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MOUNTAINBIKES
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we de uitdagende tracks rond
testen van de mountainbikes zochten
Fietstest van De Telegraaf. Voor het
Lorcha op.
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Spaanse
binnenland in. Niet
met de fiets,
maar per auto.
Ons doel is te mountainbiken in de
adembenemende omgeving van
Comtat, met het sportcentrum in
l’Orxa als kloppend hart. Deze locatie verenigt alles wat een echte
mountainbiker wenst: stevige beklimmingen, uitdagende tracks
met steen, water en gruis en pittige
downhills (afdalingen, red.). In totaal ligt er volgens gids Fernando
215 kilometer aan mountainbikeroutes.
De gezichten van Axel Dekker
(20) en Kaj Slenter (22) verraden
het onbegrensde plezier als zij het
nieuwste materiaal testen op een
rode route, het op een na moeilijkste niveau in deze contreien. De paden zijn smal, het gesteente vraagt
om alertheid, net als enkele waterplassen. Met een tevreden glimlach
etaleren beide twintigers diverse
keren een bescheiden bunny hop op
enkele lastig begaanbare gedeelten
in het parcours. Dit is hún terrein.
Dekker is een belofte in de cyclocross en weet ook wel raad met een
mountainbike, Slenter mountainbiket bij de elite.
Ook de rest van het testteam likt
de vingers af bij dit soort voortreffelijke omstandigheden. Toch zijn
we hier voor de test. In algemene
zin vallen Kaj Slenter bij de mountainbikes diverse zaken op: de rem
Avid Elixir is het voorbije jaar sterk

Veilige
aankoop
voor
beginners

verbeterd. Daarnaast is het toegenomen gebruik van TaperBore een
zeer welkome ontwikkeling, aldus
Slenter. Die technologie in de remgreep maakt het mogelijk om het
reservoir volledig in de remgreep te
integreren. Zo wordt de rem krachtiger en is gedoseerd remmen eenvoudiger.
Een andere trend die steeds groter wordt, is de toepassing van wielen van 29 inch, de buitenband
meegerekend. Al enkele jaren op rij
wint de zogeheten twentyniner
terrein, ten koste van de mountainbike met de conventionele afmeting van 26 inch. De twentyniner
blijft langer op snelheid, heeft
meer grip door het grotere loopvlak, rolt gemakkelijk over obsta-

mountainbikes
TOP 5

R C V T A T

1 Focus Black Forrest 29R 3.0 (€1119) 8,5 8,1 8,1 8,1 8,4 8,3
2 Trek Cobia 29er (€ 1049)
8,1 7,9 8,0 7,9 7,9 8,0
3 Conway Q-MR 629 SE (€ 1199)
7,6 7,8 7,2 7,6 7,6 7,6
4 Cube Ltd Pro 29 (€ 1149)
6,9 6,9 7,5 7,3 7,2 7,2
5 Bulls Copperhead Supreme 29' (€ 999) 6,9 6,9 6,9 7,0 6,9 6,9

Aan de pittige tracks met water en
gruis kunnen de testers hun hart
ophalen.

kels en heeft een lager zwaartepunt. Nadelen zijn er ook: de wendbaarheid is beperkter en hij komt
trager op gang.
Onze testers zweren bij de grotere wieldiameter, één voor één.
Twee fietsen die eruit springen zijn
de Focus Black Forrest 29R 3.0 en
de Trek Cobia 29-er. Jan de Waard
(43): „De Focus is een zeer goede
mountainbike, alles wat je kunt
wensen zit erop en eraan. De voorvork, een Rockshox, voelt vertrouwd. Verder vallen details op: de
handvatten zijn lekker zacht en je
kunt de voorvork op het stuur vergrendelen.”
Axel Dekker steekt eveneens de
loftrompet over de Focus. „Deze
mountainbike is gemaakt om te
knallen. Hij rijdt fijn, is heel stevig
en voelt goed in de afdalingen. De
stijfheid van het frame is perfect,
en dat zorgt ervoor dat hij onderweg klappen goed opvangt – de lasnaden zorgen misschien nog voor
enige speling, maar dat is geen
ramp. De afwerking is verder uitstekend, net als de samenstelling,
remmen en paintjob.”
Ook Ben de Weerd (58) bewierookt de Focus. „Deze fiets is wendbaar; wat jij wilt, voert hij uit.” Verder is de afmontage een pluspunt:
het schakelsysteem is van Shimano XT en het remsysteem van Avid
Elixir 1, waarmee goed valt te dose-

ren tijdens het remmen. Dat zorgt
voor een gecontroleerde afdaling.
Opvallend is dat deze mountainbike als enige Continental-banden
heeft; de rest rijdt met Schwalbe.
„De Continental-banden zijn heerlijk en hebben een lage rolweerstand.”
De tweede mountainbike die
volgens de meeste rijders hoge
ogen gooit, de Trek Cobia 29-er,
heeft volgens De Weerd een goede
wendbaarheid, een prima zit en een
goed schakelsysteem. Eduard Rozenveld (40): „Hij schakelt lekker
en rijdt goed.” Axel Dekker vindt de
Trek ’een mooi model met fantastische rijeigenschappen’. „Deze
mountainbike is stevig in de afdaling, geweldig. Bovendien is hij
agressief en direct; als je hangend
door een bocht gaat, lukt dat per-

fect. En als je over een steen
springt, gaat die sprong uitstekend.”
Kaj Slenter merkt al na een paar
kilometer dat een rit op de Trek
geen teleurstelling is. De vormgeving is goed en de wendbaarheid
verdient meer dan een voldoende.
Opvallendheden zijn er ook: „Bijna
alle andere mountainbikes in deze
test gebruiken Shimano als schakelsysteem, maar Trek kiest voor
SRAM. Het is geen verkeerde keuze, want het schakelt direct en
voelt veilig als je klimt of versnelt.
Daarnaast valt de voorvork mij op;
die zorgt dat de fiets erg stabiel is en
dat je tijdens de afdaling meer controle hebt. Voor beginners is de
Trek een veilige aankoop.”
Een goede mountainbike die volgens de aanhangers van de Trek en
Focus aanschurkt tegen de toppers
in deze test is de Conway/ Victoria
Q-MR 629 SE. Ben de Weerd vindt
het ’een goede fiets met een kort
frame’. „Als je het mij vraagt is het
vooral een raceachtige mountainbike, een snelle fiets. Als je vooral
comfort zoekt is deze mountainbike naar mijn mening minder geschikt. Hij is overigens zeer wendbaar.”
Een andere fiets die redelijk in de
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„Op dit soort terrein proef je de fiets”, volgens de testers.

■ WIELERDIVA BLIKT TERUG

De bikes worden uitvoerig getest
onder alle omstandigheden.
FOTO’S : JOHANNES DALHUIJSEN

smaak valt, is de Cube LTD Pro 29.
„Dit is een prima fiets, hij stuurt
lekker en rijdt ook goed op de lange
stukken. De Cube is wendbaar, wat
zeker voor een twentyniner een

groot pluspunt is. De achtervork is
aan de harde kant, waardoor de
fiets de ondergrond slecht filtert.
Dit voel je al snel in de rug en komt
het comfort niet ten goede. Zoals
meestal het geval is bij Cube, is ook
hier weer goed nagedacht over de
vormgeving. De banden en het frame zijn in dezelfde kleur, de fietscomputer wordt in bijpassende
kleur geleverd”, zegt Slenter.
Ben de Weerd is minder enthousiast over de Bulls Copperhead Supreme 29 na een venijnige afdaling,
waarin hij zelfs een slippertje
maakt. Hij heeft ermee geklommen – naar eigen zeggen stukken
met een stijgingspercentage van
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meer dan 20 procent – en vervolgens gedaald. „Op dit soort terrein
proef je de fiets; je rijdt wel óf niet
met een vertrouwd gevoel. Bij de
Bulls had ik weinig vertrouwen, ik
durfde me er niet mee naar beneden te laten vallen. Hij stuurt onrustig en de voorvork vangt de
klappen niet op.”
Kaj Slenter heeft soortgelijke onprettige ervaringen en meent de
vinger op de zere plek te kunnen
leggen. „Deze mountainbike heeft
een recht stuur en een slechte vork.
De demping valt tegen en daardoor
moet je met je armen op natuurlijke wijze dempen. Dit zorgt ervoor
dat je al snel last krijgt van je polsen. Het rechte stuur is daarnaast
niet bevorderlijk voor het stuurgedrag. Voor de beginner is deze
mountainbike moeilijk onder controle te houden.”
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■ COSTA BLANCA

De Spaanse kust staat bekend om zon, zee en
strand, maar is net zo goed een ideale bestemming voor fietsers. Comtat is de perfecte uitvalsbasis voor mountainbikers dankzij de stevige beklimmingen, tracks met steen, water en
gruis en pittige afdalingen. Wielrenners genieten in Calpe, Moraira en Benissa van de adembenemende natuur, glooiende wegen – parallel
aan zee – en venijnige klimmetjes.

Ze is één van de
meest succesvolle
wielrensters aller
tijden. In binnen- en
buitenland wordt ze
steeds vaker aangekondigd als de
Vrouwelijke Kannibaal, een verwijzing
naar legende Eddy
Merckx. Alleen al
Brabantse Marianne Vos
afgelopen wielerseizoen fietste de
elkaar, met onder meer
bij
ijst
erel
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d. In haar boek Op de
twee wereldtitels en Olympisch gou
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e
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. Het boek, ook een
per stellen van het werelduurrecord
geeft een inkijk in het
ilie,
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portret van een wielerge
die dag en nacht met
jachtige bestaan van een wielerdiva,
.
fietsen bezig is. Prijs: 19.95 euro
www.mariannevosofficial.com

