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Om door het bos te crossen of de Alpen off-road te bedwingen heb je een
mountainbike nodig. En om op fietsvakantie te gaan een vakantiefiets. Toch?
Toch niet! Want er is tegenwoordig een categorie fietsen waarmee het allebei
kan. ’s Winters het bos in om een toertocht te rijden, ’s zomers met diezelfde fiets
en een tentje een avontuurlijke reis maken. Zonder gedoe, dat spreekt. Dus een
onderhoudsarme aandrijflijn en probleemloze componenten zijn een voorwaarde.
We hebben vier van dit soort schapen-met-vijf-poten getest.
De fietsindustrie houdt van vakjes en etiketjes. En dus heb je een
mountainbike nodig om door het bos of de bergen te crossen en een
vakantiefiets om op vakantie te gaan. Maar wie wat verder kijkt dan z’n
neus lang is, die ziet dat dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Dat je met één
fiets beide kan doen. Dát was ook precies de vraag die we aan een viertal
gespecialiseerde fabrikanten stelden: lever ons een fiets waarmee je én
lekker off-road kunt crossen én lekker op reis kan gaan. Met de Avaghon
X-29, de Idworx Rockn Rohler , de Pilot 27,5+ Pinion en de Santos 4.29,
is dat geen enkel probleem. Sterker: ze zijn er min of meer speciaal voor
gemaakt!
Natuurlijk, je kunt in principe met iedere mountainbike op fietsvakantie.
Maar ideaal is dat niet. Dragers kunnen er vaak niet op. En een
derailleursysteem is nogal onderhoudsgevoelig, zeker als regelmatig van
het gebaande pad afwijkt en/of lang onderweg bent. Daarom hebben de
vier fietsen in deze test een geheel gesloten versnellingssysteem. Bij de
Avaghon, Idworx en Santos is dat de Rohloff Speedhub in het achterwiel,
de Pilot doet het met een Pinion versnellingsbak rond de trapas.
Bovendien is een probleemloze en onderhoudsarme aandrijving maar het
halve verhaal. Een reisfiets moet ook stabiel zijn, ook als je met bagage
rijdt. Daarom zijn de testfietsen tamelijk lang, vooral de achterbrug. Veel
langer dan van een gewone mountainbike. Dat gaat ten koste van de
speelsheid, maar maakt de testfietsen tegelijkertijd prettig koersvast,
>>

WAAR MOETEN DE TASSEN? Op het frame of aan een drager?
De vraag wat de beste manier van beladen is, laat zich niet beantwoorden. Er is namelijk
geen beste manier. Fiets je voornamelijk over verharde of goede gravelwegen, dan is er
niks mis met een set waterdichte tassen op een achterdrager, voor de balans bij voorkeur
in combinatie met een stuurtas en eventueel een paar lowrider-tassen. Zo kun je relatief
veel meenemen en daarnaast is zo’n drie- of vijf-tassen-systeem prettig overzichtelijk bij
in- en uitpakken. Maar voert je route over lastige singletracks, dan ben je beter af met
frametassen. Die houden het zwaartepunt centraal, steken niet uit en zitten rammelvrij vast.
Keerzijde is, dat je minder bagage kunt meenemen.
Op alle fietsen in deze test kan een achterdrager gemonteerd worden, waarbij de Avaghon
standaard is voorzien van een afgeveerde voordrager. En kopers van de Avaghon en de
Santos kunnen de verende vork laten vervangen door een vaste vork met lowrider-oogjes.
Hoe je deze fietsen gaat bepakken is dus aan jou. Vrijheid blijheid, dat is waar het bij dit
soort fietsen om gaat!
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AVAGHON X-29
IDWORX Rockn Rohler 29
PILOT Locum Pinion 27,5+
SANTOS 4.29

Met de bikes in deze test leg je
probleemloos duizenden kilometers
af, zonder of mét bepakking.
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Geen betere apparaten om een avontuur mee aan
te gaan dan de vier alleskunners in deze test.

ook als ze beladen zijn. Met als bijkomende voordeel, dat – mocht je met
achtertassen willen rijden (zie kader) – je hielen niet tegen die tassen aankomen. Alleen de achterbrug van de Pilot is relatief kort. Geen probleem
met de frametassen waarmee deze dikbander geleverd is, maar ga je
een achterdrager en tassen monteren, dan moet je even goed passen en
meten.
Hollands glorie Deze test is een beetje Hollands glorie. Immers; Avaghon,
Pilot en Santos zijn Nederlandse merken. En alhoewel Idworx in Duitsland
is gevestigd, heeft eigenaar Gerrit Gaastra – daar laat zijn naam geen
misverstand over bestaan – Friese roots. En naast hun afkomst hebben
de makers ook veel gemeen als het gaat om de keuzes die ze maken bij
het samenstellen van hun reismountainbikes. Naast de eerder genoemde
Rohloff naaf zijn dat bij Avaghon, Idworx en Santos een Reba voorvork van

RockShox, ononderbroken bekabeling, een stalen achterdrager van Tubus,
XT remmen van Shimano en Racing Ralph banden van Schwalbe. Kortom,
beproefde onderdelen die niet snel stuk gaan. Alhoewel je daar in het geval
van de banden misschien een vraagteken bij kunt plaatsen; de Racing
Ralph is en blijft tenslotte een mtb-raceband. Rolt licht, weegt weinig, maar
is niet de sterkste. Idworx kiest daarom voor extra dikke 2.35” exemplaren.
Daarmee wordt de kans op stootlekken verkleind, terwijl de rolweerstand
niet hoger is. Bovendien nemen dankzij het extra volume ook comfort
en tractie toe. Overigens; wie écht voor zeker gaat en extra gewicht niet
bezwaarlijk vindt, zou beter af zijn met een band als de Schwalbe Rock
Razor. Die rolt ook licht, maar is veel sterker.
Afwijkende keuzes Maakt Idworx als het om de banden gaat een
afwijkende keus, ook voor wat betreft de aandrijving gaat dit merk zijn

WAT ZEGGEN DE MAKERS ZELF over hun bikes?
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MARCO DE WIT

GERRIT GAASTRA

ROBBERT RUTGRINK

- Avaghon

- Idworx

- Santos Bikes

PIETER VAN DER MAREL EN
JORIS CLAESSENS - Pilot Cycles

“De insteek van de X-29 was een
29er neer te zetten die meer kan dan
alleen mountainbiken. Het resultaat
is een alleskunner. Mountainbiken,
avontuurlijk toeren. En met de vaste
vork die we ook kunnen leveren is
het een volwaardige vakantiefiets.
De extra sterke 36-spaaks wielen en
het stijve frame zorgen ervoor dat
de fiets probleemloos met bagage
omgaat.”

Mijn eerste tochten met bike en
bagage waren in de 80er jaren
in de Pacific Northwest. Aan het
einde van het raceseizoen kwam
er een drager achterop de bike en
trokken we er een paar dagen op uit.
Tentje opbouwen, alle spullen van de
fiets en dan hardcore mountainbiken,
elke dag op een andere plek. Van een
low-stress Rockn Rohler kon ik toen
nog niet eens dromen!

De 4.29 met riem is onze adventurebike; een combinatie van mtb en
reisfiets met weinig onderhoud. De
achtervork voor riemaandrijving is
super stijf en daardoor geschikt voor
een drager met flink wat bagage.
We hebben ook een vaste voorvork
ontwikkeld. Hiermee maak je van je
mtb een reisfiets met lowrider. En
met spatborden kun je er ook prima
mee naar je werk fietsen.

“Door z’n geometrie is de Locum
breed inzetbaar. Speels zonder,
stabiel met bepakking. Hierin spelen
gewichtsverdeling en bandenmaat
een sleutelrol. Met een iets hogere
druk rollen de banden verrassend
licht, zodat de Locum ook voor
tochten over de weg geschikt is.
Last but not least: de onderhoudsarme aandrijving zorgt er voor dat je
volledig kunt focussen op fun!”
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“In de winter lekker crossen
door het bos en ’s zomers een
fietsvakantie? Met deze fietsen
kan het allebei. En meer.”

eigen weg. Op de Avaghon, Pilot en Santos vinden we namelijk een
onderhoudsarme, stille en schone aandrijfriem van Gates, maar de Idworx
wordt aangedreven door een ketting. In het gebruik van een aandrijfriem is
overigens wel voorzien, in de achterbrug zit een doorvoeropening. Vraag
is of je dat wilt, zo’n riem, want zowel de ketting als de kettingwielen op
de Rockn Rohler zijn van extra gehard staal en gaan, zo is onze ervaring,
een eeuwigheid mee. Met als voordeel, dat je onderweg overal nieuwe
onderdelen kunt kopen mócht het mis gaan.
Het nog jonge merk Pilot pakt het helemaal anders aan dan de andere
drie. En met helemaal anders doelen we niet zozeer op het feit dat het
frame geheel op maat gemaakt is van titanium buizen, maar vooral op
de banden. De Pilot rolt namelijk op extra dikke ‘plus’ rubbers in de maat
27,5 x 2.8”. En dat maakt deze dikbander als het gaat om grip, controle
en comfort in ruiger terrein onovertroffen. En wie er het geld voor over
heeft, kan de fiets eventueel voorzien van een set lichte, snelle 29er wielen
voor gebruik in Nederland. Daarmee muteert deze volbloed berggeit
ineens in een flitsende bossencrosser. Als dát niet veelzijdig is!
Avontuur is overal Op de foto’s staan de vier testfietsen afgebeeld met
frame- en stuurtassen. Bewust. Want alhoewel je met een traditionele
set-up van twee achtertassen en twee voortassen veel meer spullen
kan meenemen, ben je wel beperkter in het soort terrein dat je kunt
doorkruisen. Monteer je de tassen zoals wij aan het frame, dan kun je,
ondanks het extra gewicht, met alle vier de testfietsen namelijk nog heel
serieus mountainbiken. En dan bedoelen we niet alleen ondernemingen als
de beroemde en beruchte Tour Divide, waarbij je dik vierduizend kilometer
self-supported dwars door Amerika rijdt. Dat is een uitdaging die makkelijk
een maand of anderhalf in beslag neemt. Uitdagend en spannend als je

“Het avontuur dat je met
deze veelzijdige bikes kunt
beleven is zo klein of groot
als je eigen creativiteit.”
daar de tijd voor hebt, maar met een beetje creativiteit is er ook in onze
contreien een avontuur te bedenken dat langer duurt dan het gemiddelde
rondje mountainbiken. Bijvoorbeeld in een lang weekend van Maastricht
naar Luxemburg rijden, met zoveel mogelijk off-road kilometers. Het
avontuur is zo klein of groot als je eigen creativiteit.

Mijn conclusie
Thomas Ettema, testcoördinator
BIKE & trekking Magazine
Eerst dit: ik ben onder de indruk van
de vier fietsen in deze test. Uitvoering,
afwerking en rijeigenschappen staan op
een heel hoog niveau! En ze zijn alle vier
goed bruikbaar als mountainbike én als
reis- of vakantiefiets.
De Avaghon X-29 is wat mij betreft
dé verrassing. Het van een aantal
unieke 'features’ voorziene stalen frame
verleent de fiets onmiskenbaar een
eigen uitstraling. Daarnaast is het met bepakking een strak sturende
machine en zonder bepakking een fijne mountainbike. Op een aantal
puntjes valt nog wel wat af te dingen (kwetsbare buitenboordlagers,
weinig ruimte voor extra dikke band), maar als je nagaat dat dit de
eerste mountainbike is die Avaghon ooit gemaakt heeft, dan kan ik
niet anders zeggen dan “poging geslaagd!”.
Is de X-29 de eerste mountainbike van Avaghon, Idworx heeft al
ruim een decennium ervaring op dit vlak. Dat voel je zodra je plaats
neemt op het zadel van de Rockn Rohler. Deze fiets klopt van voor
naar achter, helemaal in de ‘rough spec’ uitvoering zoals wij ’m
reden, met lekker veel veerweg aan de voorkant en extra dikke
banden. Dat maakt de Rockn Rohler de beste Alpen-mtb van de
drie 29ers in deze test.
Ook aan de Santos 4.29 zie je de jarenlange ervaring af die dit
merk heeft opgedaan met het bouwen van mountainbikes en reisfietsen. Alhoewel de Idworx en de Santos op details van elkaar
verschillen, is het grootste onderscheid de manier waarop ze hun
fietsen aan de man brengen. Kiest Idworx voor het presenteren van
drie - elk voor zich sublieme – afmontage-varianten, bij Santos kan
je zélf in de huid van productmanager kruipen. Oftewel; hoe de fiets
er uit ziet bepaal je bij Santos zelf.
Het jonge titaniummerk Pilot gaat nóg verder als het gaat om
keuzevrijheid. Bestel je de Locum Pinion, dan wordt het frame voor
jou op maat gemaakt. Dankzij z’n dikke banden is de Pilot met
afstand de beste Alpenfiets. Als je écht hard wilt op technische
paden, dan moet je deze de Locum hebben. Volgehangen met
tassen geeft de fiets geen krimp, maar op verharde wegen rollen de
‘plus’ banden minder licht dan de 29er-banden van de andere drie
‘travel-mountainbikes’.
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Framemateriaal
triple butted 6061 T6 aluminium
Vork
RockShox Reba (120 mm)
Versnellingen
Rohloff Speedhub (14-speed)
Crankset
Truvativ Stylo
Tandwielen
Idworx (35/17t)
Remmen (v/a)
Shimano XT (180/160 mm)
Stuur/-pen
Syntace
Zadel
Selle Italia SLS
Velgen/naven
Idworx D28/Rohloff/DT-Swiss 350
Banden
Schwalbe Racing Ralph (29 x 2.35”)

kg
0°
mm
mm
mm
mm
mm

of

€ 4.295,- (exclusief drager)
S/M/L
idworx-bikes.com

Gewicht
Zitbuis-/balhoofdhoek
Zit-/boven-/balhoofdbuis
Stuur/-pen
Achtervork
Bracket-drop
Wielbasis

13,8 kg
72,5°/70,5°
510/610/115 mm
680/100 mm
460 mm
50 mm
1.120 mm

Idworx Rockn Rohler
Dat Rockn Rohler is een bike waar meer dan
tien jaar finetuning in zit. En dat zie je. De verzorgde kabelgeleiding, de bekende nokken die
zorgen dat het stuur niet kan omklappen, de
excentrische Idworx trapas en de eveneens uit
eigen keuken afkomstige extra brede velgen
met schuingeboorde spaakgaten maken dat
de Rockn Rohler onmiskenbaar een Idworx is.
Maar ook de componenten die Idworx niet zelf
ontwikkelt, zijn perfect op hun taak berekend.
Ieder onderdeel doet geruisloos z’n werk.
Idworx verkiest een roestvrijstalen ketting en

1

3

een hardstalen tandwiel boven riemaandrijving.
Stil, efficiënt en onderhoudsarm, maar wie
desondanks toch geen ketting wil, kan de
Rockn Rohler met aandrijfriem bestellen; de
achtertrein is voorzien van een opening om
de riem door te voeren. Wat dan weer wel
ontbreekt, zijn oogjes op de staande achtervork
om een drager te kunnen bevestigen. Dat is
bewust, zegt Idworx. Fietser die een Rockn
Rohler puur als mountainbike kopen, willen
geen ontsierende nokjes. Dankzij twee Tubus
klembandjes is het overigens geen enkel
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probleem een drager te monteren. De Rockn
Rohler is de lichtste fiets in de test. Dat geeft
een zekere speelsheid, maar door de relatief
lange achterbrug is deze Idworx net als de
Avaghon en de Santos meer een beide-wielenop-de-grondfiets dan een funbike. Dit gevoel
wordt verstrekt door de relatief hoog geplaatste
trapas. Daardoor kan je in bochten lekker doortrappen, maar zonder bepakking voelt de fiets
in eerste instantie een beetje hoog. Eenmaal
bepakt ontstaat een rij ervaring die vele off-road
kilometers vol te houden is.

1. Sterk. Terwijl de aandrijfriem
in kringen van verwegfietsers
tegenwoordig de wind mee
heeft, moet de slijtvastheid
van het geharde stalen Idworx
kettingblad en de KMC X1
ketting niet onderschat worden.
Wij moeten ons eerste voorblad
in ieder geval nog verslijten.
Ook top: de 35/17 tandwielverhouding.
2. Beproefd. De in de excentrische trapas geïntegreerde
lagers zijn van roestvrij staal
en hebben een 100% vetvulling.
Zoals je ziet is er volop ruimte
voor extra dikke banden.
3. Veilig. Het is een van die
typische Idworx kenmerken:
de doordraaibeveiliging op de
balhoofdbas.
4. Functioneel. Het ziet er wat
houtje-touwtje uit, deze dragerbevestiging, maar het functioneert goed. Volgens Idworx
hebben de framebuizen op die
plek een grotere wanddikte om
de klemkrachten op te vangen.
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