S P O T L I G H T

Een MONSTERBIKE,
een MEESTERWERK
OF allebei?

Downhill. De Reverb
Stealth dropper-pen
maakt afdalen met
deze fiets een feest!

Compact. De optionele
S&S buiskoppelingen
maken het mogelijk de
fiets in een normale koffer
te verpakken. Wel zo
handig voor je volgende
bikepacking trip.

Grip. De Surly Knard
29+ banden leveren
extreem veel grip en
rollen nog prima ook.

Verstelbaar. De aandrijf
Verstelbaar
aandrijfriem en prachtige
excentrische achteras
maken gebruik van
iedere wielmaat mogelijk.

Multifunctioneel.
Iedere denkbare
mountainbike wielset
past in dit frame.

Uphill. De Pinion P1.18
k zorgt
versnellingsbak
ervoor dat je overal
boven komt.

Strak. De zwarte
wielset met oranje
spaaknippels is
gebouwd door
Wheel-tec.
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Cockpit. De combinatie
van steile stuurpen
met Luv Handles van
Groovy Cycleworks biedt
veel controle.

11ants
tarantula
TEKST: THOMAS ETTEMA, FOTO’S: JARNO SCHURGERS

11Ants klinkt als de merknaam voor een framebouwer
uit Amerika of Japan, maar niets is minder waar. Na
bestudering van de website wordt al snel duidelijk dat deze
bijzondere titanium fietsen gebouwd worden in het NoordHollandse mountainbikemekka Schoorl. Des te meer reden
om eens goed uit te zoeken wat er allemaal mogelijk is met
hun Tarantula, een fiets die tegelijkertijd 29er én fatbike is.
Vertrouwen. Dikke
banden en een upsidedown voorvork
k geven
de fiets bijna downhilleigenschappen.

Zeker. Hope schijfremmen. Twee
zuigers achter en
vier zuigers voor
leveren extreem
veel remkracht.

De drie heren van 11Ants hebben een drietal titanium
mountainbikes met gesloten versnellingssysteem en riemaandrijving ontwikkeld. Want ja, fietsen is leuk, maar gedoe
met het materiaal moet je niet hebben. De ‘Antelope’ is een
snelle 29er met Rohloff naaf, de ‘Elephant’ is een fatbike
met Rohloff. En dan is er de ‘Tarantula’. Geen 29er, geen
fatbike, maar iets precies ertussenin, met Pinion P1.18 ver
versnellingsbak op de plek van de trapas.
Alle fietsen van 11Ants kenmerken zich door extreem veel
aandacht voor de constructieve details van het frame. Vraag
is natuurlijk of deze staaltjes van engineering ook daadwerkelijk een meerwaarde zijn voor het rijplezier.
Meerdere wielmaten De Tarantula heeft een geometrie
die is gebaseerd op de snelle en wendbare Antelope.
Titanium wordt door veel fietsers gezien als een comfortabel frame-materiaal. Maar comfort is eigenlijk
geen issue meer op het moment dat een fiets
wordt uitgevoerd met banden dikker dan zeven
centimeter. Bovendien: 11Ants construeerde het
frame van de Tarantula op stijf- en stevigheid,
niet op comfort. Door de opbouw met oversized balhoofdbuis, dikke framebuizen, vaste
achteras en een zelf ontwikkelde Pinion
ophanging is een uitermate stijf geheel ontstaan, met een dito aandrijving. De kunstig
geconstrueerde excentrische achteras
(‘Axanter’) en een aandrijfriem-opening in
de staande achtervork zorgen er voor, dat
in de achtertrein zowel een 26” x 4.00”
wiel als een zogenaamd 29+ wiel past. Het
concept van 29+ is bedacht door het eigenwijze Amerikaanse merk Surly. Het recept:
neem een 28” velg van 40 mm breed, voeg
hier een drie inch dikke band aan toe en je
krijgt een soort opgeblazen 29er wiel.
Veelzijdig karakter De Tarantula accepteert
dus verschillende wielmaten. Maar wat betekent
dit nu tijdens het fietsen? De fiets rijdt met
de 29+ wielen als een uit de kluiten gewassen
marathon-fiets. Het directe stuurgedrag en de
actieve houding op de fiets maken het mogelijk om
nog snellere tijden op je plaatselijke mtb-rondje neer te
zetten. De rolweerstand van de banden is hoger, maar
daar krijg je extreem veel grip voor terug. Mocht je echter
een serieuze reis met de fiets willen ondernemen, bijvoorbeeld in expeditie-stijl naar besneeuwd Scandinavië, dan >>
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komt de fatbike-wielset van pas. De iets hogere trapas verraadt dat de
fiets uitermate geschikt is voor rotsige en ruige omstandigheden. Het
brede stuur, de heftige verende voorvork en de verstelbare zadelpen
bevestigen deze gedachte. Een alpenexpeditie of zelfs een enduro-wedstrijd zou nog wel eens heel soepel kunnen verlopen op deze alleskunner!
Het hier gepresenteerde prototype is ook nog eens uitgevoerd met S&S
buiskoppelingen, die het mogelijk maken om de fiets in een koffer te vervoeren. Prachtig voor de echte wereldreiziger!
Topkwaliteit Op een duurzaam titanium frame van de allerhoogste kwaliteit horen ook componenten die zich hebben bewezen. Iedere 11Ants fiets
wordt op bestelling gebouwd en afgemonteerd met onderdelen naar keuze
van de koper. Alles kan
dus, maar de heren uit
1 1Ants Tarantula
Schoorl hebben zelf
een duidelijke mening
Prijs
Vanaf € 5.499,over welke onderdelen
Gewichtt
15,5 kg (productiefiets wordt 12,8 kg)
het best op hun fietsen
Maten
M/L/XL
passen. Denk hierbij aan
Info
11antsbikes.com
producten van leverMateriaall
Ti3Al2.5V grade 9 titanium
anciers als Thomson,
Voorvorkk
German-A Flame (90 mm)
Hope, Pinion, Rohloff,
Versnellingen
Pinion P1.18 (18-speed)
Middleburn en natuurRemmen (v/a)
Hope Evo E4/X2 (ø200/180 mm)
lijk Wheel-tec, de wielCranksett
Pinion
bouwer van het evenStuurr
Groovy Cycleworks (titanium)
eens Noord-Hollandse
Stuurpen
Hope FR
Noord-Scharwoude.
Zadell
Selle Italia Flite Ti
De Tarantula is gebouwd
Zadelpen
Rock Shox Reverb (dropper)
rond de Pinion P1.18
Wielen
Wheel-tec (Hope naven/Velocity Dually)
versnellingsbak. Dit
Banden
Surly Knard (29 x 3.0”)
staaltje van Duitse inge70 mm
nieurskunst biedt een
extreem groot bereik
dat ook nog eens
620 mm
124 mm
verdeeld is over mooie
gelijkmatige stappen.
530 mm
Het gewicht van al
71º
73º
dit schakelmateriaal
zit centraal en laag
60 mm
geplaatst. En doordat
446/459 mm
het schakelgebeuren
niet in of aan de wielen
1.120 mm
zit, kunnen die relatief
licht blijven.
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1. Verstelbaar. Je ziet er op het eerste
gezicht niets vreemds aan, maar deze
achterpat is toch heus verstelbaar. Dat is
nodig om de riem op spanning te brengen.
De naam van dit systeem is ‘Axanter’. Zie je
ook hier het woord ‘ant’ staan?
2. Uitneembaar. Dankzij een koppelmechanisme kan het frame in tweede delen uiteen
genomen worden. Handig als je gaat vliegen.
3. Dik. 29x3.0”, lezen we op de Surly Knards.
Dat mag je ook 29+ noemen. Wheel-tec
maakte de wielen.

4. Gecompliceerd. Vanwege de verstelmogelijkheid in de achterpatten is ook de
schijfrembevestiging verstelbaar.
5. Modderbestendig. Dankzij een mooi
ontworpen achterbrug heeft de dikke
achterband voldoende ruimte en is er
tegelijkertijd ook plek genoeg voor de
aandrijfriem.
6. Lekker. Het titanium stuur biedt een
fijne, ontspannen zitpositie. Let ook even
op de verzorgde kabelloop, met vier (!)
kabels in één bundel.

I N T E R V I E W

JEROEN OOMKENS
Mede-eigenaar/ontwerper 11Ants
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B&t: Waar komt de naam 11Ants vandaan en wat is de gedachte achter
jullie merk? Ik heb al wat miertjes
op de fiets zien lopen, zijn er vast elf.
Jeroen Oomkens: Er zijn drie man en elf
mieren die daar ’t antwoord op weten!
Hahaha, belangrijker dan de naam is
onze filosofie. We zijn ruim een jaar
g
geleden
begonnen
g
met 11Ants omdat we
niet konden vinden wat we wilden. Over
elk detail denken we na en vaak komen
we tot de conclusie dat bestaande
oplossingen niet goed genoeg zijn. En
alleen het allerbeste is goed genoeg. We
gaan niet voor minder. Je zult bij 11Ants
dus niet elk jaar een nieuwe modellen
lijn in zuurstokkleurtjes zien. Wel
blijven we testen, schaven, nadenken,
ontwerpen en bouwen om tot nog betere
producten te komen.

Wat is het gebruiksdoel van de
Tarantula? Gebruiksdoel is xc, trail
en off-road touring. Tijdens ‘off-road
touring’ avonturen kom je vaak op
plekken waar niet alles te fietsen is.
Wanneer je de fiets door de ondergroei
sleept of over sneeuwvelden tilt dan
fungeert de ‘brace’ als handvat. De hier
g
gebruikte
Tarantula is een eerste pprototype. De productiefiets die in januari
uitkomt zal standaard niet zo uitgevoerd worden.
Deze fiets kan zowel een 26 x 3.8”
band hebben als een 29 x 3” band.
Is er een ideale wielmaat? De ideale
wielmaat is voor iedere biker en voor
ieder inzetbereik anders. Onder andere
die uitdaging inspireerde ons om de
Tarantula te ontwikkelen. Door de

excentrische drop-out - onze Axanter in combinatie met twee verschillende
riem lengtes zijn de achtervork-lengte
en trapashoogte variabel, zodat je
voor iedere wielmaat een optimale
‘set-up’ hebt.
Heeft titanium, dat bekend staat
als comfortabel,, nog
g een meerwaarde met zulke volumineuze
en comfortabele banden? Niet qua
comfort. Maar naast de wat ons betreft
superieure fysische en esthetische
eigenschappen is ook de crashbestendigheid hoger dan bijvoorbeeld
carbon. Maar bij 11Ants hebben
we geen oogkleppen op, als er zich
situaties aandienen waar een ander
materiaal beter zou kunnen voldoen,
dan gaan we dat zeker zelf testen.

(advertentie)

Rij-IMPRESSIE

Het gebeurt niet heel vaak, maar op het moment dat Jeroen Oomkens zijn
eigen 11Ants Tarantula uit zijn auto haalt en in elkaar zet ben ik toch even
e gebouwd van het zo door mij geliefde titanium,
sprakeloos. Een fatbike
maar dan wel voorzien van bijna iedere nieuwe ontwikkeling die in de mtbwereld is te vinden.
Met zo’n bijzondere fiets in de schuur heb ik er helemaal geen zin in om met
de eerste testrit te wachten tot het mooi weer is. En dus rol ik op een koude
en natte zondagochtend de straat uit voor een mooie, afwisselend tocht
in de Kennemerduinen. Eerst dwars door de duinen richting mtb-parcours
Zandvoort en vervolgens via het strand weer terug naar Haarlem. Wat direct
opvalt is dat de fiets ondanks zijn massieve uiterlijk en dikke 3.0” banden
eigenlijk best prima rolt. De fiets gaat over asfalt niet zo snel als een toerfiets,
maar het is geen straf om op deze semi-fatbike over de weg te rijden.
Eenmaal off-road wordt duidelijk hoeveel de Tarantula in zijn mars heeft. De
fiets stuurt strak en zeker, zonder nerveus te worden. De grip van de banden
lijkt onbeperkt en met de dropper-pen op de laagste stand wil de fiets alleen
maar harder naar beneden.
Om deze snelheidsduivel ook weer af te remmen is gekozen voor remmen
van Hope. Ook hier is duidelijk dat er tot in detail wordt getuned bij 11Ants.
De achterrem heeft twee zuigers, de voorrem is uitgevoerd met een grotere
schijf en een remklauw met vier zuigers. Remkracht daar waar je het wilt
hebben, op het voorwiel.
Het schakelen met de Pinion versnellingsbak is wennen. De druk moet
van de pedalen en de vrijloop in het mechanisme grijpt later aan dan een
normale derailleur-versnelling. Daarnaast is deze Duitse innovatie alleen met
een draaischakelaar te bedienen. De gehele aandrijving met versnellingsbak
en riem voelt wel degelijk aan. Bij een versnellingsnaaf heb ik nog wel eens
het gevoel dat er ergens extra weerstand in het systeem zit, maar dat is bij
de Pinion bak gevoelsmatig totaal niet het geval.
Het zwaartepunt van de fiets ligt centraal en laag, de wielset voelt relatief
licht en de neiging om iedere wortel te gebruiken als springplank valt
nauwelijks onderdrukken. Nooit verwacht dat een bike met zulke dikke
banden zó speels zou kunnen zijn. Tijdens het vervolg van de rit over het
strand ontstaan direct avontuurlijke ideeën. Hoe zou het zijn om met deze
fiets dwars door Schotland te rijden? Eenmaal thuis aangekomen valt pas
op hoeveel zand ik mee heb kunnen nemen tijdens mijn drie uur buiten. De
duurzaamheid van titanium frame, versnellingsbak, aandrijfriem en gebruikte
componenten wordt direct duidelijk.
Conclusie Natuurlijk is deze fiets zwaarder dan een normale 29er, maar dit
extra gewicht zit op de juiste plaats en lijkt niet heel veel nadelige effecten
te hebben op de rijeigenschappen. Bovendien moet ik hierbij vermelden
dat ‘mijn’ Tarantula een prototype is en dat het uiteindelijke gewicht van
een standaard model flink lager zal uitvallen. Toch zal je niet snel een
Tarantula aan de start van een marathon wedstrijd zien, want deze fiets
is helemaal niet gemaakt voor de wedstrijdrijder. Integendeel, dit is een
fiets is gemaakt voor de avonturier die bij iedere rit de beste en meest
betrouwbare compagnon wil hebben. Of dit nou een ritje door de duinen is
of een expeditie richting de poolcirkel. Elk detail en iedere component van
de Tarantula is met zorg bedacht en past qua uiterlijk en functionaliteit exact
bij het motto van 11Ants: “alleen het beste is goed genoeg”. De kritische
liefhebber die vakmanschap, kwaliteit en duurzaamheid zoekt, biedt 11Ants
een bijzonder product van Nederlandse bodem. Als dat niet voldoende reden
is om een keertje naar Schoorl te reizen voor een testrit, dan weet ik het niet
meer.
-TE
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