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Met de Toeractief  Fietstest luiden wij traditioneel het nieuwe fi etssei-

zoen in. In deze test hebben we gekozen voor de meest populaire fi etsen 

met naaf- of  derailleurversnelling. De fi ets met naafversnelling stijgt in 

populariteit. Dankzij de gesloten kettingkast heb je er weinig onderhoud 

aan. Gevoelige onderdelen als de ketting en kettingwielen staan immers 

niet bloot aan water en vuil. Bij de derailleurfi ets is onderhoud van vitaal 

belang, doordat vocht en vuil vrij spel hebben. Maar hij is lichter van 

gewicht en dankzij het grote aantal versnellingen beter geschikt voor 

heuvelachtig terrein. Naar verwachting zal de naafversnelling nog terrein 

winnen op de derailleur. Want niet alleen neemt het aantal versnellingen 

toe, ook gaat het gewicht van de fi etsen omlaag. En daarmee wordt een 

aloud bezwaar tegen de naafversnelling – zijn hoge gewicht – minder rele-

vant. Kortom, het gonst van spannend nieuws in fi etsland. We doen een 

duit in het zakje met de grote Toeractief  Fietstest.

Toeractief
Grote

Fietstest
Sportieve
allrounders

 tot € 800

13
Prima voor dagelijks gebruik en op lange tochten staat 

hij zijn mannetje. De sportieve toerfi ets is niet voor niks 

het best verkochte fi etstype. Met een team van 18 tes-

ters voelen we 13 populaire modellen – met naaf- of 

derailleurversnelling – aan de tand. 

TEKST HANS DE LOOIJ FOTO’S BART HAUTVAST

Fietstest
Sportieve13



getest
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De test
Plaats van handeling is een beproefd test-

parcours in de gemeente Wassenaar. Op 

een parcours van vier kilometer met asfalt, 

een steile klim, een fraaie afdaling en een 

klinkerweg zijn de 13 testfi etsen aan de tand 

gevoeld. Het testpanel van 18 actieve fi et-

sers, onder wie lezers en het redactieteam 

van Toeractief, heeft getest op de volgende 

hoofdonderdelen: rijden, comfort, bediening 

en werking van de remmen, versnellingen, 

standaard en verlichting. Op ieder onderdeel 

kennen de testers een kwalifi catie toe van 

slecht tot uitstekend.

Beoordeling

Rijden

 • rechtuitstabiliteit

 • stijfheid frame

 • bochtgedrag

 • demping

Comfort

 • algeheel comfort 

 • zadel

 • handvatten

Remmen

 • bediening 

 • remwerking 

 • doseerbaarheid

Versnellingen

 • bediening

 • werking

 • bereik

Standaard/verlichting

 • Stabiliteit standaard

 • bediening koplamp

 • bediening achterlicht

Verklaring
     slecht

     matig

     voldoende

     goed

     uitstekend



Batavus Cayuca € 749

Uitrusting Aluminium frame

Geveerde voorvork

Verende zadelpen

Snelversteller stuur

Shimano Alivio 24 versnellingen

Shimano V-brakes

Naafdynamo

Batavus Swan halogeen koplamp

Smart led achterlicht

Selle Royal 5019 zadel

Trelock slot

Schwalbe Road Cruiser banden

Gewicht 18 kg

Plus en Min + goede rijeigenschappen

+  afwerking

+  stuurgedrag

+  comfortabel

-  spatbord rammelt

Testresultaten Rijden     

Comfort      

Remmen     

Versnellingen     

Standaard/verlichting     

Conclusie Al jarenlang een succesnummer. Sportieve kilo-

metervreter met kwaliteitsonderdelen. Het stijve 

frame en de goede stuureigenschappen zorgen 

voor een goede rijkarakteristiek. Schakelen ver-

loopt soepeltjes dankzij de Shimano Alivio derail-

leur. Het eigenzinnig gevormde herenframe met 

z‘n dikke onderbuis kan niet iedereen bekoren. 

Het voorspatbord rammelt op klinkerwegen.  

Gazelle Medeo Plus € 799

Uitrusting Aluminium frame 

Geveerde voorvork 

Vaste zadelpen

Snelversteller stuur

Shimano Acera 24 versnellingen

Shimano V-brakes

Naafdynamo

FenderLight koplamp

B-Vision achterlicht

Selle Royal Wave RVL zadel

Axa Defender slot

Continental Townride banden

Gewicht 18,4 kg

Plus en Min +  afwerking

+ degelijk

+ rijeigenschappen

+  uiterlijk

-  kwetsbare koplamp 

Testresultaten Rijden     

Comfort      

Remmen     

Versnellingen     

Standaard/verlichting     

Conclusie Fietst heerlijk, en stuurt strak en zuiver. Kortom, 

een ideale toerfi ets. De afwerking staat op een 

zeer hoog niveau, het geheel voelt degelijk aan. 

Mede door de stra� e voorvering heeft de Medeo 

Plus sportieve rijeigenschappen. De eigentijdse 

titaniumkleur zorgt voor een moderne uitstraling. 

De toereigenschappen worden benadrukt door 

de bidonhouder met fl es.   

Fietsen met derailleur 

TEST 
WINNAAR
DERAILLEURVERSNELLING

24



Merida Freesport 300V € 749

Uitrusting Aluminium frame 

Geveerde voorvork

Verende zadelpen

Verstelbare stuurpen

Shimano Deore 24 versnellingen

Avid V-brakes

Naafdynamo

Spanninga halogeen koplamp

Basta achterlicht

Selle Royal Freeway zadel

Axa Defender slot

Schwalbe Road Cruiser banden

Gewicht 16 kg

Plus en Min +  gewicht

+  versnellingen

+  stuurgedrag

+  sportief

-  gerammel

Testresultaten Rijden     

Comfort        

Remmen     

Versnellingen     

Standaard/verlichting     

Conclusie Combineert een laag gewicht met een moderne, 

opvallende vormgeving. Niet iedere tester velt 

een positief oordeel over het uiterlijk. Unaniem 

kwalifi ceren ze de fi ets als een ‘sportief karretje’. 

Dankzij de Deore derailleur is het schakelen een 

genot. De rijeigenschappen zijn goed, hoewel 

sommige testers minder enthousiast zijn over de 

stijfheid van het frame en de demping.

Puch Country Plus € 799

Uitrusting Aluminium frame

Geveerde voorvork

Verende zadelpen

Snelversteller stuur

Shimano Deore LX 27 versnellingen

Shimano V-brakes

Naafdynamo

Basta Sprint koplamp

Basta Ri�  LED achterlicht

Selle Royal Country zadel

Axa Defender slot

Schwalbe Silento II Refl ex banden

Gewicht 18,2 kg

Plus en Min +  rijeigenschappen

+  sportief

+ fraai design

+  afwerking 

-   hard zadel

Testresultaten Rijden     

Comfort      

Remmen       

Versnellingen     

Standaard/verlichting     

Conclusie Een van de meest sportieve fi etsen in de test. Het 

testteam oordeelt unaniem: een stabiele fi ets 

met uitstekende rijeigenschappen. Op de onder-

delen is niet bezuinigd, als enige fi ets in de test 

uitgerust met een Shimano Deore LX derailleur, 

die zeer soepel schakelt. Mooi afgewerkt en de 

fi ets krijgt van de meeste testers lovende kritie-

ken over het design en de kleurstelling.      

TEST 
WINNAAR
DERAILLEURVERSNELLING
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Sensa Campagna Deore € 779

Uitrusting Aluminium frame

Geveerde voorvork

Verende zadelpen

Snelversteller stuur

Shimano Deore 27 versnellingen

Shimano Deore V-brakes

Naafdynamo, Axa Sprint koplamp

Spanninga Vector achterlicht

Selle Royal RV-Light zadel

Axa Defender slot

Schwalbe Delta Cruiser banden

Gewicht 16,8 kg

Plus en Min +  versnellingen

+  sportief

+  stabiel

+  design 

-   hard zadel

Testresultaten Rijden     

Comfort       

Remmen     

Versnellingen     

Standaard/verlichting     

Conclusie De Sensa Campagna is een sportieve publieks-

trekker. Niet alleen het stijlvolle kleurengebruik 

valt in de smaak, ook het moderne design weet 

menig tester te bekoren. De fi ets voelt stevig aan, 

stuurt vrij direct en de onderdelen zijn van goede 

kwaliteit. Opvallend is de Shimano Deore derail-

leur, een garantie voor storingsvrij schakelen. Een 

aantal testers noemt het zadel ‘hard’.

Trek T300 Navigator €  799

Uitrusting Aluminium frame

Geveerde voorvork

Verende zadelpen

Snelversteller stuur

Shimano Alivio 24 versnellingen

Shimano V-brakes

Naafdynamo

Bontrager Satelite Elite voorvork-verlichting

Herrmans Hgoggle achterlicht 

Selle Royal Sfera zadel

Axa Defender slot

Schwalbe Road Cruiser Light banden

Gewicht 16,6 kg

Plus en Min +  rijeigenschappen

+  sportief

+  gewicht

+  verlichting 

-   smal zadel

Testresultaten Rijden      

Comfort      

Remmen     

Versnellingen     

Standaard/verlichting     

Conclusie Het testpanel is eensgezind: een mooie fi ets met 

een sportief karakter. De rijeigenschappen van 

de T300 kwalifi ceren ze als ‘zeer prettig’. Je zit 

er niet alleen lekker op, de fi ets voelt ook stabiel 

aan en heeft een fi jn stuurgedrag. Dankzij het 

lage gewicht rijdt de fi ets makkelijk heuvels op. 

Veel testers ervaren het zadel als ‘iets te smal’. 

Fietsen met derailleur
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Fietsen met naafversnelling 

Batavus Commuter € 749

Uitrusting Aluminium frame

Geveerde voorvork

Verende zadelpen

Snelversteller stuur

Shimano Nexus 7 versnellingen

Shimano rollerbrakes

Naafdynamo

Trelock hi-power halogeen koplamp

Smart led achterlicht

Selle Royal 5096 zadel

Trelock slot

CST Primera banden

Gewicht 20 kg

Plus en Min +  stabiel

+  afwerking

+  rijeigenschappen

-  hard zadel

Testresultaten Rijden     

Comfort      

Remmen     

Versnellingen     

Standaard/verlichting     

Conclusie Een mooi afgewerkte fi ets. De rijeigenschap-

pen zijn prima, mede dankzij de stijfheid van het 

frame; een echte allrounder. Over het uiterlijk 

van de fi ets zijn de meningen verdeeld. Som-

mige testers kenschetsen de Commuter als een 

strakke fi ets met een mooie kleurstelling; 

anderen kwalifi ceren de fi ets als saai. Minder 

goed scoorde het harde zadel.     

Cortina Allround € 729

Uitrusting Aluminium frame 

Geveerde voorvork

Vaste zadelpen

Snelversteller stuur

Shimano Nexus 8 versnellingen

Shimano rollerbrakes

Naafdynamo

Basta Sprint koplamp

Basta Ri�  led achterlicht

Selle Royal Wave zadel

Axa Defender slot

Schwalbe Silento banden

Gewicht 21 kg

Plus en Min + robuust

+ schakelt goed

+ rijeigenschappen

- saaie uitstraling

- hoog gewicht

Testresultaten Rijden     

Comfort      

Remmen     

Versnellingen     

Standaard/verlichting     

Conclusie De Cortina Allround valt bij het testteam goed in 

de smaak als het gaat om de rijeigenschappen. 

De fi ets rolt niet alleen lekker, maar ook de rem-

men zijn goed te doseren en de schakeling gaat 

boterzacht. Qua uitstraling scoorde de fi ets min-

der goed. Opmerkingen als ‘saai, onopvallend’ en 

‘grijze muis’ vielen de fi ets ten deel.       
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Gazelle Chamonix Pure € 749

Uitrusting Aluminium frame

Vaste voorvork

Vaste zadelpen

Snelversteller stuur

Shimano Nexus 7 versnellingen 

Shimano rollerbrakes

Naafdynamo

LightVision LED koplamp

SoloVision achterlicht

Selle Royal Wave RVL zadel

Axa Defender slot

Schwalbe Lite City banden

Gewicht 18,6 kg

Plus en Min +  afwerking

+  degelijk

+  rijeigenschappen

+  uiterlijk

- versnelling  hapert soms

Testresultaten Rijden     

Comfort      

Remmen     

Versnellingen     

Standaard/verlichting     

Conclusie De Gazelle Chamonix overtuigt het testteam op 

diverse punten. Niet alleen de rijeigenschappen 

zijn dik in orde, ook op het gebied van afwerking 

en degelijkheid gooit deze Gazelle hoge ogen. 

Jammer dat de fi ets is uitgerust met ‘slechts’ 7 

versnellingen. Het testteam is vol lof over het 

fraaie design en de kleurstelling.

Giant Rico CS 1 € 799

Uitrusting Aluminium frame 

Vaste voorvork 

Vaste zadelpen

Verstelbare stuurpen

Shimano Nexus 8 versnellingen

Shimano rollerbrakes

Led batterij koplamp

Batterij achterlicht

Selle Royal Freedom zadel

Schwalbe Delta Cruiser banden 

Gewicht 15,8 kg (excl. slot; accessoire)

Plus en Min + licht van gewicht

+ wendbaarheid

+  rijeigenschappen

-  hard zadel

-  geen vering

Testresultaten Rijden     

Comfort      

Remmen     

Versnellingen     

Standaard/verlichting     

Conclusie De Giant Rico is een vreemde eend in de bijt. In 

eerste instantie staan de testers nogal sceptisch 

tegenover het design. Hij oogt kaal en somber. 

Eenmaal op de fi ets verdwijnen de bezwaren. De 

testers raken niet uitgesproken over de sportieve 

eigenschappen en het lage gewicht van deze 

fi ets. Knap werk van Giant om een naa�  ets met 

een gewicht van slechts 15.8 kg te produceren.         

Fietsen met naafversnelling 

TEST 
WINNAAR
NAAFVERSNELLING
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Puch Excellent € 799

Uitrusting Aluminium frame 

Geveerde voorvork 

Verende zadelpen 

Snelversteller stuur

Shimano Nexus 7 versnellingen 

Shimano rollerbrakes 

naafdynamo 

Basta Sprint koplamp 

Basta Ri�  LED achterlicht 

Selle Royal Country zadel 

Axa Defender slot 

Schwalbe Delta Cruiser banden

Gewicht 19,7 kg

Plus en Min +  stabiel

+  vering voorvork

+  fraai design 

-  hard zadel

-  gerammel

Testresultaten Rijden     

Comfort      

Remmen     

Versnellingen     

Standaard/verlichting     

Conclusie Een fi ets met een moderne, sportieve vormge-

ving, die er verzorgd uitziet. De rijeigenschappen 

zijn prima. De fi ets is stabiel en rijdt strak rechtuit. 

De voorvering vangt schokken goed op zon-

der al te week te zijn. Het zadel is hard ervaren. 

Negatief zijn ook enkele rammeltjes tijdens het 

fi etsen. 

Sparta Pallas € 749

Uitrusting Aluminium frame 

Geveerde voorvork

Verende zadelpen

snelversteller stuur

Shimano Nexus 7 versnellingen

Shimano rollerbrakes 

Naafdynamo 

Basta Sprint koplamp 

Basta Ri�  LED achterlicht 

Selle Royal zadel 

Axa Defender slot

Schwalbe Road Cruiser Light banden 

Gewicht 22 kg

Plus en Min +  rijeigenschappen

+  afwerking

+  modern design 

-  breed stuur

-  hoog gewicht

Testresultaten Rijden     

Comfort      

Remmen     

Versnellingen     

Standaard/verlichting     

Conclusie Behaalt zowel op het onderdeel rijden als com-

fort de hoogste score. Dit zegt genoeg over de 

voortre� elijke rijeigenschappen van deze fi ets. 

Dankzij de soepele loop en de lekkere zit rijdt hij 

prima. De geveerde voorvork en de zadelpen-

vering dragen bij aan het comfort. Het testteam 

is unaniem over het moderne en zeer geslaagde 

uiterlijk. Enig smetje: een te breed stuur.
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Trek L300 € 799

Uitrusting Aluminium frame 

Geveerde voorvork 

Verende zadelpen 

Snelversteller stuur

Shimano Nexus 7 versnellingen

Shimano rollerbrakes 

Naafdynamo  Bontrager Satelite Elite voorvork-

verlichting 

Herrmans Hgoggle achterlicht 

Selle Royal Sfera zadel 

Axa Defender slot 

Schwalbe Road Cruiser Light banden 

Gewicht 18,2 kg

Plus en Min +  rijeigenschappen

+  afwerking

+  verlichting

+  gewicht

-  kleine remgrepen

-  smal zadel

Testresultaten Rijden     

Comfort      

Remmen     

Versnellingen     

Standaard/verlichting     

Conclusie Een fi ets met prima rijeigenschappen en die 

eigenlijk op alle punten goed scoort. Hij stuurt 

scherp. Het testteam prijst de lichte loop van de 

L300. Heel mooi en e�  ciënt is de voorverlichting 

in de voorvork. Minpunten zijn de kleine rem-

grepen en het door vele testers als smal ervaren 

zadel.

Testresultaat
De algemene conclusie luidt dat het kwaliteitsniveau 
van de geteste fi etsen hoog is.  
Bij de derailleurmodellen tekenen zich twee duidelijk 
winnaars af: de Gazelle Medeo Plus en de Puch 
Country Plus: fi etsen met een moderne uitstraling en 
sportieve prestaties. Sterk punt bij de Puch Country 
Plus is de afmontage met Shimano Deore LX. 
Bij de fi etsen met naafversnelling is er een verdiende 
winnaar: de Giant Rico CS 1. Met deze extreem lichte 
fi ets heeft Giant zijn nek uitgestoken. Een verrassend 
concept in een sportief jasje. Goede tweede in naaf-
categorie zijn de Sparta Pallas en Trek L300.

Informatie
www.batavus.nl

www.cortinafi etsen.nl

www.gazelle.nl

www.giant-bicycles.com

www.puch-fi etsen.nl

www.merida-bikes.com

www.sensabikes.com

www.sparta.nl

www.trekbikes.com

Fietsen met naafversnelling 
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