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NU HET ’S AVONDS VROEG DONKER IS, EN ’S MORGENS 
KOUD, BARST HET VELDTOERSEIZOEN IN ALLE 
HEVIGHEID LOS. WIJ TESTTEN VIJF LUXE PAARDEN: 
TOERTOCHTBIKES MET BIJZONDERE KARAKTERS 
ÉN EEN FLINK PRIJSKAARTJE.
 
TEKST: WOUTER LAZET / FOTO’S: 11A FOTOGRAFIE

D
e fotoshoot voor dit artikel was 
perfect getimed, het was de 
eerste écht koude dag van deze 
herfst. De rode neus is echt, en 
de glimlach ook. Want deze 

maand rijden we op luxe paarden. Geen 
top of the bill modellen, geen team replica’s, 
dat is niet wat we ons voorstellen bij een 
winterbike. Maar wel mountainbikes met 
een flink prijskaartje, en bijbehorende 
technieken. Daarmee sluit dit artikel 
naadloos aan op dat van vorige maand. 
Het gaat wederom over vijf heel ver-
schillende bikes en hun kwaliteiten als 
toertochtbike, maar dan met het dubbele 
budget. Net als vorige keer staan de bikes 
in alfabetische volgorde, en ook nu is het 
geen keihard vergelijk. Het zijn bikes met 
heel verschillende karakters. Val je op de 
een, dan vind je de ander waarschijnlijk 
niets. De opvallendste bikes zijn de eerste 
en de laatste, de Focus en de Trek. Ze zijn 
direct gebaseerd op de bikes waarmee de 
profs hun Wereldbekerwedstrijden rijden. 
Om het hen iets makkelijker te maken 
extreme parcoursen te overwinnen, heb-
ben ze een heel flexibele zitbuis. De Trek is 
daarin extreem, maar voor de rest eigen-
lijk heel gewoon. Focus bedacht bij het 
frame een vaste vork, en rustte één model 
daarmee uit. Wereldbekerracers met een 
vaste vork zijn zeldzaam, en deze Focus 
kreeg onderweg dan ook zeldzaam veel 
reacties. Daarbij vergeleken zijn de Giant 
en de Merida ouderwets en conservatief. 
Geen nieuwe frames, maar wel de nieuw-
ste onderdelen, en heel veel fiets voor je 
geld. Midden in al dit hardtail geweld vind 
je een volgeveerde Kona. 
Wel een nieuw frame, niet licht en ook 
geen extra degelijke onderdelen. Maar wel 
veel reserves, comfort en controle zodat 
ook de echte toertochtrijder aan zijn trek-
ken komt en plezier heeft onderweg.
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Steekassen zo snel als snelspanners.Comfortabel, voor een vaste vork dan... Geen leiding te zien.

Focus Raven Max 
Factory
Normaal vind je het gewicht van een 
testbike terug in de tabel op de laatste 
pagina van het artikel, maar deze 
bike is zó licht dat we ermee begin-
nen: 8,36 kilo. Dat is het grote voor-
deel van een vaste voorvork. Sturen 
gaat licht en belachelijk precies, als je 
denkt aan een bocht ga je al plat de 
hoek om. Dat gaat met zoveel gevoel, 
dat wanneer je over een euromunt 
rijdt, je vóélt of het een Nederlandse 
of een Duitse is! De stijfheid van 
frame en vork zijn niet verrassend, 
maar door het gebruik van steek-

DE CIJFERS  
VAN FIETS 
Imago 8,5
Kwaliteit 7,7
Prijs/kwaliteit 7
Meetwaarden 7,7
Praktijk 6,7

Eindcijfer 7,3

+ licht!
+  snelheids-

sensatie!
-  niet optimaal 

voor Nederland

gen. Op het rechte eind voelt de 
Raven onaards snel. Het stuur zoemt 
in je handen, altijd heb je wind mee. 
Het stuur is onnodig breed, want stu-
ren kost nauwelijks kracht, en past 
niet bij het lichte gevoel van deze bike. 
Gelukkig kan het stuur worden in -
gekort. De 1x11 groep is licht en ziet er 
natuurlijk geweldig strak uit. Geen 
voorderailleur, de versnellingskabel 
loopt door het frame heen en de 
zwarte cassette vertoont grote  
stappen tussen de tandwielen. De 
strandrace-uitstraling maakt de 
Raven daardoor niet waar, de stap-
pen tussen de verzetten zijn te groot 
en om een vlak verzet te kunnen 
monteren moet bijna de hele aan-
drijflijn vervangen worden. Dat zou-
den wij ook doen wanneer we deze 
bike inzetten voor woon-werkverkeer 
of asfaltritten naar het lokale par-
cours. Met een vlakke cassette trap je 
je eigen cadans in plaats van die van 
de fiets. Voor écht mountainbiken is 
het dan weer ideaal. Focus monteerde 
een flink voorblad op het BB30-
crankstel, je kunt vaart maken en je 
bovenbenen trainen op ieder klimme-
tje. De remmen zijn zwaar overbeme-
ten, het zijn 4-zuiger exemplaren op 
forse remschijven. Ze zijn veel te 
krachtig voor alles waar je een onge-
veerde MTB voor zou kiezen. Door de 
enorme remkracht blokkeren je wie-
len erg makkelijk, en als het nat of 
modderig is leggen de banden het 
compleet af tegen de stopkracht. Het 
is dankzij de geweldige doseerbaar-
heid dat je jezelf niet onderuit remt.

assen en goed stevige wielen valt  
het extra op. Het frame is dan nog 
gebouwd op comfort, de zitbuis is  
bijzonder flexibel. Dat voel je in het 
zadel, maar van de beloofde soeplesse 
van de voorvork is weinig te merken. 
Het is zaak bochten altijd met gebogen 
armen te rijden, want elke hobbel laat 
het voorwiel opspringen en dan schiet 
dat zomaar onder je vandaan. Lange 
hobbels vragen inzet en concentratie, 
maar daarmee kun je prima snelheid 
houden. Een snelle bocht vol wortels 
is andere koek. Hoe je ook je best doet, 
het voorwiel stuitert en het vergt 
acrobatiek om je gekozen lijn te vol-

en belachelijk precies
Sturen gaat licht
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Gedateerd, maar een snelspanner achter werkt nog steeds.
Een bredere onderbuis past  
écht niet.Zeker ‘s winters liever de Evo-versie.

>

Giant XTC Advanced 29er 1
Twee jaar geleden was het groot 
nieuws, Giant stopte met 29-ers en 
verlegde de focus op de 650b wiel-
maat. Gelukkig wordt de soep niet 
zo heet gegeten als hij wordt opge-
diend en zijn de grote wielen onder-
tussen terug in de collectie. De XTC 
Advanced in 2016-uitvoering is 
haast onherkenbaar als Giant, 
maar het frame komt uit dezelfde 
mal als drie jaar geleden. Er is een 
spiksplinternieuwe 2x11 XT-groep 
gemonteerd, een Fox-vork, en eigen 

DE CIJFERS  
VAN FIETS 
Imago 7
Kwaliteit 7,4
Prijs/kwaliteit 7,8
Meetwaarden 7,3
Praktijk 7,3

Eindcijfer 7,5

+ schakelt geweldig
+ kwalitatief super
-  graag andere 

banden

ternaaf, kennelijk is dat niet nodig 
voor een hoge stijfheid. Accelereren 
gaat bijna even hard als op de 
Focus. De fiets is wat zwaarder 
maar de XT-groep schakelt nóg 
sneller onder belasting. Giant  
monteerde twee voorbladen en 
Shimano’s cassette heeft kleinere 
stappen tussen de verzetten, dat 
rijdt fijn! Indrukwekkend is de  
werking van de voorderailleur, die 
schakelt meestal sneller dan de 
achterste. Bovendien is het verschil 
tussen de voorbladen klein, daar 
moet je aan wennen voor je er opti-
maal van kunt profiteren. Aan het 
sturen hoef je niet te wennen, de zit 
is sportief en sturen gaat licht en 
voorspelbaar. De voorvork is duide-
lijk beter dan het vergelijkbare 
2015-model, snel opeenvolgende 
hobbels worden nu goed verteerd 
en het voorwiel blijft keurig aan de 
grond. De nieuwste XT-remmen lij-
ken op de XTR-versie die we al ken-
nen, maar voelen anders aan. Beter, 
want de hendels zitten veel stijver 
op het stuur waardoor je ze veel 
nauwkeuriger kunt doseren. Eén 
vinger aan de rem is genoeg. De 
rest van je handen heb je nodig om 
de bike in bedwang te houden, want 
die glijdt opeens en venijnig weg. 
Dat komt door Giants bandenkeuze. 
De goedkope versie van de Racing 
Ralph heeft harder rubber. Op een 
mooie zomerdag voel je het verschil 
nauwelijks, maar bij kou en nattig-
heid loont het zeker ze te vervangen 
voor de echte.

Giant-wielen die veel beter zijn dan 
ze eruitzien. Ze zijn strak en stijf, en 
dankzij de smalle banden voelt de 
acceleratie vinnig. Volle bak door-
trappen en toch schakelen, dat gaat 
met deze Shimano-set bijna zonder 
klap of knal. Bij aanzetten is er geen 
beweging te voelen in het frame, en 
bij woest sturen ook niet, dit frame 
is een van de stijfste 29-ers die we 
ooit bereden hebben. Giant heeft 
stiekem het frame doorontwikkeld, 
dit is de Advanced-versie. Als enige 
testbike heeft hij geen steekas ach-

schakelen, gaat zonder klap of knal
Volle bak doortrappen en toch
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Opvallend compacte achtervering. Degelijk, maar zwaar.Gebouwd rond de stuurpen.

Kona Hei Hei Race 
Laten we er niet omheen draaien, 
de Hei Hei is geen uitgelezen winter-
bike. Tijdens het testrijden hield hij 
zich prima, maar we verwachten 
dat de naven na een seizoen door 
de blubber crossen toe zijn aan een 
volledige revisie. Bovendien is de 
Kona kilo’s zwaarder dan alle ande-
re bikes en heeft hij achtervering 
die stuk kan. En toch hoort-ie abso-
luut in dit artikel thuis. Want je kunt 
plezier ook anders beleven dan in 
afgelegde kilometers en Strava-
records. Bijvoorbeeld door ontspan-

DE CIJFERS  
VAN FIETS 
Imago 7,3
Kwaliteit 6,8
Prijs/kwaliteit 7,2
Meetwaarden 6,7
Praktijk 7,8

Eindcijfer 7,2

+  comfort en gemak
+ speels rijplezier
-  betrouwbaarheid 

onderdelen

ken om te schakelen, en de voor-
derailleur pakt niet altijd direct. 
Sturen gaat neutraal, met een lich-
te neiging ingezette bochten krap-
per te maken. De banden rollen 
ongeveer even licht als die van de 
Giant, maar met veel grip waarbij 
het voorwiel duidelijk waarschuwt 
voor het wegglijdt.  
De vering werkt vanaf de eerste 
meter. De demper laat zich mak-
kelijk afstellen en werkt zonder  
lockout al op kleine obstakels. Dat 
komt door de keurige uitlijning  
van het frame, de lagers staan niet 
onder spanning. Bovendien ont-
breekt het achterste scharnierpunt. 
De achtervork zelf veert en vangt 
zo de beweging op. Dat scheelt twee 
scharnieren en laat het systeem 
nog soepeler bewegen dan we 
gewend waren van de vorige Hei 
Hei. Het maakt winterritten ont-
spannen en comfortabel, maar het 
nodigt ook uit tot spektakel. Want  
je kunt in het zadel blijven zitten, 
maar het hoeft niet! Negeer je de 
extra kilo’s, dan ben je snel, vooral 
over lastige wortelpaden en door 
nare richels. De Hei Hei is wel 
degelijk gebouwd als scheurijzer, 
hoewel-ie nooit echt lichtvoetig 
wordt, kan je hem agressief rijden 
en er geweldig mee springen. Dat 
laatste vergt wat timing. Vanuit 
een staande positie laat je jezelf 
ineens zakken tot vlak boven stuur 
en zadel. Als reactie veert de Kona 
een stukje in, en als je dán afzet krijg 
je een extra duwtje van de vering. 
Genoeg om je over kuilen en boom-
stammen te helpen, en heel erg leuk. 

nen en veilig over natte wortelpaden 
te rollen, zonder acrobatiek om 
overeind te blijven. Want de Kona is 
enorm makkelijk te controleren. Die 
indruk wekt hij zodra je gaat zitten. 
De zit is ontspannen en compact, 
met een korte stuurpen en een flink 
gebogen stuur dat gelukkig niet te 
breed is. Shimano leverde Deore-
shifters en Alivio-remmen, die zijn 
wat grover dan bijvoorbeeld XT-
exemplaren, maar ze liggen goed in 
de hand. Wanneer je wegrijdt, hoef 
je dan ook niet te zoeken naar de 
knoppen. Wel moet je vaker druk-

gebouwd als scheurijzer
De Hei Hei is wel degelijk
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een stuk beter bij deze bike. De vork 
houdt het voorwiel prima aan de 
grond, en de Maxxis-banden kunnen 
ook keihard remmen prima aan. Zo 
kun je meters later remmen dan op 
de andere testbikes, en nauwkeurig 
op snelheid een bocht insturen. Dat 
gaat neutraal, de Big.Nine stuurt niet 
licht maar heel voorspelbaar. De 
trapas ligt iets lager dan die van de 
Giant en door de ruime grip kun je 
zomaar doortrappen in een bocht tot 
je de grond raakt. Houd je je benen 

Merida Big.Nine 6000 
Is de Big.Nine chic of saai? Om aan-
dacht schreeuwen doet hij in ieder 
geval niet, dus moet hij het hebben 
van zijn kwaliteiten. Met de bouw-
kwaliteit zit het goed, het rechttoe-
rechtaan frame is keurig recht en 
meer dan stijf genoeg. De steekassen 
voor en achter zetten de wielen altijd 
netjes recht zodat je profijt hebt van 
de keurig rechte remnokken. De scha-
kelkabel loopt door het frame, ram-
melvrij en zonder rare bochten, wat 
het schakelen ten goede komt. De 
shifters voelen wat goedkoop aan 
maar werken licht, en de X0-achter-
derailleur schakelt bliksemsnel over 
de 11 kransjes. De stappen tussen de 
verzetten zijn fors, dat past bij korte 
klimmetjes en haakse bochten. Ter-
rein waar deze Merida zich helemaal 
thuis- voelt, hij is licht en nodigt uit 
tot hard trappen. Het crankstel heeft 
één bescheiden tandwiel, waardoor je 
snel op de kleinste kransen van de 
cassette zit. Daar loopt de ketting 
minder mooi overheen, en zodra je 
dat voelt krijg je automatisch zin in 
een nieuwe bocht of een felle klim. 
Voor lange stukken op het vlakke zou 
een groter voorblad een goed idee 
zijn. 
Opvallend is de linkershifter. Hij 
schakelt geen voorderailleur, maar 
blokkeert de voorvork, het ziet er goed 
uit en werkt geweldig! Die vork doet 
zijn werk uitstekend. Het is een Reba 
van de nieuwste versie. Dit model  
is opgewaardeerd met een zwarte, 
supergladde coating op de binnen-
poten, waardoor hij beter aanspreekt. 
Bovendien is de demping duidelijk 
verbeterd en nu goed afstelbaar, aan 
de knoppen draaien maakt duidelijk 
verschil. Merida monteert dezelfde 
remmen als Focus, maar ze passen 

stil en ga je nog platter door de 
bocht, dan glijdt het voorwiel als 
eerste weg. Dezelfde band die op de 
Kona vooraf waarschuwt is op deze 
fiets ineens zijn grip kwijt. Dat komt 
door de gewichtsverdeling, de Merida 
heeft flink wat druk op zijn voorwiel 
waardoor hij nauwkeurig stuurt, 
maar ook minder veiligheidsmarge 
heeft. Om het stijve frame iets com-
fortabeler te maken monteert  
Merida een dunne zadelpen. Het 
effect is klein maar voelbaar.

DE CIJFERS  
VAN FIETS 
Imago 7
Kwaliteit 7,5
Prijs/kwaliteit 7,5
Meetwaarden 7,5
Praktijk 7,2

Eindcijfer 7,4

+ kwaliteit frame
+ gooi-en-smijtfiets
-  weinig 

inspirerende 
uitstraling

SRAM X0 in Merida-groen. Goede ‘eigen’ onderdelen.Deze shifter is geen shifter.

nodigt uit tot hard trappen
De Merida is licht en
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De zitbuis scharniert en werkt als bladveer.
Boost betekent extra breed.

Merida heeft het wél begrepen.

Trek Procaliber SL
Voor de nieuwste Wereldbekerparcour-
sen ontwikkelde Trek een compleet 
nieuw frame. De techniek gaat heel erg 
ver. De Procaliber is nog nét een hard-
tail, bijna een softtail. Net als de Raven 
Max heeft de Procaliber een afgeplatte 
zitbuis die werkt als bladveer, maar 
Trek laat hem helemaal vrij buigen 
door een echt scharnierpunt ter hoogte 
van de bovenbuis. Dat vonden ook wij 
zo interessant dat het testrijden begon 
met hoppen op het zadel. Wanneer je 
achterop zit is het effect het grootst, dat 
is logisch. Wanneer je je met een volle 
rugzak in het zadel laat ploffen, voel je 
het zadel echt naar achteren en naar 

DE CIJFERS  
VAN FIETS 
Imago 8,5
Kwaliteit 7,2
Prijs/kwaliteit 6,8
Meetwaarden 7,2
Praktijk 7,6

Eindcijfer 7,4

+  futuristisch frame
+  stuurt ouderwets 

goed
-  onderdelen veel 

minder goed dan 
frame

hoge, dat kennen we van Trek. Het 
schakelen met de complete GX-groep 
kenden we nog niet. Het werkt goed, 
maar niet zo scherp als we gewend zijn 
van SRAM’s duurdere groepen. Scha-
kelen gaat snel genoeg, maar met  
minder gevoel in de hendel. Het is even 
wennen voor we precies genoeg inhou-
den om geluidloos te schakelen, dat 
doen alle andere bikes beter. En ook de 
remmen voelen wat simpel. Ze zijn 
krachtig genoeg, maar missen de bijt-
kracht van de stoppers op de andere 
bikes. Daarmee hebben we de nadelen 
wel genoemd, het is tijd om te scheuren. 
Dat gaat heerlijk, de Procaliber is vrien-
delijk en neutraal. Alleen wanneer je 
extreem plat door de bocht gaat, geven 
de banden het op en glijden inééns 
weg. En wanneer je het leuk vindt zo 
ver te gaan, leer je waarschijnlijk snel 
waar de grens ligt. Op snelle paden 
bewijst het flexibele frame zijn waarde. 
Het is geen vervanging voor dikke 
zachte banden, maar een uitbreiding. 
Want banden plooien rond wortels, iets 
wat het frame niet doet. Het frame 
geeft vooral mee op grote, lage oneffen-
heden zoals kapot gereden asfalt en 
uitgesleten bospaden, tot op hoge snel-
heid kan je blijven zitten. Maar raak je 
een dikke wortel, dan veert de zadelpen 
nauwelijks, het is géén fully. Om het 
verschil kleiner te maken, lieten we de 
achterband aflopen, dan werken band 
en zitbuis goed samen. Wel vragen we 
ons af hoe grote en zware rijders dit 
gaan ervaren. De banden wat harder 
oppompen is geen probleem, maar het 
frame is niet voorzien van een ventiel…

beneden buigen, de punt komt dan 
omhoog tussen je benen. Wanneer je 
echter op de pedalen staat, dan voelt 
het frame goed stijf, daar is niks flexi-
bels aan. Trek bedacht vorig jaar, 
samen met SRAM, een nieuwe extra 
brede standaard voor wielen en ketting-
lijnen. Daardoor heeft de Procaliber 
veel ruimte rondom de banden, altijd 
handig wanneer je door de modder 
rijdt, en de wielen zijn steviger en stij-
ver. Dat laatste vinden we overbodig, 
omdat juist de ‘normale’ Bontrager-
wielen daarin al uitblinken. 
Staand draaien we het parcours op. 
Door de eigenzinnige geometrie stuurt 
hij licht op lage snelheid en stabiel op 

het flexibele frame zijn waarde
Op snelle paden bewijst
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Conclusie
Afgelopen maand beleefden we  
heel veel plezier aan het testrijden, 
ondanks de modder en de kou. We 
hadden immers vijf heel verschillende 
bikes, en die leren kennen en tot op 
de limiet uit te proberen was een uit-
daging. De Focus met zijn vaste vork 
vraagt een bijzondere rijstijl. Gebogen 
armen, en continu zoeken naar een 
gladde rijlijn, anders ga je onderuit  
of houden je polsen het niet vol. De 
versnellingen liggen ver uiteen voor 
zo’n gevoelige bike. Kan je met hem 
omgaan en vind je hem leuk, dan is  
hij fantastisch! De Giant is niet ver-
nieuwend, maar wel up to date.  
Kwalitatief is hij helemaal goed en  
het versnellingssysteem werkt eigenlijk 
het fijnst. 
De Kona is het zwarte schaap van dit 
artikel, maar voor wie niet per se als 
eerste thuis hoeft te zijn, is het een 
geweldige bike. Makkelijk, comfortabel 
en heel uitdagend. En wanneer je hem 
in het voorjaar trakteert op een setje 
lichte wielen rijdt hij nog veel beter. 
Merida gebruikt net als Giant beproef-
de technieken en biedt veel fiets voor  
je centen. Toch is het een heel andere 
fiets. De zit is gestrekter, het frame 
geeft iets meer mee en schakelen gaat 
even snel maar minder subtiel. 
De Trek koop je niet voor de gemon-

PRIJS
FRAME
VOORVORK
DEMPER
SHIFTERS
DERAILLEURS
CRANKSTEL
KETTING/CASS.
REMMEN
OPBOUW
WIELEN
BANDEN 

GEWICHT
MATEN
WEBADRES

FOCUS RAVEN 
MAX FACTORY

€ 3699,-
carbon
Focus Rigid
-
SRAM X0 11-speed
SRAM X0
SRAM X0 32T
SRAM X0
SRAM Guide R 180/160
CBX
DT M1700
Continental Raceking  
RaceSport 29x2,2"
8,36 kilogram
S, M, L, XL
focus-bikes.com

GIANT XTC 
ADVANCED 29ER 1

€ 2399,-
carbon
Fox 32 Float Performance
-
Shimano XT 11-speed
Shimano XT/XT+
Shimano XT 34-24
Shimano XT
Shimano XT 180/160
Giant Contact
Giant PXC2-29
Schwalbe Racing Ralph  
Performance 29x2,10"
10,98 kilogram
S, M, L, XL
giant-bicycles.com

KONA
HEI HEI RACE 

€ 2499,-
aluminium
RockShox Recon Gold
RockShox Monarch RL
Shimano Deore 10-speed
Shimano Deore/XT+
RaceFace Aeffect 36-24
KMC X10 / Shimano Deore
Shimano Alivio 180/160
Kona
WTB STP i19/Shimano Deore
Maxxis Ikon 29x2,2" 

12,94 kilogram
S, M, L, XL
konaworld.com

MERIDA
BIG.NINE 6000  

€ 2999,-
carbon
RockShox Reba RL
-
SRAM GX
SRAM X0 
SRAM GX 30T
SRAM GX
SRAM Guide R 180/160
Merida
Merida/DT 466d
Maxxis Ikon 29x2,2"
 
10,22 kilogram
17", 19", 21", 23"
merida-bikes.com

TREK
PROCALIBER SL

€ 2999,-
carbon
RockShox Reba RL Boost

SRAM GX
SRAM GX
SRAM GX 32T
SRAM GX
Shimano Alivio 180/160
Bontrager
Bontrager Mustang Elite
Bontrager XR1 
Team Issue 29x2,2"
10,56 kilogram
15,5", 16.5", 17,5", 18,5", 20,5"
trekbikes.com
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0
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602
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73,4° 302 70,6°
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43
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100
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593

80

447
72,9° 303 70,0°

617
437

47
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100

0

 

410
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95

442
73,4° 302 70,9°

626
448

50

871089

100

10

 

426

615

80

430
73,2° 303 70,6°

624
437

51

661115

100

0

teerde onderdelen, maar om zijn  
futuristische frame. Of je koopt hem 
niet, omdat de vering in de zitbuis  
je niet bevalt. Maar maak zeker een 
proefrit voor aanschaf. Mocht je hem 
waarderen, dan heb je een geweldig 

snelle en comfortabele racebak. Dat 
geldt evenzeer voor de Focus, ook dat 
is écht een bike met karakter. En de 
Giant, Kona en Merida zijn dat even-
eens, want al lijken ze op papier op 
elkaar, de verschillen zijn groot! >
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