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Verwennerij
Het is nog maar begin maart maar het lijkt al volop lente, wat een verwennerij. We hebben al
nauwelijks een winter gehad en nu wordt het dit weekend ook nog eens geweldig fietsweer. Dus ook al
staat de nieuwe uitgave van Fiets weer boordevol (148 pagina's!) met interessante artikelen, we raden
je toch aan om hem even te laten liggen tot na een heel lange zaterdag- of zondagrit. Dan kun je met
een voldaan gevoel en je beentjes omhoog heerlijk lezen over racefietsen die net onder de top zitten. Of je
verbazen over de resultaten van onze wielentest. We testen in Fiets nr.3 namelijk twaalf racewielsets die nieuw
zijn voor 2014. Ook voor de mountainbikers hebben we leuke artikelen, Wouter trok er dit keer op uit met 5
instapmodellen en testte die tot de grens...en erover. En we doen verslag van de TransAndes Challenge, nog zo'n
aanslag op je mountainbike. Léon van Bon nam een Cannondale Synapse onder handen en die andere Léon (de
Kort) fietst nog steeds 'iedere dag een uur' en doet daarvan weer verslag. We duiken in de koolhydraten en
ontdekken dat er veel te winnen valt met de juiste mix. Verder laten we wielbouwers aan het woord en we
spraken met Peter Hagoort over zijn hersenonderzoek en wat zijn fietshobby daar aan bijdraagt. Beentjes nog
wat langer omhoog? Dan hebben we ook nog een helmentest en een onderzoek naar het effect van technische
innovaties voor je. Nou, hierna moet je toch wel weer uitgerust zijn. Op naar de volgende rit.
Veel fietsplezier!
PS: Nog geen abonnee? Je kunt Fiets ook online bestellen, zonder verzendkosten.

Meedoen aan de 24-uurs race van Zandvoort?
We schreven er al eerder over, maar er aan meedoen is natuurlijk nog interessanter dan er over lezen.
We hebben het over de 24-uurs race van Zandvoort. Fiets doet dit jaar zelf mee met een mix-team van
freelancers en redactieleden, maar we vinden het ook leuk om onze lezers mee te laten doen. Daarom
schrijven we een tweede team in, dat zal bestaan uit Fiets-lezers.
Het evenement vindt plaats op zaterdag 17 en zondag 18 mei en je komt in een team met nog zeven andere
Fiets-lezers. Het doel is zoveel mogelijk rondjes op het circuit van Zandvoort te rijden én tegelijktijd veel lol te
hebben met de andere deelnemers. Lijkt het je leuk om samen met ons eens mee te doen aan deze 24-uurs
race, stuur dan een mail naar redactie@fiets.nl ovv "24-uurs race" en zet daarin waarom jij een plek in ons
lezersteam verdient. Wij zorgen voor de inschrijving en de ravitaillering. Jij zorgt voor je fiets, sterke benen en
goede zin.
Het is overigens ook nog steeds mogelijk om zelf een team samen te stellen, bijvoorbeeld met je eigen
fietscluppie. Alle informatie over dit geweldige evenement vind je op: www.cyclingzandvoort.nl

Colnago C60
Toen de Colnago C40 in 1994 uitkwam, was carbon als framemateriaal net ‘op de markt’. Er waren
uiteraard al heel wat carbon frames – onder andere de Giant Cadex en de Trek OCLV –, maar Colnago
stuurde de C40 ook werkelijk het ‘slagveld’ op. Vijf maal werd Parijs-Roubaix gewonnen bijvoorbeeld.
Na de C40 kwam de C50 en de C59. En nu is er de C60. In 1994 zag de C40 er nog uit als een
composiet ‘Master’ frame met vierkante ‘klavertje vier’ buizen en ronde lugs, later werden de buizen wat ronder

en meer oversized. Maar de verbindingsstukken bleven – en zijn er nu nog steeds in 2014. We reden er als één
van de eersten wat rondjes mee...lees verder

Wielentest
Zoals we in het voorwoord al schreven, we hebben in Fiets nr. 3 een wielentest. Op onze site hebben we
een kort filmpje van de testband waarop we een deel van de test uitvoerden. Koga was zo vriendelijk
ons wat tijd in hun testlab te gunnen, waardoor we de wielen op een machine konden laten draaien met
allemaal dezelfde belasting, dezelfde ondergrond en hetzelfde protocol.
Check de video om een indruk te krijgen....lees verder
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