lezerstest Vouwfietsen
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Lezerspanel test
9 vouwfietsen

AND THE WINNER IS...
Met een eindcijfer van 7,4 is de beixo compact winnaar geworden
van de vouwfietsentest van het Motorboot-Lezerspanel.
Deze vouwfiets van Nederlands fabrikaat eindigde als beste op de

wil per slot van rekening ook wat), constructie, innova-

onderdelen ‘Design’ (7,6), ‘Constructie’ (7,9) en ‘Innovatie’ (7,9) en

tie, gebruiksmogelijkheden, gebruiksgemak, afmetingen

als op één na beste op ‘Rijgedrag & Comfort’ (7,6) en ‘Prijs/kwali-

in ingevouwen toestand, rijgedrag & comfort en tot slot

teit-verhouding’ (7,3). De leden van het lezerspanel kwalificeerden

de prijs/kwaliteit-verhouding.

de beixo als een stevige, lekker rijdende fiets, die onder meer ook

Per onderdeel werden door de panelleden cijfers toe-

geschikt is voor de wat langere afstanden. Als één van de pluspun-

gekend, variërend van 1 tot 10. Dat leverde uiteindelijk

ten werd de (schone) cardanaandrijving genoemd.

negen keer acht cijfers op voor negen verschillende fiet-

Vanwege de forse afmetingen van de fiets in ingevouwen toestand

sen: een totaal van 648 cijfers. De afmetingen werden tij-

(87 x 43 x 60 centimeter) is de € 699 kostende beixo compact vol-

dens de test daadwerkelijk opgemeten, voor wat betreft

gens het lezerspanel niet de meest geschikte vouwfiets voor boten

het gewicht baseerden we ons op de gegevens daarover

met beperkte opbergruimte. Met als eindcijfer een 6,6 moest de

van de leverancier.

beixo op dit onderdeel zes anders fietsen voor laten gaan.

De vouwfiets geldt voor veel toervaarders als een

negende model – dat ons door een postorderbedrijf al

onmisbaar onderdeel van de standaarduitrusting.

was toegezonden – had er nog gemakkelijk bij gekund!

Gem idde l d 7,0

Al fietsend, kijkend en in- en uitvouwend deelden de

Echte ruimtebespaarders dus, deze tot handzame pak-

(www.kemperfietsen.nl) uit Den Haag: de Dahon Curve

negen panelleden in totaal 33 keer een 5 of minder uit.

ketjes terug te brengen stalen rossen. Maar hoe gemak-

(€ 499), de Dahon Glide P8 (€ 849), de Ori C14 (€ 799),

Dat betekent dat er 615 voldoendes werden toegekend,

kelijk laten ze zich in de praktijk uitvouwen tot iets waar

de Batavus Nova Versa (€ 649), de Giant Clip (€ 749), de

met in het over all-klassement uiteindelijk een keurige

echte toerfiets. Een goede vouwfiets moet daarom

je ook daadwerkelijk op kunt fietsen? En rijden ze dan

Strida 5.2 (€ 539), de Brompton-Ralph M3L (€ 723) en de

7,0 als gemiddeld rapportcijfer.

aan nogal wat eisen voldoen. Motorboot schakelde

ook echt lekker, of zijn het nog altijd die krakkemikkige

beixo compact (€ 699).

haar lezerspanel in, om negen vouwfietsen

vouwkarretjes van pakweg een jaar of vijftien geleden?

Als negende testdeelnemer werd per postorderbedrijf

Kwalit eit

Om daar achter te komen, onderwierpen negen leden

ook nog een echte ‘prijsvechter’ naar Aalsmeer gehaald:

Onder voortreffelijke begeleiding van Michel van Bal-

van het Motorboot lezerspanel eind april negen vouw-

de Compass (€ 279,95).

legooyen van Kemper Fietsen bepaalden de panelleden

Hij wordt gebruikt voor de boodschappen, als
vervoermiddel naar diverse voorzieningen en als

uitgebreid met elkaar te vergelijken.

uiteindelijk hun keuze.

fietsen aan een uitgebreide vergelijkende test. En met
Hans Papenburg

20

acht fietsen in één VW Fox, begon de dag dus met een 1-0

Ach t on derde len

Uiteindelijk bleek daarbij de niet de prijs, maar de kwali-

voorsprong voor de fietsen...

Om te kunnen fungeren als all-round ‘toervaardersfiets’,

teit bepalend: twee van de drie duurste fietsen eindigden

moet een vouwfiets lekker rijden, tegen een stootje kun-

in het over-all klassement in de top-drie. Tegelijkertijd

1-0 v o o r de v o u w f ie t sen

WV A a l s mee r

nen, voldoende mogelijkheden bieden om een of twee

werd echter nog maar weer eens aangetoond, dat ’duur-

Met de totaal onopgemerkte komst van acht van de te

De fietsen werden uitgeprobeerd op het terrein van de

stevige boodschappentassen te bevestigen en vooral

der’ niet altíjd gelijk staat aan ‘beter’. De winnende fiets

testen vouwfietsen werd de toon direct gezet: wij had-

werkelijk prachtige jachthaven van Watersportvereniging

ook gemakkelijk tot een compact pakketje kunnen wor-

was weliswaar niet de goedkoopste, maar ook zéker niet

den op een bestelbus of op z’n minst een personenauto

Aalsmeer (www.wvaalsmeer.nl), gelegen aan de Kleine

den teruggebracht.

de duurste. Een innovatief ontwerp, een degelijke con-

met aanhanger gerekend. In werkelijkheid arriveerden de

Poel van de Westeinderplassen. Acht van de negen fiet-

Tijdens de ongeveer vijf uur durende test werden ze

structie, prima rij-eigenschappen en een gunstige prijs/

acht fietsen in een piepkleine Volkswagen Fox… En het

sen werden geleverd door vouwfietsspecialist Kemper

daarom op acht onderdelen beoordeeld: design (het oog

kwaliteit-verhouding gaven uiteindelijk de doorslag.

w w w. m o t o r b o o t. c o m
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B e i x o C o mpa c t: testwinnaar

Uitslagen vouwfietsentest lezerspanel

Design
1. Beixo Compact

Commentaar fabrikant:

versnellingen: 7 / afmetingen ingevouwen: 87x60x43 cm (lxhxb)

Wij zijn trots dat de beixo compact wint op de

informatie: www.kemperfietsen.nl / www.beixo.nl.

punten die wij juist belangrijk vinden: rijgedrag,

Hoewel niet de lichtste en in ingevouwen toestand ook zeker niet

comfort, design en de innovatieve cardan-as.

de kleinste, kwam de Beixo Compact tijdens de test als beste

Elke fiets moet bovenal goed rijden en lekker

uit de bus: het mooiste design, het meest innovatief, de beste

stevig aanvoelen. Dus ook een vouwfiets. In

constructie en tevens hoge cijfers voor rijgedrag & comfort en

het ontwerp maken we daarom altijd bewuste

prijs/kwaliteit-verhouding. Onder meer de schone cardanaandrij-

keuzes; dit verklaart de iets grotere afmetingen.

ving en de stevige bagagedrager vielen in de smaak. ,,Een heerlijk

Maar met de oersterke waterdichte transport-

rijdende fiets, ook voor wat langere afstanden’’, zo oordeelde het

hoes kan ook de bezitter van een kleinere boot

lezerspanel. Toch jammer, die forse afmetingen, want anders zou

zijn beixo kwijt. De cardan-as maakt de beixo

deze fraaie vouwfiets voor een veel grotere groep bootbezitters

extra duurzaam en onderhoudsarm.

een absolute aanrader zijn geweest.

Gebruiksmogelijkheden

Rijgedrag & Comfort

7,6

1. Dahon Glide

1. Dahon Glide

8,0

Giant Clip		

7,6

2. Batavus Nova Versa 7,3

2. Beixo Compact

7,6

3. Strida 5.2		

7,4

3. Compass		

7,2

3. Giant Clip		

7,4

4. Dahon Glide

7,3

Beixo Compact

7,2

4. Batavus Nova Versa 7,1

5. Brompton-Ralph

7,1

5. Brompton-Ralph

6,8

6. Dahon Curve

6,7

6 Brompton-Ralph

6,8

Dahon Curve

6,8

6. Batavus Nova Versa 6,9

Prijs: € 699,- / frame: aluminium / gewicht: 14.7 kg / wielmaat: 20”

7,7

Compass		

7,1

Ori C14		

6,9

Ori C14		

6,7

8. Dahon Curve

6,8

8. Giant Clip		

6,6

8. Ori C14		

6,6

9. Compass		

6,4

9. Strida 5.2		

5,5

9. Strida 5.2		

5,2

D a ho n G l id e P 8: Goe de twee de
Prijs: € 849,- / frame: aluminium / gewicht: 15 kg / wielmaat: 24”

Commentaar fabrikant/Importeur:

versnellingen: 8 / afmetingen ingevouwen: 77x66x36 cm (lxhxb)

Dahon heeft geen gebruik gemaakt van de

informatie: www.kemperfietsen.nl / www.dahon.com.

mogelijkheid om commentaar te geven op de

Ook de als nummer 2 geëindigde fiets zou nét even iets compacter

testuitslag.

moeten kunnen worden ingevouwen, om hem voor een zo groot
mogelijke groep bootbezitters geschikt te maken. Wie wél voldoende ruimte aan boord heeft, koopt met de Dahon Glide volgens

Constructie

Gebruiksgemak

1. Beixo Compact

7,9

1. Dahon Glide

2. Dahon Glide

7,6

2. Batavus Nova Versa 7,1

3. Batavus Nova Versa 7,4

de leden van het lezerspanel absoluut de lekkerst rijdende fiets uit

Prijs/kwaliteit
7,3

1. Compass		

8,0

2. Beixo Compact

7,3

Beixo Compact

7,1

Dahon Curve

7,3

Giant Clip		

7,1

4. Dahon Glide

6,9

6,9

5. Batavus Nova Versa 6,8

Compass		

6,9

6. Brompton-Ralph

6,6

Dahon Curve

Brompton-Ralph

7,4

Giant Clip

7,4

6. Dahon Curve

7,3

7. Ori C14		

7,1

6,9

7. Giant Clip		

6,5

8. Strida 5.2		

6,8

8. Ori C14		

6,7

8. Ori C14		

5,9

9. Compass		

6,6

9. Strida 5.2		

6,3

9 Strida 5.2		

5,8

Innovatie

5. Brompton-Ralph

Over-all klassement

Afmetingen

1. Beixo Compact

7,9

1. Brompton-Ralph

7,4

1. Beixo Compact

7,4

2. Strida 5.2		

7,6

2. Dahon Curve

7,3

2. Dahon Glide

7,1

3. Giant Clip		

7,4

3. Strida 5.2		

7,1

Giant Clip		

7,1

4. Brompton-Ralph

7,1

5. Ori C14		

6,8

5. Ori C14		

6,9

Batavus Nova Versa 7,0

6. Dahon Glide

6,7

6. Giant Clip		

6,7

Dahon Curve

7. Dahon Curve

6,6

7. Beixo Compact

6,6

7. Compass		

6,9

8. Batavus Nova Versa 6,3

8. Compass		

6,5

8. Ori C14		

6,7

9. Compass		

9. Dahon Glide

6,1

9. Strida 5.2		

6,5

6,2

Batavus Nova Versa 7,1

4. Brompton-Ralph

7,0
7,0

het voor de test gekozen deelnemersveld. Ook qua gebruiksgemak
en -mogelijkheden scoort deze stevig geconstrueerde en zeer
compleet uitgevoerde Dahon hoge ogen. ,,Deze komt van de negen
testdeelnemers het dichtst in de buurt van een ‘gewone’ fiets’’,
oordeelde het lezerspanel.

G i a n t C l ip : F r aai ontwer p
Prijs: € 749,- / frame: aluminium / gewicht: 11 kg / wielmaat: 20”

Commentaar Importeur:

versnellingen: 8 / afmetingen ingevouwen: 86x83x38 cm (lxhxb)

De test ziet er mooi opgezet uit. Uiteraard zijn

informatie: www.kemperfietsen.nl / www.giant-bicycles.com.

we blij met de behaalde testscore. Een gedeelde

De als 3e geëindigde Giant Clip doet het voor wat betreft de afmetingen in ingevouwen toestand een fractie beter dan de nummers
1 en 2. De fiets dankt zijn hoge notering vooral aan het design (een
met de Beixo gedeelde 1e plaats), zijn degelijke constructie, zijn
gebruiksgemak en zijn plezierige rijeigenschappen. Op al deze onderdelen eindigde de fiets in de top-3. Een leuk detail aan de fiets
was volgens het lezerspanel de in de zadelpen verwerkte stan-

tweede plaats met 7.1 punten is een prima
resultaat. Mocht de bagagedrager een groot
gemis zijn, dan heeft Giant ook de Halfway in het
assortiment, die wel is voorzien van deze accessoire. (€ 749,-) Ook deze vouwfiets is voorzien
van de mooie enkelvoudige wielophanging.

daard. Minder enthousiast waren de panelleden over het ontbreken
van een bagagedrager en verlichting, wat de gebruiksmogelijkheden enigszins beperkt.
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B r o mp ton- R al ph M3L: de meest co mpact e

C o mpa s s : b e s t e p i j s / k wa l i t e i t- v e rh o uding

Commentaar fabrikant:

Prijs: € 723,- / frame: legering met koolstofstaal / gewicht: 11,85 kg

Prijs: € 279,95 / frame: aluminium / gewicht: 17,5 kg / wielmaat:

Commentaar fabrikant/Importeur:

U heeft appels met peren vergeleken. En

wielmaat: 42 cm / versnellingen: 3 / ingevouwen: 60x59x30 cm

20” / versnellingen: 3 / afmetingen ingevouwen: 80x44x65 cm / infor-

Compass heeft geen gebruik gemaakt van de

waarom is voor een Brompton-Ralph model ge-

informatie: www.kemperfietsen.nl / www.brompton.nl.

matie: www.compass24.nl.

mogelijkheid om commentaar te geven op de

kozen in plaats van de veel veelzijdiger en popu-

De Brompton-Ralph M3L kwam tijdens de test naar voren als onbe-

De ‘Compass aluminium fiets’ van postorderbedrijf Compass24

testuitslag.

lairdere Brompton-Regis (waarvan er minstens

twist kampioen voor wat betreft de afmetingen. Voor bootbezitters

biedt van de negen door het lezerspanel geteste vouwfietsen veruit

8 x zoveel worden verkocht in de BeNeLux)? En

die weinig ruimte aan boord hebben en daarom persé een zo klein

de meeste waar voor zijn geld. Met een overtuigende 8,0 als rap-

met alle respect voor de meetvaardigheid van

mogelijk in te vouwen fiets willen, is dit rijwiel dan ook een aanra-

portcijfer eindigde hij op het onderdeel ‘Prijs/kwaliteit-verhouding’

de testers: opgevouwen hoeft een Brompton niet

der. Daarbij scoorde de Brompton ook hoog op het onderdeel con-

met afstand op de eerste plaats. Ook qua gebruiksmogelijkheden

groter te zijn dan 565x270x565 mm. Bromptons

structie. Qua rij-eigenschappen eindigde de Brompton overigens

scoorde de Compass goed: een 3e plaats, met als rapportcijfer een

komen rijklaar uit een doos van 58x28x62 cm.

iets minder: een 6e plaats met als rapportcijfer een 6,8. Geen top-

7,2. Dat de zeer scherp geprijsde Compass in het over all-klas-

Uw opgevouwen Brompton zou dus niet eens in

per dus, maar wel een voldoende. Ongeveer hetzelfde cijfer kreeg

sement uiteindelijk genoegen moest nemen met een 7e plaats, is

haar eigen doos hebben gepast...

de fiets voor gebruiksgemak, gebruiksmogelijkheden. Onder meer

vooral doordat de fiets punten liet liggen op de onderdelen ‘De-

het ontbreken van een bagagedrager werd als een nadeel ervaren.

sign’, ‘Constructie’ en ‘Innovatie’ en ‘Afmetingen’.

B atav us Nova Versa: degelijk

O r i C 1 4 : t ry b ef o r e y o u b u y

Commentaar fabrikant:

Prijs: € 649,- / frame: aluminium / gewicht: 13 kg / wielmaat: 20”

Prijs: € 799,- / frame: aluminium / gewicht: 12,5 kg / wielmaat: 16”

Commentaar fabrikant/Importeur:

Batavus heeft geen gebruik gemaakt van de

versnellingen: 3 / afmetingen ingevouwen: 80x65x34 cm (lxhxb)

versnellingen: 4 / afmetingen ingevouwen: 77x67x36 cm (lxhxb) /

Ori heeft geen gebruik gemaakt van de mo-

mogelijkheid om commentaar te geven op de

informatie: www.kemperfietsen.nl / www.batavus.nl.

informatie: www.kemperfietsen.nl / www.oribikes.nl.

gelijkheid om commentaar te geven op de

testuitslag.

Hij rijdt lekker, is degelijk gebouwd, compleet uitgerust en handig

Met een keurige 6,7 als rapportcijfer in het over-all klassement is

testuitslag.

in gebruik, maar oogt een beetje saai, is wat aan de zware kant en

de als 8e geëindigde Ori C14 bepaald geen slechte fiets. Maar alles

laat zich wat lastig in- en uitvouwen. Aldus luidde – kort samenge-

bij elkaar opgeteld was het lezerspanel toch minder enthousiast

vat – het oordeel van het lezerspanel over de Batavus Niva Versa.

over deze opvallende verschijning. De hoogste cijfers haalde de

Het hoogst eindigde deze fiets op de onderdelen ‘Constructie’, ‘Ge-

fiets op de onderdelen ‘Innovatie’ (6,9), ‘Constructie’ (7,1) en ‘Af-

bruiksmogelijkheden’ en ‘Gebruiksgemak’, met respectievelijk een

metingen’ (6,9). Daar staat echter een toch wat magere 5,9 op het

7,4, een 7,1 en een 7,3. Op het onderdeel ‘Constructie’ eindigde de

onderdeel ‘Prijs/kwaliteit-verhouding’ tegenover. Over het design

fiets in het eindklassement als derde, op de beide andere onderde-

en de rij-eigenschappen waren de panelleden nogal verdeeld en

len als tweede. Dat de fiets in het over-all klassement al met al een

daarom is het voor wie een vouwfiets zoekt wellicht geen slecht

keurige 7,0 scoorde, dankt hij vooral aan zijn degelijkheid.

idee om het advies van Ori zelf op te volgen: ‘Try Before you Buy’.

D aho n Curve: goe de prijs/kwalite i t- v e rho ud i n g

Prijs: € 539,- / frame: aluminium / gewicht: 9,6 kg / wielmaat: 16”

Commentaar fabrikant:
Dahon heeft geen gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om commentaar te geven op de
testuitslag.
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S t r id a 5 . 2 : Op va l l e nd m o de l

Prijs: € 499,- / frame: aluminium / gewicht: 11,5 kg / wielmaat: 16”

versnellingen: 1 / afmetingen ingevouwen: 113x58x28 cm (lxhxb) /

versnellingen: 3 / afmetingen ingevouwen: 77x66x36 cm (lxhxb) /

informatie: www.kemperfietsen.nl / www.strida.nl.

informatie: www.kemperfietsen.nl / www.dahon.com.

Wat je ook van de Strida 5.2 mag vinden, een grijze muis is het

Op geen van de onderdelen scoorde de Dahon Curve zo goed als

allerminst! Deze volgens de fabrikant slechts 9,2 kg wegende fiets

zijn als 2e geëindigde broer, de Glide. Desondanks was de Curve

brengt qua design wel degelijk gewicht in de schaal. Niet zo ver-

goed voor een top-3 notering op het onderdeel ‘Prijs/kwaliteit-

bazingwekkend dus, dat deze fiets hoog scoorde op de onderdelen

verhouding’. ,,Een handzame fiets, die lekker rijdt’’, oordeelde het

‘Design’ en ‘Innovatie’. Aanzienlijk minder enthousiast waren de

lezerspanel. Een leuk detail was volgens de panelleden de in de

panelleden echter over de gebruiksmogelijkheden, het gebruiks-

zadelpen verborgen fietspomp. Dat de fiets uiteindelijk genoegen

gemak en (vooral) de rij-eigenschappen van deze met een kevlar

moest nemen met een 6e plaats in het over-all klassement, komt

riem in plaats van een ketting aangedreven fiets. Dat alles neemt

vooral doordat hij punten liet liggen op ‘Design’, ‘Innovatie’. Op ‘Af-

niet weg dat je met de Strida absoluut opvalt. En dát verklaart wel-

metingen’ en ‘Prijs/kwaliteit’ scoorde de Curve weer wél erg goed.

licht de standaard aanwezige visitekaart-houder onder het zadel...

w w w. m o t o r b o o t. c o m

Commentaar fabrikant:
Wat mooi dat wij zo opvallen. Dat doen we graag
en willen dan gelijk even van de gelegenheid gebruik maken om te vertellen dat de Strida super
in gemak is. Binnen 5 seconden (V.I.J.F!!!) kun je
haar inklappen en voortduwen op 1 wiel. Tillen
is er niet bij! En met onze populaire upgrade kit
(zó jammer dat die niet is getest!) is de Strida
nu ook nog eens comfortabel als een tandartsstoel en pijlsnel. We dagen alle, nu waarschijnlijk erg enthousiast geworden dare-devils, uit
ZELF de Strida te testen. Email ons gerust het
resultaat: info@strida.nl
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