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It's  a bike

OPVALLEND ZIJN ZE ZEKER, 

DIE MOUNTAINBIKES MET 

TRACTORBANDEN! WAAR 

ZE OORSPRONKELIJK ZIJN 

ONTWORPEN OM DOOR DE 

CANADESE SNEEUW TE 

PLOEGEN, DAAR DUIKEN  

ZE NU STEEDS MEER OP  

IN ONZE REGIONEN. MAAR 

WAT KUNNEN WE ERMEE? 

TEKST: WOUTER LAZET / FOTO’S: BRIAN 

SCHRODER, EDWIN HAAN

E
en fatbike trekt de aandacht en 

roept vragen op. Iedereen vraagt 

zich af waar zulke dikke banden 

goed voor zijn. En eerlijk gezegd 

hebben wij daar ook geen antwoord op. 

Volgens de overlevering is de fatbike 

bedacht in Canada, door mountainbikers 

die ook ’s winters wilden rijden. Dat 4 inch 

brede banden voordelig zijn in diepe sneeuw 

staat buiten kijf: liever met logge banden 

rijden dan helemaal niet rijden. Begrijpelijk 

dus dat een paar kleine merken zich op 

deze niche hebben gestort en sinds jaar  

en dag toergerichte fatbikes bouwen. De 

eerste écht andere fatbike leenden wij 

vorig jaar: de Salsa Beargrease is een 

lichtgewicht, waarmee je op een geschikt 

parcours gewone mountainbikes bijhoudt. 

Tot ieders verrassing hebben grotere 

 merken komend jaar opeens óók fatbikes. 

Daardoor zien we komend jaar een over-

vloed aan race-, toer- enduro- en zelfs 

e-fatbikes. De fatbike is daarmee de niche-

status ontgroeid. Wij stelden ons een test 

voor met daarin fatbikes van ervaren 

 kleine merken tegenover de nieuwkomers 

van de grote fabrikanten. Maar kennelijk  

is het bouwen van een fatbike zó specialis-

tisch, dat alleen de nichefabrikanten tijdig 

testfietsen beschikbaar hadden… Een mooi 

moment om vijf fatbikes van juist die kleine 

merken te testen en te beschrijven. De 

modellen van de grote jongens bespreken 

we de komende maanden op Fiets.nl.

De vijf testfietsen zijn grofweg te verdelen 

in twee categorieën: klikpedalen en plat-

formpedalen. Bij de toergerichte modellen 

van Kona, Surly en Genesis horen vlakke 

pedalen, met bijpassende schoenen en 

rijtechniek. De snelle modellen van 11Ants 

en Nicolaï rijden we toch liever met klik-

pedalen. Dit omdat we met onze cross-

countryachtergrond anders niet zo hoog 

durven springen en hard over rotsen rijden 

als deze bikes aankunnen.
but not as    we know it
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It's  a bike 

TEST: 

>  GENESIS 
CARIBOU

>  KONA WO

>  NICOLAÏ ARGON 
FAT 

>  SURLY PUGSLEY

>  11ANTS 
TARANTULA

but not as    we know it
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DE CIJFERS  
VAN FIETS 

Imago  7,5

Kwaliteit  6

Prijs/kwaliteit  7,5

Meetwaarden  6,5

Praktijk  7

Eindcijfer 6,9

+  opvallend 

opvallend

+  tot alles om te 

bouwen 

– toerbike

Overvloed aan nokken op het frame.

Een rukje aan het stuur maakt 

geluid: het brede rubber schraapt 

luid over de grond! En zodra je je 

voeten op de pedalen plant, voelt  

de bike breed. Onwillekeurig kijk  

je naar beneden. Daar zie je de 

trapasbuis, die even breed is als 

menig balhoofd hoog. Een raar 

gezicht met die dunne bovenbuis. 

De dikke band is gevoelig voor 

 lengtegroeven: hij zoekt op een  

bolle weg het hoogste punt op. Dat 

effect heeft iedere fatbike, maar de 

flauwe balhoofdhoek versterkt het 

instabiele gevoel rond de midden-

stand. Op bospaden echter stuurt 

de Caribou heerlijk. Hij trekt zich 

niets aan van wortels en stenen,  

en ook dikke boomstammen neemt 

hij met gemak. Dat je maar één klein 

en stevig voorblad hebt, helpt hier-

bij. Wanneer je je voorwiel ergens 

overheen krijgt en vervolgens stug 

doortrapt, rol je op het tandwiel en 

desnoods de crank overal overheen. 

Dankzij een kettinggeleider en de 

Plus-uitvoering van de achter-

derailleur – dat betekent dat er een 

extra veer in zit voor meer ketting-

spanning – loopt de ketting niet van 

de tandwielen en klappert hij nau-

welijks tegen het frame. Schakelen 

gaat zoals het rijden; niet flitsend, 

maar wel betrouwbaar. Het bereik 

van de tien verzetten is beperkt.  

Een zwaarder verzet zal je niet  

snel nodig hebben, want op het 

vlakke harder dan 30 kilometer  

per uur rijden gaat haast niet. Maar 

wanneer je werkelijk dragers mon-

teert op alle nokken, en met volle 

bepakking op reis gaat, dan heb  

je enorme kuiten nodig, voor het 

stoempen of het duwen.

Genesis Caribou
In Engeland is de Caribou mateloos 

populair. Het knaloranje frame  

is opgetrokken uit ouderwetse 

chroom-molybdeen buizen en 

bewijst dat goed staal niet duurder 

hoeft te zijn dan aluminium. Het 

stuur lijkt afkomstig van een ouder-

wetse damessportfiets, en er zijn 

maar tien versnellingen aan boord. 

Deze opstapper – prijstechnisch 

gezien – blijkt extreem capabel. 

Allereerst is daar de zithouding.  

Het stuur hoort hoog terwijl de 

trapas vrij laag ligt. Als op een 

stadsfiets kijk je recht vooruit.  

Bijzonder stuur.

1x10 versnellingen met kettinggeleider.
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Voorderailleur op direct mount-

nokken

Schuivende dropouts achterwiel. Lage bovenbuis.

Kona Wo
De Wo oogt gewoontjes met zijn 

bijna normale aluminium frame 

met een gedekt kleurtje, en 2x10 

versnellingen. Afgezien van de 

trappers, die ver uiteen staan,  

is de zit gewoon ontspannen. In  

het terrein ontpopt de Wo zich als  

je beste vriend. Op lage snelheid  

gaat manoeuvreren bizar makke-

lijk. Omvallen is bijna onmogelijk, 

zodat je al balancerend rijdt waar 

je met een gewone bike zeker zou 

afstappen. 

Wij kozen er voor om te rijden met 

platformpedalen en freeride schoe-

nen. Die plakken aan de pedalen, 

zodat je er niet zomaar af schiet.  

Tegelijk gaat een voetje aan  

de grond zetten zo veel sneller. 

Springen terwijl je los op de peda-

len staat kán, maar vereist wel veel 

oefening. Hoewel het eigenlijk bijna 

nooit nodig is wanneer je met de 

Wo onderweg bent. 

Zolang je stapvoets of sneller rijdt, 

hobbelt hij overal eenvoudig over-

heen. Wanneer het harder gaat, 

stuurt hij strak en makkelijk. Pas 

wanneer je echt gas geeft, voel  

je de zware wielen draaien. Snel 

van richting veranderen vraagt  

om sterke armen. Beter is het om 

bochten rond aan te snijden en  

met je gewicht te sturen. 

De mechanische schijfremmen 

doen het goed genoeg op de Wo. 

Knijp je in de hendels, dan ga je 

langzamer, en als je heel hard 

knijpt, sta je wat sneller stil. Dat 

past prima bij de fiets. Om vlot 

onderweg te zijn, houd je het liefst 

een constante snelheid aan op 

rechte stukken, door bochten en 

over obstakels. 

Met de juiste rijstijl is de Wo een 

heel vlotte fiets, en op zanderige  

en erg hobbelige paden houd je 

normale mountainbikes met gemak 

bij. Pas wanneer het echt steil 

wordt, komen de remmen tekort. 

Maar dan bevind je je dus al op  

een bult waar een normale cross-

countryfiets niet eens boven was 

gekomen. De Wo wel. Zeker als  

je het achterwiel in de achterste 

stand zet – het frame heeft schui-

vende dropouts dus dat gaat heel 

eenvoudig – stamp je hem echt 

iedere helling op.

een crosscountryfiets niet op komt

De Wo beklimt bulten waar je met 

>

DE CIJFERS  
VAN FIETS 

Imago  7,5

Kwaliteit  6,7

Prijs/kwaliteit  7

Meetwaarden  7

Praktijk  7,3

Eindcijfer 7,1

+ heel betaalbaar

+  prettig 

kennismaken 

met fatbikes

–  middle of the 

road

WWW.FIETS.NL NOVEMBER 2014 53



Surly-banden en –velgen.

zit. Het stuur is zo breed dat je 

 verplicht je armen moet strekken; 

geeft niet, dan zet je gelijk makkelijk 

veel kracht en kun je eenvoudig snel-

heid maken. De Argon klimt rap als 

het pad over stenen, rotsen en boom-

stronken voert. Hij zet je kracht zo 

makkelijk om in beweging dat je  

je verplicht voelt voluit te trappen. 

Hierdoor heb je halverwege iedere 

klim je tong op het voorwiel liggen. 

Een singletrack raffel je echt af; 

bomen lijken opzij te springen als  

jij eraan komt. En afdalen maakt de 

hooligan in je los. Met het stuur tus-

sen de tanden ram je van bocht naar 

bocht. Daar aangekomen knijp je op 

het laatste moment hard in de voor-

rem. Die houd je vast terwijl je instuurt, 

want je hebt zo veel grip dat je toch 

niet onderuit glijdt. Midden in de 

bocht laat je de rem los, trek je de 

bike overeind en spurt je al staand 

weg. Ook over grove obstakels rijd  

je makkelijk hard. Laat al rijdend het 

zadel zakken met een druk op de 

knop en een duw van een bil, en  

laat de fiets overal overheen rollen. 

Normaal levert dat gegarandeerd 

een stootlek of gedeukte velg op, 

maar met 4 inch brede banden 

gebeurt er niets. Pas op heel snelle 

rotspaden misten wij een verende 

voorvork. Iedere fatbike kan stuite-

ren, maar de Argon was de enige 

testbike die dat meermaals deed.

Nicolaï Argon Fat
De Argon Fat ziet er stoer uit. Het 

frame is deels opgebouwd uit vier-

kante buizen en het laswerk doet 

denken aan een tank. Goedkoop is  

dit Duitse kunststukje niet, wel heel 

exclusief. En de afmontage past er 

uitstekend bij, met Hope X2-remmen, 

een verstelbare KindShock-zadelpen 

en een SRAM XX1-groep – het crank-

stel heeft een extra lange as om in 

een fatbikeframe te passen. De wie-

len hebben Surly-banden en -velgen 

rond Hope-naven. De speciale fatbike 

carbon vork oogt iel bij al dit geweld. 

De trapas ligt wat hoger dan bij de 

andere bikes, en het stuur zit een 

stuk lager, waardoor je flink voorover 

Dropper zadelpen.

Opening boven het rechterachterpat:  

let op de vierkante framebuizen met 

dikke lasnaden. 

DE CIJFERS  
VAN FIETS 

Imago  8,5

Kwaliteit  8,2

Prijs/kwaliteit  6,9

Meetwaarden  7,6

Praktijk  7,8

Eindcijfer 7,7

+ naar wens snel

+ bomproef

–  graag een 

verende voorvork

deze tank aan komt rijden

Bomen springen opzij als je met 

MTB-TEST 5 FATBIKES 

>

WWW.FIETS.NL NOVEMBER 201454

MTB-TEST 5 FATBIKES 



DISCOVERY.NL

BEAR GRYLLS, AVONTURIER

“YOU GET ONE 
 CHANCE AT LIFE. 
GRAB IT BOLDLY”  



Surly-banden en -velgen in kleur.

Eigen crankstel met vijf bouten en 

derailleur op verlengde klemband. Asymmetrische achtervork 

voor het langere toerwerk

Simpele, functionele klassieker 

band is beperkt tot 3,8 inch maxi-

maal, net als bij de eerste fatbikes. 

Echt vernieuwd is de Pugsley nooit: 

alles is simpel, functioneel en slim 

gebleven. Zo zit de direct mount-

voorderailleur op een verlengde 

klemband gemonteerd. Het crank-

stel heeft een antieke 5-punts steek, 

waardoor er een 20-tands binnen-

blad op past, wat de eerste versnel-

ling superlicht maakt. 

De keuze voor een LX-achterderail-

leur is niet handig: die laat op een 

mountainbike de ketting onnodig 

tegen het frame klapperen. En dat 

Surly Pugsley
Naar wij weten was de Pugsley  

de eerste commercieel verkrijgbare 

fatbike. Surly maakte niet alleen het 

frame, maar ook het crankstel, de 

velgen, de extra brede achternaven 

én de banden – want die bestonden 

nog niet. De Pugsley heeft dan ook 

een standaard 135 millimeter 

inbouwbreedte. Om de ketting  

toch langs de achterband naar  

de voorbladen te krijgen, staat het 

frame bijna 2 centimeter uit het lood, 

en is het achterwiel even schuin 

gespaakt. De breedte van de achter-

terwijl de Pugsley vrolijk overal 

overheen rolt. Het stalen frame  

biedt een heel gemiddelde zit – niet  

al te breed of rechtop – waardoor je 

snel went. Over asfalt rolt hij aardig 

door, en over onverharde paden rijd 

je praktisch even snel. Het lijkt alsof 

de fiets zich aanpast aan jouw rijstijl 

in plaats van andersom. Duik je snel 

de bochten in, dan kan je hem er 

prima plat doorheen sturen. En doe 

je het rustig aan, dan kan je hem 

even goed rechtop houden. De Pugs-

ley verdraagt het allemaal, zonder  

te slingeren of de bocht in te vallen 

als je te langzaam rijdt. 

Surly heeft duidelijk veel ervaring 

met fatbikebanden. De banden en 

velgen onder de Pugsley zijn dezelf-

de als die van de Nicolaï Argon Fat, 

het zijn de geometrie en zithouding 

die hem tot een toerfiets maken. 

Wendbaar genoeg voor een single-

track, maar vooral stabiel en voor-

zien van voldoende bagagedrager-

nokken om je halve huisraad mee  

te nemen. Hij is op zijn best wanneer 

je lang in het zadel zit en je je niet zo 

druk maakt om de snelheid.

DE CIJFERS  
VAN FIETS 

Imago  7

Kwaliteit  6,7

Prijs/kwaliteit  6,5

Meetwaarden  6,5

Praktijk  7,3

Eindcijfer 6,8

+ allround

+ vrolijk

–  haastige spoed 

maakt zere voet
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Velg: te smal.

11Ants Tarantula
De Tarantula heeft zo veel bijzon-

derheden dat het titanium frame 

(deelbaar, zodat de fiets in een 

koffer past) nauwelijks opvalt! 

Absolute blikvanger is de Pinion-

versnellingsbak. Die hangt onder 

het frame en vervangt niet alleen 

derailleurs en tandwielen, maar 

ook de trapas en cranks. In deze 

magische black box zitten maar 

liefst 18 versnellingen verstopt.  

Je schakelt ze met een draai-

versteller op het stuur, net als  

bij Rohloff, en ook de werking lijkt  

op die naaf. Dat betekent: even  

de kracht van de pedalen halen  

bij het schakelen en wat speling in 

de aandrijflijn – wanneer je kracht 

zet, duurt het een momentje voor 

die bij het achterwiel belandt.  

De tandriem is absoluut rek- en 

onderhoudsvrij, daar ligt het niet 

aan. Veel beter dan bij Rohloff is 

de gewichtsverdeling: de Pinion- 

versnellingsbak is zwaar, maar zit 

midden tussen voor- en achterwiel, 

waardoor de gewichtsverdeling 

prima is – en dat is belangrijk bij 

snel sturen en springen. 

Nadelen heeft het systeem ook.  

De ruimte tussen de cranks is ruim 

voldoende voor een toerfiets, maar 

eigenlijk te smal voor een fatbike. 

Om toch 4 inch-banden te kunnen 

monteren zijn 50 millimeter smalle 

velgen nodig. Dat is nog steeds 

dubbel zo breed als normaal, maar 

het vereist een hogere druk om  

de banden niet te laten zwikken  

in echt snel genomen bochten. En 

dat terwijl de geometrie hem juist 

lichtvoetig en wendbaar maakt, 

voor een fatbike. Vreemd genoeg  

is de goedkope versie van de Surly-

banden gemonteerd; die is merk-

baar stugger. 

Al met al mist het echte fatbike-

gevoel. Het achterwiel van de 

Tarantula stuitert te snel. Zonde, 

want de voorvork laat het voorwiel 

ondanks alles aan de grond plak-

ken. Die vork is minder stijf dan  

DE CIJFERS  
VAN FIETS 

Imago  7

Kwaliteit  9

Prijs/kwaliteit  7,3

Meetwaarden  6

Praktijk  7,5

Eindcijfer 7,4

+ opvouwbaar

+ geen onderhoud

-  fatbikegevoel 

ontbreekt

Stuur met groovy love handles.

Pinion en riem.

 vetzak vol verrassingen

Een praktisch onderhoudsvrije

hij lijkt, maar veert heel soepel. Hij 

zit vol stelmogelijkheden die geen 

enkele andere vork heeft. Na flink 

experimenteren vonden wij instel-

lingen die geweldig werken. Toch 

gebruikten we nooit de hele veer-

weg dus er moet meer in zitten.
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PRIJS

FRAME

VOORVORK

SHIFTERS

DERAILLEURS

CRANKSTEL

KETTING/CASS.

REMMEN

OPBOUW

WIELEN   

BANDEN

GEWICHT

MATEN

WEBADRES

GENESIS 

CARIBOU  

€ 1429,- 

CroMo staal 

Genesis CroMo 135mm 

Shimano Deore 

Shimano Deore Shadow+ 

RaceFace Ride XC 30t 

KMC X10 RB/Shimano Deore

TRP Spyke

Genesis

KT/Weinmann HL80

Vee Rubber Mission 72tpi 26x4,0”

15,10 kilogram

16”, 17,5”, 19”, 20,5”

www.genesisbikes.co.uk

KONA WO  

€ 1699,-

aluminium

Kona P2

Shimano Deore

Shimano Deore/SLX

RaceFace 22-36

KMC X10/Shimano Deore

Avid BB7 180/160

Kona

Formula 135mm/ 

Sun MuleFüt 80SL

Vee Snowshoe 120tpi 26x4,5”

14,14 kilogram

15", 17", 19", 21" 

www.konaworld.com

NICOLAÏ
ARGON FAT 

€ 5499,- (frame 1349,-)

aluminium

MRP carbon 

SRAM XX1 

SRAM XX1 

SRAM XX1 

SRAM XX1 

Hope X2 180/180 

Thompson/Groovy

Hope/Surly

Surly Nate 60tpi 26x4.0”

12,90 kilogram

S, M, L, custom

www.nicolai.net

SURLY
PUGSLEY  

€ 1999,-

CroMo staal

Surly Moonlander staal

Microshifter T10

Shimano LX

Surly 94BCD 20-34

KMC X10 RB/Shimano Deore

Avid BB7 180/160

Surly

Surly Ultra New/Shimano 

Deore/Surly Marge Wide

Surly Nate 120tpi 26x4,0”

14,10 kilogram

XS, S, M, L, XL

www.surlybikes.com

11ANTS TARANTULA 
FLAME CUSTOM

€ 5499,-

titanium

GermanA Flame 29" Wide

Pinion

Pinion P1.18

Pinion 30T

Gates Center Track 30T

Hope V4/V2 203/183

Thompson/Lovehandle

Hope Evo Pro2/Velocity Dually

Surly Nate 60tpi 26x4,0”

15,74 kilogram

S, M, L, XL

www.11antsbikes.com
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Conclusie
De heel dikke banden van een fatbike zijn 

te breed en zwaar om écht licht te rollen. 

Dat klopt. Om je een idee te geven: op een 

doorsnee bospad rollen de Surly en Nicolaï 

ongeveer even licht als een 26 inch moun-

tainbike met banden van vijftien jaar gele-

den. Niet echt aanlokkelijk. Tot je los zand, 

modder, losse keien of sneeuw tegenkomt. 

Dan rol je als op rupsbanden overal over-

heen! De Genesis, Surly en Kona zijn toer-

fietsen, waarbij de Genesis de meeste reis-

fietsgenen heeft en de Kona uitblinkt in 

stuntwerk. Alle drie zijn ze duidelijk uitont-

wikkeld: technisch slechte punten hebben 

ze niet. Wel zouden ze betere onderdelen 

kunnen gebruiken, al is die noodzaak een 

stuk kleiner dan op een normale moun-

tainbike. Op deze bikes moet je gewoon 

niet zo’n haast hebben. En ook al vanwege 

hun prijs, kun je ze zien als aanvulling op  

je huidige fietspark. 

De 11Ants en Nicolaï zijn aanzienlijk duur-

der, maar deze zijn dan ook super-de-luxe 

afgemonteerd. Bovendien zijn het ook echt 

totaal andere bikes. Zo is de 11Ants een 

geweldige bike om de hele winter door  

te rijden en pas in het voorjaar eens een 

keer te poetsen. Hij stuurt lekker vlot, maar 

niet als een echte fatbike. De Pinion- 

versnellingsbak biedt te weinig ruimte 

voor échte fatbikevelgen. De Nicolaï is een 

enduro fatbike: hoe harder je rijdt, hoe 

beter het gaat. Helemaal af is hij nog niet: 

volgens ons hoort er een verende vork in 

om hem op zeer hoge snelheid een beetje 

rustig te houden.

Meer  
fatbikes
Over fatbikes is  

nog veel meer te 

vertellen. Techni-

sche gegevens over 

de testbikes staan op 

Fiets.nl met zoekcode 

141159. Daar vind 

je de velgbreedtes 

van onze testbikes, 

het gewicht van de 

losse wielen en de 

inbouwmaten, zodat 

je een indruk krijgt 

van de compatibili-

teit. Ook zal je daar 

snel meer fatbikes 

vinden, fietsen die 

we eigenlijk al in dit 

artikel hadden wil-

len behandelen. Op 

de planning staan 

onder andere de 

Surly Bucksaw, een 

volgeveerde fatbike, 

en de Canyon Dude, 

een lichtgewicht 

carbon racefatty.
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