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Blik

Blik test twee- en vierwielers, signaleert
opvallende randzaken en doet daarvan
elke twee weken verslag.

DeVanNicholasDeveronbeschikt over tweenoviteiten:
de versnelling vanPinion enhet titanium frame.
Maar zijn die deprijswaard?
DoorBart Koetsenruijter IllustratieVolkskrant Infographics

Titanen ros

N
ee,het isgéénmotortje, datdingrond
de trapasvandeVanNicholasDeveron.
Devraagkwamonderwegnogal eens
voorbij endeverwarring isbegrijpelijk,
maarwelwat zuur.Rij jeopeenstate-of-

the-art-trekkingfiets, gemaaktvandebestemate-
rialen,denkenmensendat jeopeenveredelde
Spartamet freewheelt.
Vanwaardatmisverstand?E-bikes, fietsenmet

elektrische trapondersteuning, lijkenstilaan te
kiezenvoordemiddenmotor.Waarde traponder-
steunervoorheen invoor- of achterwiel zat ver-
werkt,wordthij tegenwoordigvooral inhetmid-
dengemonteerd, rondde trapas. Endat isprecies
deplekwaarookderevolutionairnieuwever-
snellingsnaaf vandeDeveronzit.
Nu isdieDeveroneen fietsmetmeernotenop

zijnzang,watgezienzijnprijsookwelmag,maar
eerst evendieversnelling,wantdat is tochwelde
belangrijkstenoviteit.

Nogniet zo langgeledenhadeenstadsfiets een
gesloten (naaf)versnellingssysteemeneentoer-
fiets eenderailleur.De laatstewas lichter enhad
normaalgesprokeneengroterbereikenmeer
versnellingenmeteenkleineronderlingverschil.
Deeerstedieaandatonderscheidmorreldewas
hetDuitseechtpaarRohloff, dat eindvorigeeeuw
eennaafsysteemuitvonddatveertienversnellin-
genkendemeteenafdoendebereik. Voordeel:
veelonderhoudsarmerenminderkwetsbaardan
dederailleur.Nadeel: zwaarder.Hetduurdeeven,
maar sindsbegindezeeeuwbegondeRohloff-
naaf aaneengestageopmars invooralde stoer-

dere toerfietsendie,bijvoorbeeld,methet vlieg-
tuigvervoerdmoestenwordenomdatdeberij-
ders ervan inverrewindstrekenover slechtewe-
gengingen fietsen.

Uithetzelfde landalsRohloff kwamende twee
jongensdie inhet research-en-developmentcen-
trumvanPorschewerktenendie in2006begon-
nenaandeontwikkelingvaneennogbeter ver-
snellingssysteem.HunPinionP1.18wordt sinds
2011 in fietsengebouwdenzitnudusook inhet
nieuwste topmodel vanVanNicholas, deDe-
veron.Het isnetalsdeRohloff eengebruiksvrien-
delijk systeem: jehebtbijhethandvatéénver-
snellingshendel enomteschakelenhoef jehet
trappennauwelijks teonderbreken (op twee
overgangenna; zie inzetoprechterpagina).Maar
netalsmetdeRohloffnaaf isgewichteenminder
voordeligaspect.Die laatstemaaktde fiets 1.650
gramzwaarder,dePinion2.700gram.Datkan
eenbezwaarzijn,maar inogenschouwnemend
datdeDeveroneen toerfiets voorhet zwaarste

werk is, ishet eenoverkomelijkbezwaar. Zozijn
debagagedragersookbepaaldniet licht –dege-
lijkheidenduurzaamheidzijnpijlers vandeze
fiets.

Endat terwijl jewel eenhogeprijsbetaalt voor
hetmateriaalwaarvanhet frame isgemaakt: tita-
nium, tweekeer zosterkals aluminiumenbijna
tweekeer zo lichtals staal; tweemetalendienor-
maalgesprokendoor fietsenbouwerswordenge-
bruikt endiezichmakkelijker endusminder
kostbaar latenverwerken.

Oké, ishetbijdeze fietsdanmisschienniet
voorhetgewicht, titaniumisookgewoonerg
mooi.Het vannaturematteuiterlijkblijft lang
ongeschonden;oppervlakkigekrassenpoets je
eenvoudigweg. Incombinatiemetonderdelen
waaropnietbezuinigd is – integendeel: deeigen
fietsbelkost89euro – resulteertdat ineen,gezien
zijngewicht, zeer soepel fietsende trekkingfiets.

Hetoordeelof het verschilmeteenaluminium
of stalen frameeneenRohloffnaaf hetgeldwaard
is,durftBlikniet voorzijn rekening tenemen.De
stijfheidvanhet framevoldeed,maarwehebben
nietmetzwarebepakkinggefietst.Het schakelen
metPinionenRohloff lijkt verdomdveelopel-
kaarennaeenweekwarenweernietuitwelk sys-
teemprettigerwas.Hetgroterebereikvande 18
versnellingenvanPiniontenopzichtevande 14
vanRohloff biedtopdeNederlandsewegengeen
voordeel;dekleinere stappenperversnelling
vondenweweleenmerkbareverbetering.
Duswillenwe ’m,deDeveron?Graag,maarwel

voor ietsmindergeld.

Rollin’ retro

Er is een vage scheidslijn
tussen een betaalbare motor
en een opgevoerde brommer.

Wat voor leuks kan een aanstaand
motorrijder kopen voor nog geen
3.000 euro? Tweedehands is het
aanbod royaal, maar nagelnieuw,
dan kom je toch in de sector scoo-
ter-met-een-iets-grotere-motor.
Maar wij willen kunnen shinenmet
een echtemotor.
Als je nieuwe fietsen vanmeer

dan 3.000 euro kunt kopen, wordt
het een uitdaging om een nieuwe
motor uit die prijsklasse te zoeken.
Op demotorbeurs in Utrecht stond
het onbekendemerk Mashmet blin-
kende retromotorfietsen voor wei-
nig. Uit Frankrijk, zegt de importeur.
En daarom denkenwe direct: China.
En dat klopte. De onderdelen ko-
men uit dat verre, maar prijs-

technisch zo interessante land, al
zijn demotorfietsen zelf bedacht en
op demarkt gebracht voor Euro-
pesemotorrijders.
En dat betekent momenteel dus

retro. Demodellen, de namen, de
belettering, de uitstraling in de fol-
der: het doet denken een periode
die we voor het gemak de sixties
zijn gaan noemen.
De techniek is hedendaags. Dat

wil zeggen: wie spaakwielen en een
trommelrem in het achterwiel mo-
dern acht, kan volhouden dat het
hier ommoderne techniek gaat.

We probeerden de Scrambler, een
oer-Honda-meets-Triumph, die met
een 125 cc-motor voor 2.900 euro in
de catalogus staat. Missie geslaagd
dus. Maar dan: we hebben veel voor
de krant over, maar ommet een –
pardonmy french – opgevoerde
brommer over de snelweg naar huis

te rijden, is vragen ommoeilijkhe-
den. Veiligheidshalve kiezen voor de
duurdere 400 cc-versie.We zeggen
het maar gelijk: hij kost het dubbele.
Zijn de verwachtingen hoogge-

spannen? Nee. Valt het tegen? Ook
niet. Want het is een ranke fiets, die
maar 150 kgweegt en die daarmee
rap optrekt en zich op de snelweg
best kan weren.

Was het dan ook slim te proberen
bij windkracht 5 een rijtje blik met
120 km p/u te willen passeren? Nee,
want dat haalt-ie niet. En vonden
we dat het frame lekker stabiel

was? Ook al niet. Bij abrupte stuur-
bewegingen zwabbert dat als een
fiets van de Halfords. Verder is het
best jammer dat je met handschoe-
nen aan niet bij het contactslot
kunt, en zelf zouden we die nop-
penbanden eraf laten halen. Want
een stoere uitstraling is geinig,
maar dat geroffel draagt niet bij
aan stabiliteit.
Een heleboel dingen zouden be-

ter kunnen, maar voor dat geld kun-
nen we er ook niet al te boos om
worden.Want als we ons beperken
tot dijkweggetjes, B-routes of een
blokje om in de stad is-ie prima. De
looks zijn goed, demotor – eenmo-
del afgekeken van Honda – roffelt
wellustig, hij schakelt rustig en is bij
het verkeerslicht vlot genoegweg.
En zelfs de uitvoering van 125 euro
hoeft niet op het fietspad.
Theo Stielstra

Het Nederlandse fietsenmerk Van Nicho-
las is in 2006 begonnen door Jan-Willem

Sintnicolaas. Nieuw en uniek aan zijn
fietsen: een titanium frame. Hij verkocht
zijn bedrijf in 2012 aan de Accell-groep
(Koga, Batavus). Die wilde met het merk
de nichemarkt betreden die exclusiever is
dan die waarop de ook niet misselijke

Koga’s zich begeven.

SINTNICOLAAS

Mash Scrambler 400 cc
27 pk (bij 7000 toeren)

Gewicht: zonder brandstof: 150 kg.
Tank: 13 liter. Max. snelheid 130 km/u.

Prijs: € 5.995

GEREDEN

TEST VAN NICHOLAS DEVERON



De voorvork van de Deveron is vooralsnog van aluminium,
afkomstig van het iets oudere model Pioneer; de onze was

bruin gelakt; die kleur past bij de excellente leren handvatten
en het Brooks-zadel, maar titanium zou beter en mooier zijn.
De fabrikant zegt te werken aan een eigen titaniumvork voor

de Deveron.

Het uitrustingsniveau van de Deveron is ongekend hoog.
Wij zouden weliswaar de optie schijfremmen verzilveren,
maar het Magura hydraulische blokjesremsysteem dat er nu
opzat, was beter dan waarmee we ooit hebben gereden. En
de koplamp, B&M Lumotec IQ-X, kost wat (ruim 130 euro)
maar is een juweel.

Hét ultieme verkoopargument van de
Deveron is het nieuwe Duitse
versnellingssysteem van Pinion. Een
gesloten, dus onderhoudsarm systeem
met 18 versnellingen dat in het frame,
rond de trapas, wordt gebouwd en niet,
zoals andere systemen, in het
achterwiel. Dat zou de fiets stabieler
maken. Het bereik is groter dan dat van
de Rohlofnaaf met zijn 14 versnellingen
(636 tegenover 526 procent) en de

stappen per versnelling zijn kleiner (11,5
tegenover 13,5 procent). Wel is het
zwaarder (2.700 tegenover 1.650 gram)
en de meerprijs van de fiets is hoger
(1.200 euro). De constructie van het
systeem vereist dat je bij het
terugschakelen van 13 naar 12 en van 7
naar 6 daadwerkelijk de trappers even
stil moet houden. Bij andere overgangen
en bij het opschakelen hoeft dat niet.
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Gereden Van Nicholas Deveron Pinion, trekking bike met tita-
nium frame, Pinionversnellingsnaaf en kunststof aandrijfriem
Gewicht 17,7 kg
Verkrijgbaarmet vaste framematen en custommade
Prijs vanaf € 5.611 (ketting) en € 5.820 (riem); los frame
€ 1.999, gereden exemplaar € 7.981
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Elke twee weken schrijft Sheila
Sitalsing of Chris Buur over wat
hun is overkomen of opgevallen
op de weg en in de berm.

Klotebaan
Zonde van al die auto’s,
dat Trump straks
president is.

Z
ijn smaak in auto’s is vergelijk-
baar met zijn smaak in vrou-
wen: gladgetrokken, prijzig,

goeddeels buitenlands en tamelijk
voorspelbaar. Toen Donald Trump
in 2015 inzage gaf in de samen-
stelling van zijn vermogen – 92
kantjes vol wolkenkrabbers van 68
verdiepingen hoog, aandelen,
deelnemingen in allerhande be-
drijven, een Silorski S-76 helikop-
ter, een privé-Boeing 757 (met
vergulde stoelriemgespen), auto’s
en ander jongensspeelgoed –was
dat bedoeld om te laten zien dat
tijdschrift Forbes er lelijk naast zat
met zijn schatting dat de man die
president van Amerika kan wor-
den 4 miljard dollar waard is. Hij
bezit namelijk ‘meer dan TIEN
MILJARD DOLLAR’ (de kapitalen
zijn van Trump zelf). Een minus-
cuul deel daarvan bestaat uit een
autovloot, met daarin de gemid-
delde miljardairsauto’s.
Er zit een Rolls-Royce Silver

Cloud tussen, zijn favoriete en zijn
eerste auto, volgens de overleve-
ring, al geloof ik daar niets van,
want zelfs het zoontje van een
goed boerende ondernemer die
het prestigieuzeWharton bezocht
zal in zijn jonge jaren toch eerst
gewoon in een ordinaire Ford heb-
ben gereden. Er zit een Rolls-
Royce Phantom bij, waarin hij wel
eens achter het stuur is gesigna-
leerd. Een Mercedes-Benz SLR
McLaren, die met die schattige
vleugeldeuren. Een Lamborghini
Diablo VT in helblauw. Enfin, dat
werk.
Straks, als hij president wordt –

of wannéér hij president wordt,
moet je tegenwoordig zeggen ge-
loof ik, want het als-stadium schij-
nen we voorbij te zijn – zal hij niet
in die dingenmogen rijden.
Mark Rutte mag rondtuffen in

die malle Saab van hem, en zelfs
stukjes fietsen, Amerikaanse presi-
denten is het door de beveiliging
verboden zelf achter het stuur te
zitten op de openbare weg. Ze
worden gereden, net als hun fami-
lieleden, in voertuigen die de Se-
cret Service heeft goedgekeurd;
tegenwoordig is dat meestal een
gepantserde Cadillac die ze The
Beast noemen – beveiligerstrauma
uit de tijd dat John F. Kennedy in
een Lincoln Cabriolet het perfecte
doelwit vormde voor een scherp-
schutter.
Bill Clinton klaagde daarover. Hij

vond het niet zelf mogen rijden in
een lekkere auto één van de grote
nadelen van het presidentschap.
Hillary zei vorig jaar dat ze al acht-
tien jaar niet achter het stuur heeft
gezeten, een handicap die nu een-
maal hoort bij het vervullen van
opeenvolgende hoge functies in
het openbaar bestuur. President
Obama bekende een paar jaar ge-
leden in een tv-interview dat hij op
het terrein van hetWitte Huis stie-
kem een rondje had gereden in de
elektrische Chevrolet Volt van een
vriend die op bezoek was, en dat
het lekker was.

Wat een klotebaan.
Sheila Sitalsing


