Karren maar!
Acht bagagekarren achter de fiets

Tekst: Jan Mark Moquette | Productfotografie: Bart Hautvast | Praktijkfotografie: Sjiva Janssen

Wij kennen ze, fietsers die hun fietstassen voor-

goed vaarwel hebben gezegd: alle bagage stoppen
ze in een karretje. Is dat echt zo handig?
Op Pad deed een test.

Wat het handigste is aan de fietskar? Dat je geen dragers
nodig hebt. En dat is leuk voor mountainbikers en wielrenners die bepakt op vakantie willen. Dankzij de fietskar
hoeven ze hun geliefde fietsje niet tot dranghek te verbouwen met lastige dragers. Onderweg kunnen ze de kar met
bagage ergens laten staan om een dagtocht te maken op
hun kale fiets. Ook tandemrijders mogen blij zijn, op hun
fiets past immers geen tweepersoons kampeeruitrusting.
De fietskar lost dit op.
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Te veel?
Nog een voordeel: er past héél veel in een fietskar. Bij de
meeste karren hoort een enorme ‘weekendtas’ (ca 100
liter) waar je meer in kwijt kunt dan je lief is. Daarin
zitten alle spullen netjes bij elkaar; iedereen die steeds
vergeet in wélke fietstas wát zit begrijpt wat we bedoelen.
Toch is ‘veel’ alleen een voordeel als je het gewicht
beperkt houdt. Wij probeerden de karren uit met maximaal 25 kilo bagage en daarmee fietsen bleek al geen
pretje. De meeste karren kunnen theoretisch veel meer
vervoeren (tot 50 kilo).

Minder flexibel
Nadelen zijn er ook: je hebt meer remweg, meer rolweerstand, en het vervelendste is dat je met meer lengte (en
breedte) minder flexibel bent. Denk bijvoorbeeld aan
omkeren in een smal steegje, door een nauw hek manoeuvreren, een trap op met je spullen of het vervoer van de
kar per vliegtuig.

Proefrit
Behoefte om eerst een bagagekar te proberen? Dat kan, tijdens Uit &

TEST

Actief op 4, 5 en 6 maart in de Jaarbeurs Utrecht. De bagagekarren
staan op het fietsparcours, met dank aan Wim Kok Fietsplezier. Deze
Utrechtse fietskarspecialist kun je overigens altijd benaderen voor het
maken van een proefrit.
Informatie: Wim Kok Fietsplezier, Nachtegaalstraat 51, Utrecht, (030) 231 57 80. I: www.wimkok.nl.

bagage: moeilijk aan te koppelen en te parkeren (kar wil
omvallen), uit balans in de bocht (bagage trekt zijwaarts
aan de fiets) en extra lastig keren (wiel van de kar ver achter de fiets). Een bepakte éénwieler vraagt om een stijve
fiets met een beresterk achterwiel. Anders zwiept alles
heen en weer.
Twee wielen
Tweewielers blijven staan, en dat is handig tijdens het
opladen, aan- en afkoppelen, parkeren en keren in een
nauwe straat. De wielen rijden over een ander stuk weg
dan de fiets, volgen daardoor iets onrustiger, pakken vaker
een stoeprand mee en lopen eerder vast in een smalle
doorgang (paaltje, hek, smal pad). Maar ze sparen de fiets.
Voor het vastkoppelen is één enkele dissel voldoende.
Bij de geteste tweewielers zet je die vast aan de linkerkant
van de fietsachteras. Scherp keren kan (draaicirkel klein),
maar alleen linksom, anders raakt het achterwiel de dissel.
Een noodstop maken met een zware tweewieler kan
gevaarlijk zijn. De zware (ongeremde kar) doet het achterwiel van de fiets links uitbreken.

Fietsen met een kar voelt anders aan dan fietsen met
fietstassen. Een beladen kar kan duwen en trekken in de
rijrichting, instabiel hangen in de bocht of de fiets niet
goed volgen. Hoe een specifieke kar rijdt hangt af van zijn
constructie (slap of stijf), de koppeling aan de fiets (rotsvast of gammel), maar ook de stijfheid van de fiets zelf
maakt een wereld van verschil. Met minder bagage rijdt
het altijd strakker.
Eén wiel
Karren met één wiel vallen om als ze niet achter een fiets
hangen. Ze moeten dus knalstijf aan de fiets vastzitten terwijl hobbels en bochten toch soepel worden gevolgd. Alle
éénwielers lossen dit op met een stevige vork die om de
uiteinden van de fietsachteras klemt (roterend om hobbels
op te vangen) en met een stijf draaipunt áchter de fiets
(voor het maken van bochten). Eénwielers zijn lekker smal
en volgen de fiets over het algemeen feilloos, ook op smalle paadjes (singletracks). Problemen treden op bij zware

Trekhaken
De karren hangen aan één of twee punten aan de achteras
van de fiets en ieder merk heeft zo z’n eigen koppelsysteempje. Meestal klemmen die systemen onder de moeren van de as of
vervangen de originele snelspanner; een aantal merken levert
een koppeling die vastklemt
tussen de staande en de
liggende achtervork. Er
zitten hele simpele systemen tussen die altijd
passen, maar ook ingewikkelde met veel ringetjes en moertjes die
niet of met veel moeite passen en die in
ieder geval zorgen voor
een slecht humeur.

B.O.B. Yak
Plussen & minnen
+ Stijve constructie.

- Niet plat opvouwbaar.

+ Strak rijgedrag.

- Lastig keren en parkeren.

B.O.B. haakt aan zijn B.O.B.-as.

+ Volgt goed in de bocht.
+ Simpele, effectieve koppeling.

De Yak is het meest gespotte fietskarretje voor vakantiefietsers. De stalen kar heeft een laadplateau van geperforeerde
plaat en een buisconstructie met opstaande randen waartussen de waterdichte zak (Dry Sak) staat (vastmaken met
spin). De koppeling aan de fiets is simpel en doeltreffend:
de originele snelspanner vervang je door de B.O.B.-as.
Daaraan haakt de Yak aan beide kanten, geborgd met veertjes van staaldraad. De vork en het wiel kun je verwijderen,
maar de kar plat opvouwen (opslag/vervoer) gaat niet.

+ Smal (singletracks mogelijk).

Prijs: € 359,- (inclusief tas). Gewicht: 7,8 kilo (inclusief tas). Breedte: 43 cm.

Rijden
Normaal beladen (15 kilo) hing de Yak strak achter de fiets
en volgde hij perfect in de bocht. Alles voelde voldoende
stijf aan, zonder last van trekken en duwen in de rijrichting. Zwaar beladen (25 kilo) kregen we in de bochten te
maken met zijwaartse krachten, handelingen als parkeren,
aan- en afkoppelen, en keren zijn dan lastig. Toch blijven
de problemen binnen aanvaardbare grenzen. Prima kar.

Tas: 94 liter (waterdicht). Maximale lading: 32 kilo.

Kool-Stop Wilderbeast
Plussen & minnen
+ Goede constructie.

- Ingewikkelde koppeling.

+ Rijdt voldoende strak.

- Lastig keren en parkeren.

Kool-Stop-koppeling tussen de achtervorken.

+ Volgt goed in de bocht.
+ Plat opvouwbaar.
+ Smal (singletracks mogelijk).

De Wilderbeast vraagt om een vergelijking met B.O.B.’s
Yak. De verschillen: relatief plat opvouwbaar tijdens vervoer, een laadplateau van kunststof, een minder fraaie tas,
ietsje goedkoper en ietsje zwaarder. Kool-Stop levert twee
koppelingen: de ene klemt tussen de achtervorken, de
andere bevestig je aan de uiteinden van de snelspanner.
Beide zorgden voor ergernissen, maar meestal konden we
ze passend krijgen. Wie 94 liter nog niet genoeg vindt: er
passen lowriders voor fietstassen op de dissel.

Rijden

Prijs: € 329,- (inclusief tas). Gewicht: 8,6 kilo (inclusief tas). Breedte: 44 cm.
Tas: 95 liter (niet waterdicht). Maximale lading: 32 kilo.
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Met 15 kilo bagage reed de Wilderbeast best goed, maar
vergeleken met de Yak iets minder strak. De constructie
lijkt minder stijf en de koppeling is minder rotsvast. Met
25 kilo bagage kregen we last van duwen en trekken in de
rijrichting en zijwaarts hangen in de bocht. Parkeren, koppelen en straatje-keren zijn dan erg lastig. Geen verkeerde
kar, maar van de Yak wint hij niet.

B.O.B. Ibex
Plussen & minnen
+ Stijve constructie.

- Niet plat opvouwbaar.

+ Strak rijgedrag.

- Vrij zwaar.

+ Volgt goed in de bocht.

- Schokdemping kan beter.

+ Meer comfort op slecht wegdek.

- Fikse meerprijs.

+ Simpele, effectieve koppeling.

- Lastig keren en parkeren.

+ Smal (singletracks mogelijk).

Prijs: € 484,- (inclusief tas). Gewicht: 9,3 kilo (inclusief tas). Breedte: 34 cm.

De schokdemper
van de Ibex.
De Ibex is het geveerde broertje van de Yak. De schokdemper (veerweg 7 cm) kun je in drie standen zetten (afhankelijk van gewicht bagage) en de voorspanning van de stalen
veer is instelbaar (vastdraaien). Door het extra onderdeel
(andere constructie) is de kar langer, zwaarder en duurder
dan de Yak. En omdat hij bedoeld is voor ruw wegdek
heeft B.O.B. er een breed bandje (57 mm) omheen gelegd.
Rijden
Eerlijk gezegd merkten we minder verschil (met de Yak)
dan verwacht. Op wegen met veel hobbels reed het inderdaad rustiger, maar op hoge snelheid ging het wiel soms
stuiteren. De oorzaak lijkt de schokdemper: de veer is niet
gedempt en komt even zo hard terug. Het was te verhelpen
door de voorspanning van de veer zo laag mogelijk te zetten. Desondanks een fijne kar, maar hij is de meerprijs niet
waard.

Tas: 94 liter (waterdicht). Maximale lading: 32 kilo.

Kool-Stop Kool Mule
Plussen & minnen
+ Oerdegelijke constructie.

- Ingewikkelde koppeling.

+ Rijdt strak.

- Lastig keren.

+ Volgt goed (kort).

- Slechts bruikbaar met

+ Smal (singletracks mogelijk).

Kool-Stop-Koppeling aan de snelspanner.

fietstassen.

+ Goed parkeren.
Fietstassen op een fietskar onlogisch? Voor tandemrijders
met voldoende fietstassen is de Kool Mule zo’n slecht idee
nog niet: één tassenset op de voordrager, drie paar tassen
op de kar. Door de oerdegelijke stalen constructie is hij
korter dan de andere éénwielers (wiel staat verder naar
voren) en dat maakt hem wendbaarder. Voor de koppeling
geldt hetzelfde als bij de Wilderbeast.

Rijden

Prijs: € 289,- (exclusief fietstassen). Gewicht: 7,4 kilo (exclusief fietstassen). Breedte: 47 cm.

Toen alle fietstassen eindelijk hingen reed het goed (met
15 kilo bagage). Dankzij de beperkte lengte van de kar
stuurde hij directer en bleek de draaicirkel kleiner vergeleken met de overige éénwielers. Ook de Kool Mule kreeg bij
zware bepakking (25 kilo) last van zijwaarts trekken in de
bochten. Niet met parkeren, de brede standaard werkt
goed. Maar het blijft een kar voor een select groepje.

Inhoud: afhankelijk van de fietstassen. Maximale lading: 50 kilo.
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Weber Monoporter
Plussen & minnen
+ Snel en klein opvouwbaar.

- Vrij slappe constructie.

+ Volgt goed.

- Instabiel rijgedrag.

+ Niet zo zwaar.

- Erg lastig keren

+ Smal (singletracks mogelijk).

en parkeren.
- Erg duur.

Vering in het scharnier.
Een snel inklapbaar ontwerp: dissel eraf, laadplateau
verticaal draaien, wiel naar voren en de
Monoporter past in een draagtas. De erg hoge
(zware spullen onderin!) waterdichte tas klikt slim vast op
het plateau, met spanbanden kun je ook andere lading
vastsjorren en het scharnier in het aluminium frame zorgt
voor vering (minder dan bij de Ibex). De ietwat ingewikkelde koppeling vervangt de originele snelspanner, maar
paste helaas niet op alle frames. Met een degelijke dissel
hangt de Monoporter vast; hij kan zelfs op slot!

Rijden

Prijs: € 498,- (inclusief tas). Gewicht: 7,4 kilo (inclusief tas). Breedte: 45 cm.
Tas: 80 liter. Maximale lading: 25 kilo.

De stijfste en stabielste kar bleek het niet, want het kunststof plateau zit slechts vast op een enkele buis en het wiel
is enkelzijdig opgehangen. Met 15 kilo bagage volgde de
kar nog wel goed, maar hij zwabbert, trekt in de bocht zijwaarts aan de fiets en tijdens ‘straatje-keren’ raakte het
lage plateau erg snel het wegdek. Voor 25 kilo bagage (nog
nét toegestaan) bleek de Monoporter niet erg geschikt.
Mooie designkar, snel inklapbaar, maar minder bruikbaar
voor veel ballast.

Burley Nomad
Plussen & minnen
+ Opvouwbaar.

- Onrustig op ruw wegdek.

+ Van zichzelf in evenwicht.

- Slipeffect bij noodstop

+ Ontlast het fietsachterwiel.
+ Gemakkelijk keren en parkeren.
+ Handige koppeling.

(zware last).

Koppeling aan snelspanner.

- Vrij breed (niet handig op
singletracks).
- Geen losse tas.

De Nomad heeft een vaste ‘bak’ van met doek bespannen
aluminium, die uit twee grote compartimenten met handige steekvakjes bestaat. Er gaat een dekzeil overheen ter
bescherming tegen regen en stof. Burley levert twee koppelingen: de ene klemt tussen de achtervorken (Burley
Hitch), de andere (Alternative Hitch) vervangt de snelspanner.
Beide zorgen voor een ‘trekhaak’ aan de linkerkant van de
achteras. Aankoppelen gaat probleemloos, zeker vergeleken met de éénwielers. Wielen en dissel zijn snel gedemonteerd (bij vervoer), het losse ‘droogrekje’ kost € 49,-.

Rijden

Prijs: € 379,-. Gewicht: 7,3 kilo (exclusief droogrekje). Breedte: 65 cm. Bak: 125 liter.
Maximale lading: 45 kilo.
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Met 15 kilo reed de Burley goed. De tweewieler kan veel
bagage dragen, maar bij 25 kilo voelden we wel geduw en
getrek in de rijrichting (slappere dissel) en op slecht wegdek hing de kar onrustig achter de fiets. Ook oppassen met
hard remmen, want dan slipt het fietsachterwiel links weg.
Parkeren gaat uiteraard prima.

Radical Design Cyclone
Plussen & minnen
+ Snel en klein opvouwbaar.

- Onrustig op ruw wegdek.

+ Van zichzelf in evenwicht.

- Slipeffect bij noodstop (zware last).

+ Ontlast het fietsachterwiel.

- Vrij breed (onhandig op singletracks).

+ Makkelijk keren en parkeren.
+ Niet zo zwaar (de lichtste!).
+ Erg handige koppeling.
Wiel en dissel eraf:
schoudertas.

De ‘trekhaak’ van de Cyclone.
Een tas op twee wielen: met één druk op de knop verwijder
je de wielen van het inwendige frame, dan de dissel losschroeven en je hebt een draagtas (met schouderband). Het
vastkoppelen van de dissel aan de achteras van de fiets gaat
simpel: een stevig trekhaakje met kogel klemt links vast
onder de snelspanner, daarop klikt de dissel makkelijk vast.
Los verkrijgbaar zijn de regenhoes, de wielhoezen (opbergen van vieze wielen) en een wandeldissel (maakt er een
handkar van).

Rijden

Prijs: € 385,-. Gewicht: 5,7 kilo. Breedte: 65 cm. Inhoud: 100 liter. Maximale lading: 40 kilo.

Ook dit is met zware bepakking een eigenwijs volgend karretje dat licht duwt en trekt in de rijrichting en je achterwiel laat slippen bij een noodstop. Toch reed de Cyclone
iets strakker en rustiger dan de twee Burleys. Je kunt hem
goed in evenwicht beladen en er probleemloos veel in vervoeren. Een praktisch en compact karretje voor vakantiefietsers.

Burley Flatbed
Plussen & minnen
+ Alles kan erop.

- Onrustig op ruw wegdek.

+ Plat opvouwbaar.

- Slipeffect bij noodstop

+ Van zichzelf in evenwicht.
+ Ontlast het fietsachterwiel.
+ Makkelijk keren en parkeren.

(zware last).
- Erg breed (niet op singletracks).

+ Handige koppeling.

De tweewielige Flatbed is een laadplateau met twee
opstaande randen. Het aluminium frame, waar je van alles
en nog wat op vast kunt snoeren, is bespannen met doek;
twee grote kanozakken (niet inbegrepen) passen perfect.
De twee grote wielen zijn dubbelzijdig dus stevig opgehangen, maar het maakt de kar wel breed (81 cm). Het koppelen van de Flatbed aan een fiets gaat probleemloos.

Rijden

Prijs: € 259,-. Gewicht: 7,2 kilo (geen tas). Breedte: 81 cm. Laadplateau: 45 x 85 cm.
Maximale lading: 45 kilo.

Het rijdt niet verkeerd met de Flatbed, maar met veel
bepakking (25 kilo) op een hobbelweg volgt hij een beetje
onrustig, hij trekt en duwt enigszins in de rijrichting en
breekt uit bij een noodstop. Daar komt bij dat de Flatbed
rammelt en met zijn breedte kom je uiteraard eerder stil te
staan voor een nauwe doorgang (paaltje op fietspad). Toch
een handige kar om alles wat los- en vastzit mee te vervoeren.
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Beste kar

Beste éénwieler
Eénwielers blijken hele volgzame karretjes, zolang ze achter een rechtuit rijdende fiets hangen en niet te zwaar
beladen zijn. De prettigste éénwieler voor vakantiefietsers
vinden wij de (toch al populaire) Yak van B.O.B. Zijn eveneens fijne broer Ibex vinden we het extra bedrag niet
waard, en de Kool-Stop Wilderbeast wint het slechts qua
opvouwbaarheid van de Yak. De Kool Mule is voor een
kleine groep fietsers interessant en de erg dure en snel
opklapbare Monoporter van Weber is leuk tot je er veel
bagage in stopt.

Alle fietstassen en dragers bij het vuil en iedereen een
fietskar? Dat lijkt ons overdreven, alleen al vanwege de
fikse prijs. Het blijft een persoonlijke afweging of de voordelen van de fietskar (geen dragers nodig) opwegen tegen
de nadelen (minder flexibel) en of je kunt leven met het
specifieke rijgedrag. De nadelen vallen overigens reuze
mee als je de hoeveelheid bagage beperkt houdt en ze
verschillen uiteraard per kar. Tip: koop geen fietskar
omdat je 30 kilo of meer wilt vervoeren op vakantie.

Hoe getest?
Beste tweewieler
Tweewielers hobbelen iets eigenwijzer achter de fiets,
maar zijn prettiger in de omgang omdat ze op eigen benen
staan. De Radical Design Cyclone vinden wij de fijnste en
meest praktische tweewieler voor de vakantiefietser. Hij is
onderweg praktischer en rijdt lekkerder dan de eveneens
goede Burley Nomad. De brede Flatbed van Burley is handig voor een kleine specifieke groep.

Wij testten de acht karren met een groep fietsers (tassen- en karrenliefhebbers) op een testparkoers met afwisselend wegdek (vlak, hobbels, rechtuit, bochtig, asfalt, klinkers, onverhard, klimmen en dalen).
De karren werden eerst met 15 en vervolgens met 25 kilo bagage
gevuld. Om de koppelingen te beoordelen werden ze bevestigd aan
verschillende mountainbikes en vakantiefietsen.
Informatie

Testwinnaar
Kiezen tussen de éénwielige Yak en de tweewielige Cyclone?
Het is wikken en wegen, maar wij denken dat vakantiefietsers het meeste plezier zullen hebben van de Radical
Design Cyclone.
<

• B.O.B.: Vertex, (0252) 34 08 59. I: www.bobtrailers.com.
• Burley: Wim Kok Fietsplezier, (030) 231 57 80. I: www.burley.com.
• Kool-Stop: Third Wave Carriers, (020) 610 70 33. I: www.koolstop.com.
• Weber: Van Meurs, (0347) 35 18 55. I: www.weber-products.de.
• Radical Design: Van der Voort, (0182) 59 98 22. I: www.radicaldesign.nl.

Type
Materiaal kar

B.O.B.
Yak
Eénwieler
Staal

B.O.B.
Ibex
Eénwieler
Staal

Kool-Stop
Wilderbeast
Eénwieler
Staal/kunststof

Vering
Prijs (inclusief tas)

Nee
€ 359,-

Ja
€ 484,-

Nee
€ 329,-

Gewicht kar
Gewicht tas
Inhoud (tas/bak)
Waterdicht?
Breedte
Lengte as-as (kar-fiets)
Afmeting wiel
Bandbreedte (geleverd)
Maximale lading (kg)

6,3 kilo
1,5 kilo
94 liter
Ja
43 cm
134 cm
16-inch
47 mm
32 kilo

7,8 kilo
1,5 kilo
94 liter
Ja
43 cm
144 cm
16-inch
57 mm
32 kilo

Bepakken
Vastkoppelen
Opvouwen (opslag/vervoer)
Rijgedrag rechtuit
Rijgedrag in bocht
Hobbels
Singletrack

••••
•••
••
••••
••••
••••
••••
•••
••
••

••••
•••
••
••••
••••
•••••
••••
•••
••
••

Hard remmen
Keren
Parkeren

Kool-Stop
Kool Mule
Eénwieler
Staal

Burley
Nomad
Tweewieler
Aluminium

Burley
Flatbed
Tweewieler
Aluminium

Radical
Cyclone
Tweewieler
Aluminium

7,7 kilo
1,0 kilo
95 liter
Nee
44 cm
138 cm
16-inch
47 mm
32 kilo

Weber
Monoporter
Eénwieler
Aluminium/
kunststof
Nee
Ja
€ 289,€ 498,(zonder fietstassen)
7,4 kilo
6,0 kilo
N.v.t.
1,4 kilo
N.v.t.
80 liter
Nee
Ja
47 cm
45 cm
106 cm
136 cm
16-inch
20-inch
47 mm
37 mm
50 kilo
25 kilo

Nee
€ 379,(vaste bak)
7,3 kilo
N.v.t.
125 liter
Nee
65 cm
105 cm
16-inch
47 mm
45 kilo

Nee
€ 259,(geen tas)
7,2 kilo
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
81 cm
95 cm
20-inch
47 mm
45 kilo

Nee
€ 385,(vaste tas)
5,7 kilo
N.v.t.
100 liter
Nee
65 cm
94 cm
16-inch
47 mm
40 kilo

••••
••
•••
•••
•••
•••
••••
•••
••
••

••
••
••
••••
••••
•••
••••
•••
•••
•••

••••
••••
•••
•••
••••
•••
••
••
••••
••••

•••
••••
••••
•••
••••
•••
•
••
••••
••••

••••
•••••
•••••
•••
••••
•••
••
••
••••
••••

••••
•••
•••••
•••
••
•••
••••
•••
••
••

• Slecht, •• Matig, ••• Voldoende, •••• Goed, ••••• Zeer goed.
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