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MegAtest 
rohloffbikes

9 x 14 versnellingen
Tekst Gijs Loning Fotografie Greg Germain/g2vision.fr

Sinds zijn geboorte heeft de 
Rohloffnaaf een bijna mythische 
status bereikt. Reden genoeg om 
9 trekkingbikes met deze 
14-versnellingsnaaf te testen.
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Wie zoekt naar een geschikte trek-
kingbike, heeft voor het type versnelling 
twee opties: tandwielen met derailleurs óf 
een Rohloffnaaf. De eerste combinatie is 
een beproefde. Het systeem is ‘goedkoop’, 
onderdelen zijn - zelfs onderweg - gemakke-
lijk te vervangen en het werkt – mits schoon 
– prima. Maar in het woord ‘schoon’ zit 
hem de crux. Als het ‘modderig’ is, holt de 
werking van derailleurs en tandwielen ach-
teruit. Het kiezen van de juiste versnelling 
wordt dan een gelukskwestie. Schoonma-
ken, oliën en afstellen is de oplossing, maar 
erg irritant als het te vaak moet. Rohloff 
kent dat modderprobleem niet!
 
Rohloff
De Rohloffnaaf is te vergelijken met de 
versnellingsbak van een auto. In het huis 
van de versnellingsbak – de achternaaf dus 
– zitten een hoop tandwielen, samen goed 
voor 14 versnellingen. Door aan de greep 
op het stuur te draaien, schakel je naar een 
hogere of lagere versnelling. De 14 versnel-
lingen komen overeen met de meest ge-
bruikte combinaties van een derailleursy-
steem met 27 versnellingen. Rohloff ’s 
voordelen t.o.v. de derailleur: hij is nage-
noeg ongevoelig voor water en modder, je 
kunt schakelen terwijl je kracht zet en hij 
is gebouwd als een Russische T72 ge-
vechtstank. Maar: de Rohloff weegt meer 
en voor een fiets met een Rohloff-versnel-
lingsnaaf betaal je een hoop geld.

De test
In deze test leggen we vier 28-inch en vijf 
26-inch trekkingbikes met en Rohloff-
naaf onder de loep. De fietsen zijn in de 
praktijk getest. Met elke fiets werd een 
vast testtraject afgelegd. Op dit traject va-
rieert het wegdak van asfalt tot karren-
spoor. Bij het testen hebben we gelet op 
de instelbaarheid (stuur, stuurpen, zadel), 
de zitpositie (sportief, rechtop), stuurge-
drag (direct, rustig), de stijfheid van het 
frame en hoe de Rohloff is gemonteerd. 

ConClusies
¼ Schakelen Een Rohloffnaaf is inder-
daad nauwelijks gevoelig voor modder en 
andere troep. Schakelen doet de naaf 
doorgaans prima, maar in de 1e tot de 7e 
versnelling is hij nogal rauw en bij scha-
kelen van 7 naar 8 of terug moet je niet al 
te hard op de pedalen stampen - hij kan 
even in de 14de schieten, en dat is zwaar. 
De rauwheid zou na een 1000 km inrij-
den verdwijnen, maar geen autodealer zal 
met dat argument nog een auto verko-
pen. Een Rohloffnaaf moet vanuit de fa-
briek soepel zijn.

¼ Ketting spannen Bij alle 26-inch fiet-
sen zit de Rohloff vast in de achtervork 
en wordt de ketting gespannen door een 
excentrisch bewegende trapas. Bij de 28-
inch fietsen klemt de naaf in een ver-
schuifbaar ‘pad’. De ketting span je door 
dat pad naar achteren te trekken.

Met alle hier geteste fietsen kun je prima 
kort of lang op vakantie:

¼ De 28-inch fietsen Hier steekt de Koga 
boven het maaiveld uit: supercompleet en 
de mooiste manier waarop de Rohloff is ge-
monteerd met gebruiksvriendelijke ketting-
spanners. De goedkope Staiger ziet er keu-

rig uit, maar door het minder stijve frame is 
het meer een Trekking Light: voor fietsva-
kanties met lichte bepakking.

¼ De 26-inch fietsen Deze zijn compacter, 
sturen directer en zijn beter geschikt voor 
het ruige werk. De vijf 26-inch fietsen staan 
allen op hoog niveau met elk een eigen ge-
zicht. De Vittorio valt op met zijn sportieve 
maatframe. De frames van Idworx en San-
tos voelen met bepakking het stijfst aan. De 
Idworx is compleet, de Santos is iets kaler 
maar ook fors goedkoper. De Van Nicholas 
is de Laurence of Arabia onder de fietsen: chi-
que, compleet en kostbaar. En bij de Tout 
Terrain, een mooie nieuwkomer op de Ne-
derlandse markt, is de achterdrager een in-
tegraal onderdeel is van het frame.

Tot slot Op de Staiger en Multicycle na zijn 
alle fietsen in deze test in meer of mindere 
mate maatwerk waardoor ze niet 100% met 
elkaar te vergelijken zijn. Daarom hebben 
we elke fiets een eigen waardering gegeven.

DownloaD Meer technische gegevens 
van de fietsen en bekijk een filM over hoe 
de rohloffnaaf werkt

oppadbiking.nl

beoorDeling
 slecht //  Matig //  voldoende //  goed //  zeer goed

Een kijkje in de Rohloff versnellingsbak. 
De film op www.oppadbiking.nl laat zien 
welk tandwiel wanneer draait
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 Koga Miyata 
 Signature 
 € 3243
 Digitaal maatwerk

MAAT 28-inch GEWICHT 17,64 kilo FRAME staal 
DRAGERS Tubus ONDERDELEN Magura HS-33 
remmen, Shimano Deore LX crankset, Shimano 
STX balhoofdstel, Exal SP19 velgen, Terry Air 
Cell Gell zadel, SKS spatborden, SON naafdy-
namo, BM Lumotec Oval Senso verlichting, 
Continental Top Contact banden.

MAAT 28-inch GEWICHT 16,72 kilo FRAME 
aluminium DRAGERS SL Trekking ONDER-
DELEN Magura HS-33 remmen, Truvativ 
Firex crankset, Exal ZX velgen (48-spaaks), 
Selle Italia Flow zadel, SKS spatborden, BM 
Ixon IQ accu verlichting, Continental Travel-
Contact banden, MC Multigrip stuur.

MAAT 28-inch. GEWICHT 18,75 kilo. FRAME Aluminium. 
DRAGERS Tubus. ONDERDELEN Magura HS-33 remmen, 
Truvativ Stylo GXP crankset, Cane Creek, Exal KM21 Strong 
velgen, Brook B-17 zadel, SKS spatborden, SON naafdynamo, 
Edelux verlichting, Schwalbe Marathon Supreme banden.

 

Snel Explorer 
€ 3350

Ontdekkingsreiziger

   

 Multicycle  
 Extreme 
 € 3499
 Mixed
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 Koga Miyata Signature 
De Rohloffnaaf
De manier waarop de naaf in het frame is ingebouwd 
(gepatenteerd door Koga) verdient lof. Dankzij twee 
stelschroeven kun je de ketting eenvoudig en nauw-
keurig spannen.

De fietS
Dit is een Signature fiets: je kunt zelf via internet de 
fiets naar eigen wens samenstellen. In dit geval zit 
echt alles erop: bidonhouders, bidons, slot, pompje, 
bel met kompas en ga zo maar door. De zithouding 
is heerlijk ontspannen voor lange trajecten. Op het 
vlinderstuur kun je je handen op veel plekken kwijt 
zodat je goed van houding kunt wisselen, al zitten ze 
maar in één positie vlak bij de remmen. Met de han-
den dicht bij de remmen vinden we de controle niet 
optimaal, met de handen bovenop is het stuurgedrag 
heel rustig. Het mooie zadel van Brooks vergt wat 
‘inzitten’. De remmen doen hun werk prima en de 
Schwalbe Marathon Supremes lopen licht. Met de 
kunststof kettingkast is deze Koga meer een fiets 
voor verharde wegen.

ConCluSie
De Koga Signature is de compleetste fiets in deze 
test en dat verklaart het gewicht. In de 28-inch cate-
gorie is het ook de fiets waar de Rohloffnaaf het 
mooist is ingebouwd. Lof!

info Koga BV, (0513) 63 01 11. www.koga.com

 Multicycle extreme 
De Rohloffnaaf
Keurig ingebouwd met twee losse padjes die aan het 
achterframe geschroefd worden. Aan de linker ach-
terzijde zit een kettingspanner om het wiel te centre-
ren. De naaf schakelt prima.

De fietS
We testen hier een prototype met een aluminium 
‘mixed’ frame. Vanaf voorjaar 2010 schakelt MC over 
naar frames van Scandium aluminium waarvan MC 
stelt dat het 40% sterker en 30% lichter is dan ge-
woon aluminium. Bijzonder is dat MC een fiets levert 
met twee 48-spaaks wielen. De zithouding is behoor-
lijk rechtop en dat is nog aan te passen door de stuur-
pen hoger te zetten. Ook MC kiest voor een vlinder-
stuur: prettig omdat je handen op veel plaatsen kwijt 
kunt, minder handig als je moet remmen of schakelen. 
De MC stuurt – met name met de handen op de plek 
bij de remmen - erg direct en  met zware tassen voor-
op val je nogal de bocht in. De Continental Travel Con-
tact banden lopen lekker licht. De Magura remmen 
voldoen prima.

ConCluSie
Een lichte fiets die nog lichter gaat worden. Een lek-
kere zitpositie en een erg direct stuurgedrag. Daar 
moet je van houden. De Rohloffnaaf is goed inge-
bouwd.

info Multi Cycle, (0315) 695 695. www.multicycle.nl

 Snel explorer 
De Rohloffnaaf
De montage van de Rohloffnaaf is netjes uitgevoerd. 
Op het achterframe zitten twee losse padjes waarin 
de as van de naaf vast zit. De ketting span je door deze 
padjes handmatig te verschuiven.

De fietS
Bij Snel bouwen ze maatwerkfietsen, alles is er mo-
gelijk. De Snel is een traditioneel gebouwde fiets: 
smalle stalen buizen en een conventioneel balhoofd 
in plaats van het tegenwoordig gebruikelijke Ahead 
balhoofd. Maar wat is mis met traditie? Volgens Snel 
is een conventioneel balhoofd doorgaans beter be-
stand tegen een hoog gemonteerd stuur. De Snel is 
erg compleet. Je kunt behoorlijk rechtop zitten (stuur-
pen flink in hoogte verstelbaar). Het stuur is erg pret-
tig en je kunt je handen op veel plekken kwijt. De Ex-
plorer stuurt erg rustig en zeker met volle voortassen 
is dat prettig. De wielen zijn voorzien van de lichtlo-
pende Continental Top Contact banden.

ConCluSie
Een traditioneel gebouwde fiets. Hij fietst en stuurt 
rustig en is compleet in de afmontage. De Rohloffnaaf 
is netjes ingebouwd. Mooie prijs.

info Snel Tweewielers, (030) 244 19 71. 
www.sneltweewielers.nl

de testresultaten
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 Staiger Ontario
 € 2199
 Lichtgewicht

MAAT 26-inch GEWICHT 16,97 kilo. FRAME 
Aluminium, stalen voorvork. DRAGERS San-
tos Tubus. ONDERDELEN Magura HS-33 
remmen, Truvativ Fived crankset met indu-
strielagers, Rigida Sputnik/Andra velgen, 
Santos balhoofd met rvs-lagers, SKS spat-
borden, DT Swiss voornaaf, Schwalbe Mara-
thon Supreme banden. 

MAAT 26-inch GEWICHT 14,67 kilo. FRAME alu-
minium. DRAGERS Tubus. ONDERDELEN Mag-
ura HS-33 Firm-Tech remmen, Truvativ Stylo 
GXP crankset, KMC Idworx X1 ketting, Idworx 
Darim Carbide Super Sonic velgen, Terry Fly RS 
zadel, SKS spatborden, Idworx Son naafdynamo, 
Schmidt Edelux verlichting, Schwalbe Marathon 
Extreme DD banden.

MAAT 28-inch GEWICHT 14,95 kilo FRAME aluminium 
DRAGERS Tubus ONDERDELEN Magura HS-33 rem-
men, Truvativ Stylo GXP crankset, Shimano naafdyna-
mo, Rodi VR17 velgen, Chainglider kettingkast, SKS 
spatborden, Trelock LS875 verlichting, Schwalbe Mara-
thon Racer banden, XLC Pro stuur.

 

 Santos Travelmaster 
2.6 Alu Rohloff

€ 2799
Scherpe prijs

   

 Idworx Off Rohler
 € 3625
 Vaste waarde
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 Staiger Ontario 
DE ROHLOFFNAAF
Keurig ingebouwd. Op de achtervork zitten twee ver-
schuifbare padjes waarin de as van de naaf zit. Door 
de bouten te lossen kun je de ketting handmatig 
spannen.n. De Rohloffnaaf is wat rauw.

DE FIETS
Staiger is onderdeel van een grote Duitse fi rma die 
dankzij z’n omvang relatief goedkope fi etsen kan 
bouwen. Op de Staiger zijn dus veel onderdelen uit 
eigen huis gebruikt. Met net geen 15 kilo is de Staiger 
de lichtste 28-inch in deze test. En dat merk je: zon-
der bagage fi etst hij heerlijk licht. Maar: met veel 
bagage voelt het frame niet stijf genoeg en de voor-
vork fi breert onder hard remmen. De fi ets stuurt erg 
direct en zeker met zware voortassen is dit iets om 
rekening mee te houden. De zithouding is sportief, 
maar redelijk comfortabel. Niet iedereen zal de lange 
stuurpen waarderen. De Magura remmen zijn prima 
en de Schwalbe Marathon Racer banden doen het op 
goed asfalt. Op een paar bidonhouders na is de fi ets 
behoorlijk compleet.

CONCLUSIE
Een lichtgewicht voor heel weinig geld. Maar het 
frame en de voorvork zijn voor veel bagage aan de 
slappe kant. Meer een fi ets voor hotelvakanties met 
weinig bagage.

INFO Staiger Nederland, (06) 513 53 921. 
www.staiger-fahrrad.de

 Idworx Off Rohler 
DE ROHLOFFNAAF
De Rohloffnaaf zit vast in de achterbrug en wordt 
gespannen door een excentrische trapas. Het geheel 
is heel netjes ingebouwd. De Rohloffnaaf functio-
neert naar behoren. 

DE FIETS
Vaste waarde in trekkingfi etsenland en de lichtste in 
deze test. De Off Rohler zit prachtig in elkaar, elk 
nokje heeft een functie. De Idworx Son naafdynamo 
is een kunststukje, de Edelux verlichting is top en de 
remleidingen en kabels lopen strak langs het frame. 
De zithouding is ontspannen, de stuurpen prima ver-
stelbaar en  het brede stuur geeft veel controle. De 
Off Rohler stuurt – ook zwaar bepakt – direct. De fi ets 
heeft nokken die de stuuruitslag beperken: ze voor-
komen dat de vork bij het neerzetten omklapt en 
daarmee schade aan bovenbuis en remmen. De fi ets 
voelt knetterstijf aan en alle comfort komt uit de 
vette Schwalbe banden - prima voor onverharde rit-
ten. Voor verharde wegen zouden wij kiezen voor wat 
minder profi el. De Magura remmen in combinatie 
met de Carbide SSC velgen geven een enorm rem-
vermogen.

CONCLUSIE
Super componenten en mooi afgewerkt. Direct maar 
prettig stuurgedrag. Lichtste fi ets in de test.

INFO Idworx Bikes, (0049) 228 18 47 00, 
www.idworx-bikes.com

 Santos Travelmaster 
DE ROHLOFFNAAF
De bedieningskabels van de naaf lopen bij de Santos 
langs de staande achtervork i.p.v. de liggende en zit-
ten vast op de bevestigingsnok van de rem. Voorde-
len: minder kwetsbaar en minder snel vies. De naaf 
werkt prima. 

DE FIETS
Een noviteit: deze fi ets is ook te koop met een rie-
maandrijving, dus zonder ketting! Wij hebben op het 
ketting-loze model gefi etst en zijn positief. Maar over 
het monteren van zo’n riem is het laatste woord nog 
niet gezegd, en daarom hebben we in deze test het 
model met kettingaandrijving geselecteerd. De Santos 
met ketting fi etst lekker en het frame voelt ontzettend 
stijf. Het stuurgedrag is direct, zonder omslagpunt. De 
zithouding is comfortabel en dankzij de prima verstel-
bare stuurpen makkelijk aan te passen. De achterdra-
ger is door Tubus en Santos ontwikkeld en mooi is dat 
het achterlicht goed beschermd wordt door de drager. 
Om de fi ets compleet te maken moet er minimaal nog 
verlichting op worden geschroefd. Dan heb je een uit-
stekende fi ets voor een nette prijs.

CONCLUSIE
De Santos is opgebouwd uit mooie onderdelen, heeft 
een stijf frame en fi ets vertrouwd lekker. En de prijs 
is scherp.

INFO Santos Bikes, (0252) 42 61 23. 
www.santos-bikes.nl

de testresultaten
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 Tout Terrain Silkroad
 € 3570
 Fijne nieuwkomer

MAAT 26-inch GEWICHT 15,06 kilo FRAME Tita-
nium (voorvork aluminium) DRAGERS Tubus ON-
DERDELEN Magura HS-33 remmen, Truvativ Stylo 
GXP crankset, Rigida Andra 30 velgen, Chris King 
balhoofd, Brook B-17 zadel, SKS spatborden, SON 
naafdynamo, Schmidt Edelux verlichting, Schwal-
be Big Apple banden.

MAAT 26-inch GEWICHT 18,41 kilo FRAME 
staal DRAGERS Vittorio, staal ONDERDELEN 
Magura HS-33 remmen, Shimano crank, 
Shimano Deore voornaaf, Shimano STX 
balhoofd, Exal XP19 velgen, Royalgell Res-
piro zadel, Schwalbe Big Apple banden.

MAAT 26-inch GEWICHT 16,06 kilo FRAME staal 
DRAGERS rvs achter, Tubus voor ONDERDELEN 
Shimano XT schijfremmen, TA Specialites Vega 
crankset, Ritchey balhoofd, Mavic X317 velgen, 
Rondine Wing Flex zadel, SKS spatborden, 
Schmidts naafdynamo, Supernova verlichting, 
Schwalbe Big Apple banden.

 

 Van Nicholas Pioneer
€ 4870

 Exclusief

   

 Vittorio Globetrotter
 ca € 3400
 Maatwerk
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 Tout Terrain Silkroad
De Rohloffnaaf
De Silkroad heeft vaste uitvaleinden waar de Rohloffnaaf 
in  valt. De ketting spannen gebeurt met een excentri-
sche trapas. Netjes ingebouwd, werkt prima. 

De fieTS
Bijzonder aan de Tout Terrain: de achterdrager vormt 
een geheel met het frame, de drager is van roestvast-
staal. Door deze constructie worden frame en bagage  
eigenlijk een geheel: erg solide. De zitpositie is lekker 
ontspannen. De stuurpen is uitstekend: stijf en goed te 
verstellen. Het stuurgedrag is erg rustig. Iets wat deels 
ook zal liggen aan de Schwalbe Big Apple banden. Het 
is de enige fiets in deze test die uitgerust is met schijf-
remmen. Het remvermogen is prima en de dosering 
goed. De schijfremmen zitten goed verstopt in het ach-
terframe en de voordragers waardoor je voor kwets-
baarheid niet bang hoeft te zijn. De Supernova verlich-
ting is super. Met name het LED-achterlicht zou op elke 
fiets moeten zitten. We zouden kiezen voor een ander 
zadel: deze  is erg glad. De stuurslagbeperker voorkomt 
frameschade bij omklappen van het stuur.

ConCluSie
Een bijzonder fijne fiets. De vaste achterdrager zorgt 
voor een stabiel laadplatform. Gek dat niet meer fa-
brikanten dat doen. Mooie verlichting! En graag een 
ander zadel.

info Elan fietsen, (024) 343 08 54, www.rohloff.nl

 Vittorio Globetrotter
De Rohloffnaaf
De Rohloffnaaf – versterkt met flensen en 48-spaaks - 
zit vast in de achterbrug en wordt gespannen door een 
excentrische trapas. Rohloffnaaf en de bediening func-
tioneren naar behoren. Alles is netjes ingebouwd. 

De fieTS
Vittorio is een van weinige die nog helemaal zelf de 
frames bouwt. Ook de framebouw is bijzonder: het is het 
enige frame waarbij de staande achtervorken de zitbuis 
kruisen. Hierdoor ontstaat een erg stijve constructie. 
Vanwege de stevigheid kiest Vittorio ook voor een 48-
spaaks achterwiel. Het gewicht van 18 kilo wordt deels 
verklaard door de degelijke stalen bagagedragers. De 
zithouding is sportief, het stuur is lekker breed en dank-
zij de bar-ends kan je erg goed van handpositie wisse-
len. Dankzij de verstelbare stuurpen kan je ook nog wat 
meer rechtop zitten. De fiets stuurt erg direct maar wel 
heel erg zeker. Om bij het neerzetten met bagage omval-
len te voorkomen, heeft de rechter voordrager een mini-
standaard. Ondanks de drie bidons en een pomp missen 
we toch wel wat basisonderdelen: spatborden en een 
voorlamp. Dus dat moet je nog bij de prijs optellen. 

ConCluSie
Alleen al door het frame een bijzondere fiets met een di-
rect stuurgedrag en een sportieve inborst. Wel zouden we 
graag spatborden en een koplamp zien.

info Vittorio Fietsen, (072) 571 23 45, www.vittorio.nl

 Van nicholas Pioneer
De Rohloffnaaf
De naaf zit vast in de achtervork en wordt gespannen 
door een excentrische trapas. Het geheel is heel net-
jes ingebouwd. De Rohloffnaaf en de bediening func-
tioneren naar behoren. 

De fieTS
De Pioneer is gemaakt van titanium: het frame, maar 
ook de zadel- en stuurpen, het stuur en de bidonhou-
ders. De voorvork is van aluminium. Titanium is sterk, 
roest niet en weegt weinig. Met 15 kilo heeft de com-
plete fiets een mooi gewicht. Het frame is prachtig en 
de lasnaden zijn vakmanschap. De zithouding is spor-
tief maar wel comfortabel. Het stuur is erg recht, een 
klein knikje zou prettig zijn. De Pioneer heeft een direct 
stuurgedrag zonder nerveus te zijn en rijdt comfortabel  
op brede Big Apple banden. Het lederen Brooks zadel 
is in het begin wat hard, maar na een tijd goed inzitten 
is het heerlijk. Tot slot: titanium is ook kostbaar, maar 
een VN met Rohloff begint bij € 3358.

ConCluSie
Erg mooi om te zien, goede componenten en ook nog 
eens fijn om op te fietsen. Door zijn forse prijskaartje 
is de Pioneer een exclusieve fiets die op de miljo-
nairsfair niet zou misstaan.

info Van Nicholas, (0186) 65 77 18. 
I: www.vannicholas.com

de testresultaten
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