork en geeft je 
een licht sportieve zithou-
ding. De accu is  in  gebouwd 
in de onderbuis. Opladen 
kan direct in de fiets of je 
neemt de accu mee naar 
binnen. Het display, de 

 Shimano SC-E5003, heeft 
een functie waarbij je exact 
kunt aflezen hoeveel bereik 
je nog hebt bij welke stand. 
In Eco moet je het zo’n 130 
kilometer kunnen volhouden. 
Gebruik je vaak Trail of Boost, 
dan heb je een bereik van 
circa 90 kilometer. 

Lekker solide
In vergelijking met de ook al 
fijne Shimano E8000-motor 
is de EP8 net wat pittiger, en 
zit je in no-time op 25 kilo-
meter per uur. Niet alleen 
optrekken doet de eSPRESSO 
als een raket, doortrekken 
ook. Wat opvalt is dat de 
motor niet opvalt: je hoort 
hem praktisch niet. Ook fijn 
zijn de zeer krachtige schijf-
remmen en de 50 millimeter 
dikke Continental Contact 
Cruiser-banden. Dat voelt 
allemaal lekker solide aan. 
Het enige wat deze e-bike 
van zijn berijder vraagt, is 
een beetje sportieve instel-
ling. Tuurlijk, je kunt er best 
relaxed mee rijden, alsof het 
een latte macchiato is. Maar 
een beetje pit past net even 
beter bij deze straffe bak. 

5 GROTE PLUSPUNTEN 

1 Het grote maximale koppel 
van 85 Nm geeft je extra 

vermogen. De EP8-motor levert 
dit soepel en direct, zodat je 
naast een natuurlijk rijgevoel 
ook een groot gevoel van 
controle ervaart.

2Met de E-Tube Project- 
app kun je thuis de onder-

steuning en het display precies 
instellen zoals jij dat wilt. Zo 
kun je bijvoorbeeld kiezen uit 
tien ondersteuningsniveaus en 
vijf soorten start ondersteuning.  
Het is ook mogelijk om exact het 
maximale koppel in te stellen 
voor de drie verschillende modi: 
Eco, Trail en Boost. Tevreden? 
Dan sla je je voorkeuren op als 
profiel. Via het display wissel  
je eenvoudig tussen profielen. 
Zo kun je voor verschillende 
soorten ritten verschillende 
instellingen maken. 
 

3 Dat de eSPRESSO een lichte 
en wendbare fiets is, komt 

mede doordat de motor lekker 
compact is. Met een gewicht 
van 2,6 kg is de EP8 300 gram 
lichter dan zijn voorganger.

4 Ondanks zijn grote vermo-
gen maakt de EP8 weinig 

geluid. Zo kun je onderweg 
ongehinderd genieten van de 
omgeving. 

5 Dankzij de grote accu van 
630 Wh kun je lekker lange 

ritten maken. Na duizend 
volledige laadcycli heeft de 
accu van de EP8 nog altijd 60% 
van zijn maximale capaciteit.
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RUBBER!

Speciale banden  
voor e-bikes zijn  
een slim en veilig 
idee. En wel hierom. 

Grip moet
Met een e-bike ga je sneller 
door de bocht dan met een 
gewone fiets. E- bike banden 
hebben daarom extra grip 
nodig. Want meer grip bete-
kent meer veiligheid. Omdat 
je met een e-bike doorgaans 
veel  kilometers maakt, is 
ook een lange levensduur 
een belangrijke vereiste 
voor een e-bikeband.

Extra robuust
Een e-bike is zwaarder dan 
een gewone fiets. Dat ver-
eist een zo robuust moge-
lijke, brede band. Die zorgt 
voor meer comfort, goede 
controle en...

Lekbescherming
Nog een belangrijke reden 
om speciale e-bikebanden 
te monteren: de hoge snel-
heid en het gewicht van de 
fiets maken lekbescherming 
zeer belangrijk. Al is het 
alleen maar omdat de 
 reparatie bij een e-bike  
vaak best kostbaar is.

DAAROM ZIJN ER SPECIALE E-BIKEBANDEN

Pluspunt
Het Duitse fietsbandenmerk 
Schwalbe heeft een reeks 
e-bikebanden in het assor-
timent die alle vereiste eigen-
schappen hebben. Er zijn banden 
die geschikt zijn voor reguliere 
e-bikes (‘E-Bike Ready 25’) en er 
is een lijn voor speed pedelecs 
(‘E-Bike Ready 50’). De laatste  
is ECE-R75 gecertificeerd, wat 
betekent dat de banden aan alle 
strenge Europese eisen voldoen.

De MARATHON E-PLUS  
is zo’n band die speciaal is 
ontworpen voor e-bikes. De 
E-Plus heeft naast 5 millimeter 
dikke ‘Smart DualGuard’ lek-
bescherming op het loopvlak 
ook verstevigde zijwanden. Het 
speciale profiel is ontworpen 
voor touring en trekking: de 
Marathon E- Plus biedt niet 
alleen zekerheid op glad asfalt, 
maar ook op onverharde paden. 
Een echte allrounder dus, die 
ook geschikt is voor dagelijkse 
ritten, daguitjes en woon-werk-
verkeer. Je kunt hem monteren 
onder zowel een gewone e-bike 
als een speed pedelec.
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Wallonië is als fietsstreek 
bijzonder veelzijdig. Je kunt 
er vlakke routes verkennen 
en heuvelachtige tochten 
maken. Wat je ook kiest, het 
decor is altijd prachtig. Je 
rijdt door historische steden 
en dorpen, uitgestrekte 
bossen en velden en langs 
kronkelende rivieren. En 
daarna? Niets lekkerders  
dan een Waals speciaal
biertje of een goed glas  
wijn na een fijne fietstocht. 
Uiteraard gevolgd door een 
heerlijke maaltijd in een fijn 
Belgisch restaurant. 

1  Fietsknooppunten
Wie graag zijn eigen routes 
uitzet met behulp van knoop
punten, zal zeker zijn weg 
gaan vinden in de provincie 
Henegouwen. Vierentwintig 
gemeentes tonen er hun 
belangrijkste toeristische 
troeven aan de hand van  
het Vhellofietsnetwerk,  
dat in totaal 880 kilometer 
beslaat. Je rijdt door een 
lichtglooiend landschap  
met kastelen en scheeps
liften, afgewisseld met 
prachtige steden als Mons 

(Bergen) en La Louvière.  
In de  mijnstreek Borinage  
is een speciale Van Gogh 
Route uitgezet. De schilder 
werkte er enige tijd als 
 evangelist. vhello.be

2 Eurovélo 3
De langeafstandsroute naar 
Santiago de Compostella, 
officieel Eurovélo 3 geheten, 
gaat dwars door Wallonië. 
Het Belgische deel werd in 
2020 door de Fiets en Wan
delbeurs genomineerd voor 
de titel Fietsroute van het 
Jaar. Het 200 kilometer lange 
traject biedt de mogelijkheid 
tot tussenstops in uiteen
lopende steden en dorpen. 
Ervaar de metamorfose van 
Luik, de charme van Namen,  
de spirit van Charleroi, de 
‘hangende tuinen’ van Thuin 
en al het groen daartussen.
visitwallonia.be/lange 
afstandsroute-eurovelo3

3 Go OstBelgien
De Belgische Oostkantons 
liggen op de kruising van de 
Eifel en de Ardennen. Als je 
fietsroutes wilt uitstippelen 

Dankzij de ebike hoeft geen heuvel jou nog tegen te houden. En 
dus  liggen er ineens een heleboel nieuwe  fietswerelden voor je 

klaar om te  ontdekken. Zoals de Belgische Ardennen en  Wallonië, 
vol  ongerepte natuur,  bijzondere plaatsjes en mooie fietsroutes.

ZO ONTDEK JE WALLONIË 

Zoemend door het groen

in deze natuurrijke streek,  
is de online routeplanner  
Go OstBelgien een handige 
tool. Enkele aanraders in  
het oosten van België zijn 
natuurreservaat de Hoge 
Venen, het Meer van Robert
ville, de Abdij van Stavelot 
en Kasteel Reinhardstein.  
De Vennbahn is een vlakke 
fietsroute over een voor
malige spoorlijn. Deze mooie 
RAVeLroute is alleen voor 
niet gemotoriseerd verkeer. 
ostbelgien.eu/nl/fiets/e-bike

4  Laat je inspireren
Meer tips over routes, regio’s, 
overnachtingsmogelijkheden 
en bezienswaardigheden in 
Wallonië en de Ardennen 
vind je op één inspirerende 
website: visitwallonia.be. Er 
is ook een speciale fietsers 
sectie, met verhuuradressen 
voor ebikes, meerdaagse 
routes met bagagetransport 
en info over ‘Fiets Welkom’: 
locaties met speciale voor
zieningen voor fietsers. De 
site is een ideaal vertrekpunt 
voor een aangename fiets
vakantie bij de Zuiderburen. 
visitwallonia.be/fietsen
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HOUD EVEN VOL!
Van de 23 miljoen fietsen in  
ons land heeft naar schatting twaalf  
procent trapondersteuning. En dat aandeel  
stijgt, want in 2019 was de e-bike voor het tweede  
jaar op rij het best verkochte type fiets. Dus kijk niet gek  
op als deze dame binnenkort met behulp van een motortje 
de grootste fietsenstalling ter wereld bij Utrecht CS uitrijdt.
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to
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Standaard is de Trek Allant+ 
9.9S al een uitstekende 
speed-pedelec, met zijn 
carbon frame, Bosch Per-
formance Speed-motor en 
een geïntegreerd 625 Wh 
accu-aandrijfsysteem. Maar 
waar wij vooral in geïnteres-
seerd waren is het Range 
Boost Extended Battery- 
systeem, ontwikkeld samen 
met Bosch. Hierbij bevestig 
je een extra batterij op de 
accu in het frame. En dan  
kun je ongeveer twee keer 
langer rijden dan normaal. 
Je hoeft verder niks extra’s  
te doen, alleen trappen. 

Begin maar met plannen
De Range Boost monteer  
je met dezelfde sleutel als 
de geïntegreerde accu. Ook 
kun je hem net zo opladen 
als je van standaard Bosch- 
accu’s gewend bent. Op de 
accu zitten LED- lampjes, om 
af te lezen hoeveel Wattuur  
er nog over is en hoe ver  
de accu is opgeladen. Wij 
merkten dat de extra kilo-
meters die je haalt enigszins 
afhangen van je motor. Ook 
het weer en het ondersteu-
ningsniveau spelen een rol. 
Maar toch, die plannen voor 
lange dagtochten en een 
grote fietsvakantie worden 
nu ineens heel realistisch. 
En afstand is geen excuus 
meer: pak je snelle fiets en 
hup, naar het werk. 

Los te koop
Als Trek-rijder kun je het 
Range Boost Powerpack 
500 Wh los aanschaffen 
voor 999 euro. 

MODELLEN
Sinds de 2020-collectie kun  
je de Range Boost monteren  
op maar liefst  zeventien Trek- 
fietsen met het Removable 
Integrated Battery (R.I.B)- 
accusysteem. Zoals op onder 
andere modellen uit de Verve+-, 
District+- en Allant+-lijnen.  
Kijk voor meer informatie  
trekbikes.com/range-boost

Ze zijn niet gek hoor, daar bij het Amerikaanse Trek. 
Zo bedacht het merk een slim systeem waarmee 

je je actieradius kunt verdubbelen. We testten 
deze Range Boost uit op een Trek Allant+ 9.9S.

Met één boost 
twee keer zo ver 
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PUZZEL & WIN!
5X ABUS IVEN 8210  KETTINGSLOT T.W.V. € 69,95

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

Code gekraakt? Mail de oplossing en je gegevens o.v.v. Codekraker voor 15 januari 2021 naar 
redactie@fietsactief.nl Wie weet win jij de ABUS IVEN 8210 (110 cm) t.w.v. € 69,95.
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STOP DE E-BIKEDIEF!
  

Of je nu wint met puzzelen of niet, een extra 
slot op je e-bike is sowieso altijd een goed 
plan. Hier nog wat bonustips om het dieven 
zo moeilijk mogelijk te maken.

1 Zet je e-bike bij voorkeur vast aan iets dat niet van 
zijn plek te krijgen is. Een hek of een lantaarnpaal 
bijvoorbeeld.
2 Parkeer je e-bike op een drukke en verlichte plek. 
Dieven worden liever niet bekeken als ze een slot 
openbreken.
3 Gebruik altijd en overal je slot(en)! Een fiets stelen 
kan al in een paar minuten.
4 Leg het slot nooit op de grond. Plaats het op 
heup hoogte. Dat maakt het voor de dief lastiger om 
grip te krijgen met zijn betonschaar of andere 
gereedschap.
5 Doe je slot niet alleen door het wiel, maar door het 
frame of frame en wiel.
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WIN EEN 
ABUS IVEN 8210
Een tweede slot op je dure e-bike is 
geen overbodige luxe. De ABUS IVEN 
8210 heeft het ART**-keurmerk, 
en won al eens de slotentest van de 
Fietsersbond. Met dit kettingslot ben 
je verlost van meerdere zorgen. 
De flexibele IvyTex kettinghoes heeft 
een lange levensduur en beschermt 
je frame tegen krassen en lakschade. 
Bovendien neemt hij geen water of 
vuil op.

• Met ART**-keurmerk.
•  8 mm dikke ketting met vierkante 

schakels.
•  Beschikbare lengtes: 85, 110 en  

140 cm.
•  Geschikt voor diefstal gevoelige 

locaties, zoals stations of stads-
centra. 

•  Testwinnaar Fietsersbond  
Slotentest 2014.

•  Ketting en slothuis zijn vervaardigd 
uit  speciaal gehard staal.
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Maak kans op een fietsbril op sterkte!
Wil jij een superveilige meekleurende fietsbril t.w.v. € 595 winnen (*) meld je 
dan snel aan en wie weet lees jij straks zonder moeite je fietscomputer af met 
deze multifocale fietsbril. Deze fietsbril zorgt voor een 180 graden gezichtsveld 
en bevat de allernieuwste Transitions Gen 8 meekleurende glazen. De bril is super 
veilig (geen glasbreuk) en beschermt je ogen tegen wind en vuil. Tranende ogen 
en wisselen tussen een gewone en zonnebril zijn met deze bril verleden tijd.

Wie is Mijnsportbrilshop.nl?
Mijnsportbrilshop wordt gerund door Lars Bakker, al meer dan 25 jaar opticien 
en sinds 10 jaar gespecialiseerd in fiets- en sportbrillen op sterkte. In één van de 
winkels of webshop vind je de fiets- of sportbril die bij je past. Heb je advies nodig 
met het uitzoeken van een bril, neem dan contact op of plan een afspraak via de 
website op het moment dat het voor jou uitkomt. 

*) Meedoen aan deze winactie kan tot en met 31 december 2020.
Meld je

aan

Winkel Alkmaar (NH)
Koelmalaan 350 - B.04
1812PS Alkmaar

      www.mijnsportbrilshop.nl

Winkel Maarsbergen (UT)
Ambachtsweg 14
3953BZ Maarsbergen

       info@mijnsportbrilshop.nl      +31 72 532 36 02

Ter
waarde
van

€595,-



Altijd een achterlicht bij je hebben! Met de Lezyne Stick Drive is 
dat een fluitje van een cent. De Stick Drive is een ongelooflijk dun en 
lichtgewicht achterlicht, uitgerust met acht super heldere LEDs met 
een output van 30 lumen. Daarnaast is de LED volledig waterbestendig. 
De Lezyne Stick Drive is uitgerust met een geïntegreerde USB-stick 
zodat je draadloos kan opladen, waarna je tot wel 23 uur licht hebt.

SHINE BRIGHTER
Val op met de Lezyne Stick Drive
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