
Aanschafhulp racefiets

Framemaat

Je moet een racefiets van de goede maat hebben. Dat klinkt logisch, maar veel mensen kopen een
fiets van de verkeerde maat.

De framemaat wordt met een getal uitgedrukt.

Regel is: maat = bovenbeenlengte x 0.68 naar beneden afgerond. Je bovenbeenlengte meet je vanaf
je hak tot je kruis, met je voeten ongeveer 15 cm uit elkaar (net als op een fiets).

Deze tabel geeft een indicatie van je frame maat:

Prijs

Je moet van tevoren een budget stellen over hoeveel geld je wilt uitgeven aan een racefiets. Een
redelijke nieuwe racefiets kost minstens zo’n €1000. De duurste modellen kosten soms zelfs €10.000.

Nieuw of tweedehands

Het voordeel van een nieuwe racefiets is zekerheid dat hij sowieso geen verborgen gebreken heeft, je
hebt garantie, en alles is helemaal nieuw. Een nieuwe racefiets is echter een stuk duurder dan een
tweedehands racefiets. Aangezien een goed onderhouden racefiets lang meegaat (10 jaar is niet
ongebruikelijk) is het zeer de moeite waard om naar een tweedehands fiets te kijken.

Voor €1000 kan je een basale nieuwe racefiets kopen. Deze heeft dan een goedkoop frame goedkope
wielen en goedkope versnellingen. Kwalitatief is dit echter vaak minder: het frame is zwaarder en
minder stijf, de versnellingen schakelen minder goed en de wielen zijn zwaarder en draaien daardoor
minder. Ook gaat alles minder lang mee, zeker als je veel kilometers maakt.

Een racefiets die enkele jaren geleden nieuw €3000 kostte, zal nu vaak tweedehands de helft of nog
(veel) minder kosten. Tegenwoordig is een trend dat mensen een racefiets met schrijfremmen willen
hebben. Om deze reden kan je vaak relatief goedkoop een tweedehands racefiets met velgremmen
kopen.

Als je er zeker van bent dat deze de goede maat, goed onderhouden en vrij van gebreken is, kan je
voor hetzelfde geld een veel betere fiets kopen. Let wel goed op of er nog dingen niet goed zijn aan
de fiets. Veel dingen zijn te herstellen, maar dat kost ook weer geld, zeker als je een fietsenmaker
ervoor moet inschakelen. Dat moet je bij de aanschafprijs optellen.

De groep

De groep bestaat uit alle bewegende onderdelen op je racefiets. Het zijn dus je remmen, trappers,
tandwielen, schakelsysteem en naven. De velgen horen niet bij de groep, maar worden vaak



aangepast aan het prijsnivo van de groep. Het prijs- en kwaliteitsnivo van de groep, die dus bestaat
uit alle bewegende onderdelen, zegt veel over het prijsnivo van de fiets en over het gewicht.
Voordelige groepen kunnen kwalitatief ruim voldoende zijn voor recreatieve fietsers, als je
wedstrijden wilt rijden dan zul je toch een betere groep willen.

Bekende merken voor groepen zijn Shimano, SRAM en Campagnolo. Elk merk heeft groepen in vele
prijsklassen, voor een paar honderd euro heb je een goedkope groep, terwijl een dure groep wel
€2000 kan kosten. Het verschil zit vooral in de gebruikte materialen, het gewicht en de
duurzaamheid. Check dus altijd welke groep op de fiets zit en kijk even op internet welk prijsnivo de
groep is. Dat is een goede indicatie voor prijs en kwaliteitsnivo van de fiets.

De trappers horen meestal niet bij de groep, omdat er veel
verschillende soorten trappers zijn. Veel gebruikt op de racefiets zijn
SPD-SL trappers en plaatjes. Kijk welke trappers er op de fiets zitten en
of dat ook de trappers zijn die jij wilt gebruiken.

SPD-SL trappers

Hoeveel versnellingen

Aan de versnellingen kan je vaak al zien hoe oud een racefiets is. Een fiets met 8 versnellingen achter
is vaak al erg oud (>10 jaar). Alhoewel zo’n fiets als instapmodel prima is, zal je dan als je een beetje
enthousiast wordt al snel een betere fiets willen. Fietsen van zo’n 5 jaar oud hebben vaak 9-10
versnellingen achter. Nog nieuwere fietsen hebben vaak 11 of zelfs 12 versnellingen achter.

Voor hebben de meeste fietsen twee of drie tandwielen. Drie tandwielen (triple) komt op nieuwere
fietsen niet meer voor, maar was handig toen er achter nog niet zoveel tandwielen waren. Het verzet
op de fiets is de verhouding tussen de voor- en achtertandwielen. Het bepaalt hoe zwaar of licht je
trapt. Twee tandwielen voor (double) is tegenwoordig de norm, het aantal tanden is vaak 52/42 of
52/39, dit is geschikt als je vooral vlak gaat fietsen. Als je veel wilt klimmen is een compact handig,
dit heeft vaak 50/34 of 52/36 zodat je op het kleine blad lichter kan fietsen.

De cassette is de set tandwielen op het achterwiel. Een cassette voor op de vlakke weg heeft bijv 12
als kleinste en 24 als grootste. Bij een bergverzet zijn de grootste achtertandwielen veel groter (wel
30 tanden of meer) en kun je lichter in de bergen fietsen. Check wat voor verzet er op de fiets zit en
of dat past met waar je wilt gaan fietsen.

Tandwielen

Check goed of de ketting en tandwielen voor/achter versleten zijn. Als
ze nog goed zijn, dan zijn de tanden mooi symmetrisch. Als ze een
beetje krom 1 kant op staan, dan is dat een teken dat ze versleten zijn.
Een nieuwe cassette (tandwielen achter) kost je al snel €50, een
nieuwe voortandwiel kost ook al gauw €50,=.  Slijtage van de ketting
kun je controleren met een kettingslijtage meter, maar ook door de
ketting met je vingers van het voortandwiel omhoog te trekken. Als je

Een nieuw buitenblad en een
versleten binnenblad

de ketting ver op kunt tillen, of als de ketting roestig is, is dat een indicatie dat de ketting versleten.

Ketting en tandwielen zijn slijtende delen van de racefiets. Ze zijn prima te vervangen maar dat kost
wel geld, en dat moet je optellen bij de aankoopprijs.



Banden

Kijk of de buitenbanden in goede staat zijn. Na veel gebruik kan een buitenband een platte kant
ontwikkelen. Deze moet dan worden vervangen. Een nieuwe buitenband kost ca. €20, deze kan je
ook prima zelf vervangen.

Speling op lagers/trapas/wiellagers

Dit is heel belangrijk, want als er speling op je fiets zit heb je een probleem en kan de fiets onveilig
zijn.

De racefiets heeft 3 belangrijke lagers: balhoofd (stuur), bracket (trappers) en wiellagers.

Balhoofdlager controleren: Knijp de voorrem in en beweeg de fiets rustig voor en achteruit. Als je
voelt dat de voorvork heen en weer klikt en je hoort hem tikken, dan zit er speling op. Dit is af te
stellen, of het lager moet vervangen. Een goed balhoofdlager heeft geen speling!

Bracketlager controleren: trek en druk de cranks zijdelings heen en weer. Er mag geen speling zijn, als
je voelt dat de cranks heen en weer klikken, dan zit er speling op. Deze kan worden afgesteld of het
lager moet worden vervangen.

Wiellagers controleren: duw de velgrand zijdelings heen en weer, dus haaks op de draairichting. Er
mag geen speling voelbaar zijn. Als je het wiel ronddraait dan moet het makkelijk meerdere slagen
soepel ronddraaien.

Maak testrondje en probeer de versnellingen uit

Dit moet je natuurlijk altijd doen, dan pas weet je of een fiets echt goed rijdt en/of schakelt. Een
goed versnellingsapparaat schakelt achter soepel en makkelijk op en neer. Ook voor moet je
makkelijk van groot naar klein en terug kunnen schakelen zonder geknars en zonder dat de ketting
eraf loopt.

Als een fiets niet goed schakelt, kan een fietsenmaker dat vaak wel afstellen. Het afstellen is niet zo
duur, maar als een derailleur versleten is, dan moet deze vervangen worden en dat is wel prijzig.

Zoek op internet naar informatie en nieuwprijs

Check het merk en model racefiets dat je wilt kopen op internet. Je vind daar ook andere info en
testreviews van veel fietsen. Fietsen met een hogere nieuwprijs zijn vaak beter, stijver en lichter. Ook
gaan ze langer mee. Er zijn vaak prachtige en kwalitatief zeer goede racefietsen 2e hands te koop voor
een redelijke prijs. Neem eventueel iemand met kennis van zaken mee die je kan helpen om te
beoordelen of het een goede fiets is. Of vraag of je de fiets door een fietsenmaker mag laten
controleren. Dat kost misschien wat geld, maar het voorkomt wel een miskoop of hoge
reparatiekosten. Succes!


