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O
verhetdesign
wordtveelge-
twistdoorde
testers,maarderijkwaliteitenvan

kampioenKleverwordenbijnaalombejubeld.
Of, zoals een tester meldt: ,,Niet sexy, maar wat
een fijne fiets is dit!’ Vooral de zeer krachtige
ondersteuning valt in de smaak (‘zelfs bij tegen-
wind haal je makkelijk 45 kilometer per uur’),
terwijl ook de stabiliteit en de vering applaus
oogsten.

Wat een fijne
fiets is dit! 

kLeVeR b speeD pLUs � €4999

speed pedelec � tot €5000 

best 
getest

8.1

Voorhetvolledigetestoordeelenhetplannenvaneenproefritgajenaar:

SPECIalIzEDTVaDo6.0(€4799)
De geruisloze motor, goede wegligging
en vering zorgen voor een mooie score.

QWIC PERFoRMaNCEMa11SPEED
(€4799) De vering is stug; de geruis loze
motor en ondersteuning zijn prima.

7.3

GazEllEulTIMaTESPEED(€4699)
Het testpanel is zeer tevreden met de
soepele ondersteuning en afwerking. 

HaIBIKESDuRo TREKKINGS9.0
(€3999) Testers vallen vooral voor het
sportieve design van ‘de goedkoopste’.

7.5

7.1

TREKallaNT9.9S (€6599)
Ondersteuning en wegligging zijn dik in
orde, motorgeluid is een minpunt. 

7.1

KalKHoFFEND7.B EXCITE(€5299)
Veel applaus voor het design, soepele
ondersteuning en prima comfort.

7.7

Rijeigenschappen   
Comfort
Prijs/kwaliteit
Motor/ondersteuning
Display/bediening
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beste
koop

D
ebestefiets
vanditjaar!
Hettestpanel
isbijnaunaniemoverdeklassevan

deKlever.Testers zijn vooral te spreken over
de achtermotor met het Pinion-schakelsysteem
(‘aandrijving is een ware belevenis’), het eigen-
tijdse design en de onderhoudsvrije riem (in
plaats van de ketting). Voornaamste minpunt is
de prijs: ,,Fietst meer dan geweldig, maar kost
ook serieus geld.’’

Waanzinnig
rijgenot!

kLeVeR X speeD pINIoN � €7200

best 
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Rijeigenschappen    
Comfort
Prijs/kwaliteit
Motor/ondersteuning
Display/bediening
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V
oorJohannesVeuger(26)
betekendedeaanschaf
vaneenspeedpedelec,
inmaartditjaar,een
mooieaanvullingopzijn

verzameling.,,Ik ben gek van fietsen,
heb er inmiddels zes. Zo ben ik bij-
voorbeeld vorig jaar op mijn toerfiets
naar Engeland op vakantie geweest.’’ 
De recente aankoop van zijn speed

pedelec, een tweedehands Klever,
had een zakelijke reden: als junior
controller raast hij nu de 23 kilometer
van huis naar werk en vice versa. En
op een speed pedelec, die maximaal
45 kilometer per uur kan, doet hij dat
fluitend. ,,Ik heb ook wel van huis
naar werk gefietst op een gewone
fiets, maar zo’n speed pedelec is na-
tuurlijk veel makkelijker en comfor-
tabeler. Tot nu toe bevalt het heel
goed’’, aldus Johannes, die vooral
meedeed aan de fietstest omdat
hij een groot fietsliefhebber is én
benieuwd is wat er zoal te koop is
op de markt.  Een nieuwe speed
pedelec kopen zit er voor Johan-

sneller op je werk
dan met de trein

nes niet zo gauw in. ,,Speed pedelecs
van  Stromer zijn prachtig,  maar ze
zijn ook erg duur, ja. Ik heb voor een
Klever gekozen omdat die fietsen net
iets goedkoper en toch kwalitatief
heel goed zijn. Tweedehands kostte
hij me 3200 euro. Dat vind ik nog net
te doen.’’

Rekenen
Voor Johannes was de aanschaf van
de speed pedelec ook een kwestie
van rekenen. ,,Als ik met de trein naar
mijn werk ga, ben ik ongeveer 40 mi-
nuten bezig; met de speed pedelec
ben ik er 35 minuten.’’ Of zijn col-
lega’s ook massaal aan de e-bike of

speed pelec gaan, betwijfelt
 Johannes. ,,Volgens mij ben
ik nu de enige die op de
fiets komt. Ik geloof zeker
dat het aantal e-bikes en
speed pedelecs de komende
jaren sterk toeneemt, maar
ik denk ook dat veel mensen
 toch terugschrikken voor 
de prijs.’’

� Johannes
testde(latere)
BesteKoop,
deSpecialized
TVado6.0.
FOTO PIM RAS

� Fiets-
fanaat
Johannes
Veuger:
‘Welwat
duur,ja.’
FOTO PIM RAS

speed pedelec � vanaf €5000

beste
koop
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