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Het is algemeen bekend dat de Amerikanen kunnen uitblinken of blunderen,
dat is niet anders bij de fietsen. Zo hebben ze in het verleden de Clunkers,
BMX, MTB en Fatbike uitgevonden en nu ook de Gravel Bike. Zijn deze fietsen,
die een kruising zijn van een MTB en een racefiets, de zoveelste marketing
stunt of hebben ze werkelijk nut ? Onze redactie boog zich over deze vraag.
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H

et concept van de Gravel Bikes is niet
helemaal nieuw. Het bestaat ondertussen reeds twee jaar, maar we willen er
even bij stilstaan omdat een groot deel van
onze lezers ook met de race- of cyclocrossfiets rijdt. Maar in tegenstelling tot het schrijven van een dossier om het fenomeen voor
te stellen hebben we gewacht tot we over
testfietsen beschikten om ons een gefundeerde mening te kunnen vormen.

Wat is een Gravel Bike
eigenlijk ?

Het is in grote mate een koersfiets met enkele specifieke eigenschappen.
Het belangrijkste is dat het frame ruimte
biedt aan brede banden, waarmee de fiets
dan ook is uitgerust.
Daarnaast springen de schijfremmen in het
oog. De naafbreedte achteraan bedraagt
142mm en vooraan bij de vork 100mm, zoals
bij MTB’s, maar de afmetingen zijn gelijk aan
die van racefietsen met schijfremmen.
Tot slot is de houding meer rechtop, met
een kortere horizontale bovenbuis, dan bij
een klassieke racefiets. De lengte tussen de
assen is echter langer om meer stabiliteit te
bieden op moeilijke paden.
Een Gravel Bike kan ook worden uitgerust
met bagagedragers en/of spatborden.
We stellen vast dat het hier niet om een hybride model gaat, want hij beschikt niet onmiddellijk over onderdelen die afkomstig zijn

van een MTB, want de schijfremmen vinden
we ook terug op race- en trekkingfietsen.
Het is dus eerder een aan slechte wegen
aangepaste koersfiets met dikke banden.
Deze fiets beschikt ook niet over nieuwe
technologieën. Het principe is afkomstig van
de 650b trekking fietsen die zijn uitgerust
met velgen van een kleinere diameter dan
de 700cc modellen om zo bredere banden te kunnen monteren dan op de 650b
velgen. Sommigen zullen stellen dat het een
cyclocrossfiets is met bredere banden en
een hoger gepositioneerd stuur. Maar cyclocrossfietsen hebben een hoger geplaatst
trapashuis om gemakkelijker obstakels te
kunnen nemen en een agressievere positie
met de neus op het stuur te kunnen aannemen. In sommige gevallen zijn het niet meer
dan een variante van een stevige fiets voor
grote avonturen die is uitgerust met bagagedragers. Maar in tegenstelling tot deze laatste categorie is de Gravel Bike gemaakt om
snel te rijden. De fiets zag het levenslicht op
lange gravel pistes in de Verenigde Staten.
Op deze wegen is een koersfiets oncomfortabel en te gevoelig voor lekke banden en op
een mountainbike gaat het al snel vervelen.
Zij die de VS kennen zullen er het nut van inzien. In Europa en zeker in België beschikken
we over veel minder van dat soort wegen.
Maar wie zoekt kan er vinden bij onze Duitse
buren en ook in het Alpengebied, zoals
bijvoorbeeld de ‘Strade Bianche’ in Italië.
In België kan hij worden ingezet op veldwe-

gen, kasseistraten, grindwegen en slecht
onderhouden fietspaden, waar het met een
racefiets te gevaarlijk rijden is. Er is dus in
België een oneindig aanbod aan wegen die
in aanmerking komen om de Gravel bike op
in te zetten.

Gravel or not gravel

We hebben drie verschillende modellen
getest. Een betaalbare Lapierre in aluminium,
een Ridley X-Trail in carbon uit het midden
gamma en een high-end Open.
Alle drie de fietsen beschikken over een
zadelpen met een diameter van 27,2mm die
enige vervorming toelaat om zo een beetje
comfort te bieden. De schijfremmen hebben
een diameter van 140mm achteraan en
160mm vooraan. Wat de transmissies betreft
zien we cranks met 50-34 kettingbladen in
combinatie met een 11-32 cassette. Een
klassieke racefiets is vaak uitgerust met een
52-36 crank en een 11-28 cassette. Enkel de
Open is uitgerust met een 1x11 schakelsysteem van Sram.
Het is niet onze bedoeling de drie modellen
onderling te vergelijken, maar wel ons een
mening te vormen over het Gravel fenomeen.
De fietsen werden bereden door zowel
mountainbikers die nooit op de weg rijden als
door bikers die beide disciplines beoefenen
alsook door cyclocrossers. Niettegenstaande
de uiteenlopende profielen waren de meningen over de Gravel vrij unaniem.
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Het materiaal

De banden zijn van groot belang, want tussen de Schwalbe van 40mm en de Challenge
van 38mm merkten we een groot comfort
verschil op. Ook al is het aluminium frame
van de Lapierre comfortabeler dan één van
carbon, de Schwalbe is volumineuzer en ziet
er wat ballonachtig uit. De testers reden met
een druk van 3 a 4 bar in de banden. Het
geringe profiel maakt dat de banden niet
uitblinken in de modder. Stevig zijn ze echter
wel, want niemand reed lek.
De spreiding van de versnellingen is lichtjes
toegankelijker dan op een traditionele koersfiets, waardoor er met gemak steile hellingen
op de weg kunnen bedwongen worden.
Wanneer men echter dezelfde hellingsgraad
te lijf gaat op het onverharde moet men over
goede benen beschikken om heelhuids boven te geraken. Terwijl men met een MTB in
alle gemak en zonder uit het zadel te komen
de helling overwint dwingt de Gravel ons
rechtop de pedalen kracht te zetten met het
risico achteraan grip te verliezen. Daardoor
geraakt men al snel uitgeput op bosrijke
parcours met grote hoogteverschillen.
De schijfremmen zijn top. Ze reageren perfect en de progressiviteit is op de afspraak.
Ze zijn perfect aangepast aan het gemengde
gebruik.

De praktijk

Over de praktijk is een aardig woordje gesproken door de testers.

De Gravel is op de eerste plaats erg leuk
omdat hij geen beperkingen oplegt en men
hoeft niet te weerstaan aan de verleiding een
wat slechter pad mee te pikken. Zowat alle
paden komen in aanmerking, zolang men
geen technische afdalingen gaat opzoeken.
Met de neus op het stuur, tegen de wind, op
asfalt of een mooie bosweg links of rechts,
men kan zich uitleven zonder grenzen, op
voorwaarde dat het terrein niet al bruusk
wordt. Het blijft ten slotte een fiets met een
lange zitpositie waarbij het wennen is aan de
versnellingen en vooral aan het koersstuur
en de daarop geplaatste remhendels. Op de
weg kan men het stuur onderaan vasthouden voor een aerodynamische houding,
maar van zodra men het verharde achter
zich laat neemt men het stuur bovenaan vast
voor meer comfort. Om stevig te remmen
en precies richting te geven is de lagere
houding dan weer onmisbaar.

Racefiets of MTB ?

Algemeen gesteld leunt de Gravel dichter
aan bij een racefiets dan bij een MTB. Op het
asfalt zijn de hernemingen sneller dan op een
MTB en men kan ook een hogere gemiddelde snelheid aanhouden. Zelfs een MTB
uitgerust met dunne bandjes zonder profiel
kan er niet tegenop. De zithouding zorgt er
ook mede voor dat men sneller kan rijden.
Alle testers zagen in de Gravel de ideale
fiets om mee naar het werk te pendelen. Het
hogere comfort op slechte fietspaden en de

mogelijkheid om veldwegen te kunnen kiezen
en zo het autoverkeer zoveel mogelijk te
kunnen vermijden zijn de belangrijkste troeven van de Gravel. Wie er enkel mee op de
weg gaat rijden zal echter teleurgesteld zijn
omdat de banden aan het wegdek kleven.
Men moet dus over het aangepaste terrein
en het juiste gebruik beschikken.
De Gravel is een compromis-fiets voor
gemengd terrein. Zo slaat men met plezier
een veldweg in, maar is men ook weer even
blij als men weer de weg opdraait omdat het
lichaam dan minder belast wordt. Men gaat
bij voorkeur op zoek naar goed bollende ondergrond en past ook best zijn snelheid aan
in onverharde afdalingen omdat de geometrie hier niet echt op voorzien is.
Het is ook een waardig alternatief voor
MTB’s uit het midden segment die we vaak
tegenkomen op veldwegen omdat men met
deze fiets veel sneller over deze paden kan
rijden.
De mogelijkheid om spatborden en bagagedragers te monteren maakt het een
wel zeer polyvalente fiets waarmee ook
meerdaagse trektochten kunnen ondernomen worden. Het concept is dan wel niet
helemaal nieuw, het is aangepast aan de
huidige omstandigheden, met vooral excellente hydraulische remmen. Kortom een
plezierige en bruikbare fiets, die niet enkel
een marketing stunt is.

Dossier Gravel
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Lapierre Croshill 500

Zoals andere merken met een uitgebreide
gamma waagt ook Lapierre zich aan het
Gravel avontuur met twee modellen in aluminium, waarvan de Croshill de best uitgerustte
is. Het frame valt onmiddellijk op door de
geel, oranje en bordeaux kleuren die mooi
samengaan. De omgekeerd gecentreerde
vork is van carbon en wordt uitsluitend op
deze fiets gebruikt. Men koos voor een
Shimano 105 transmissie en hydraulische
schijfremmen. Niet onbelangrijk is de bandenkeuze, Schwalbe G-One met een breedte
van 40mm.
Zijn aluminium frame en Shimano 105
transmissie maakt hem tot de ideale beginnersfiets. Wat we wel betreurden is dat de
Pressfit trapas reeds begon te kraken na het
rijden van slechts enkele testritten. Geef ons
maar terug de goede oude lagers met draad!
Een ander minpunt is dat de tenen het voorwiel te gemakkelijk kunnen raken, wanneer
men bijvoorbeeld stilstaat aan het rood licht.
De ‘105’ versnellingen doen hun werk naar
behoren. De hendels zijn daarentegen
volumineus en minder ergonomisch dan de
Ultegra’s. Schakelen verloopt iets minder
precies dan bij MTB’s uit het middensegment.
De Lapierre kan als comfortabel worden
bestempeld. De carbon vork absorbeert de
schokken zeer goed, ook het frame draagt
hier een steentje bij, goed bijgestaan door de
gebogen staande achtervork die de oneffenheden van het terrein goed absorbeert.
Met de Lapierre kan men zich aan Gravel
wagen zonder zich te ruïneren. Zijn sterkte
is het comfort, een beetje ten koste van het
rendement, maar de Gravel is op zich al een
compromis. Hij biedt veel rijplezier en voor
gemengd gebruik volstaat hij ruimschoots.

Open UP

Open is een jong fietsmerk dat opgericht is
door Andy Kessler en Gerard Vromen, twee
bikers van het eerste uur die hun kennis
opdeden bij Cervélo en BMC. Het merk werd
vijf jaar geleden gelanceerd met een MTB
frame en sinds vorig jaar prijkt er een Gravel
in de catalogus, Unbeaten Path genaamd.
Het UP frame weegt 1150g en is vervaardigd
uit ‘high-mod’ carbon volgens een aerodynamisch design. Het is stijf, licht, agressief
en wendbaar zodat het kan worden ingezet
in alle soorten terrein. De Open onderscheidt
zich van zijn concurrenten met meer ruimte
voor de banden. Dit maakt dat er kan geko-

zen worden voor een band voor de weg van
28mm, een 40mm zoals het merendeel van
de Gravel Bikes, maar ook een MTB band
van 2.1 met een 27,5” wiel. Onze testfiets
was uitgerust met een Sram X1 transmissie.
Zij die een UP kopen, kopen meestal ook
een paar extra wielen om mee op de weg
te rijden. Dat houdt steek en laat toe de
fiets in meer omstandigheden in te zetten.
Daarnaast is de liggende achtervork redelijk
kort om zo bij te dragen aan een betere
wendbaarheid.
De diameter van de remschijven bedraagt
160mm. Er bestaan meerdere posities voor
de bidonhouders, zowel onder de diagonale
buis als op de bovenste buis zijn er voorzieningen. Open wil hiermee aan de vraag
beantwoorden van zij die een ‘toptube bag’
in het frame willen monteren om er meerdere
dagen op uit te trekken. Als kers op de taart
zijn de kabels netjes geïntegreerd in het zeer
mooi oranje frame.
De eerste indruk op het terrein is er één van
snelheid en wendbaarheid, maar ook lichtheid. Het rendement is excellent, hij accelereert gemakkelijk. De op de pedalen uitgeoefende kracht wordt goed overgebracht, zelfs
wanneer men de MTB wielen monteert.
Op bospaden en rechte niet al te moeilijke
passages gedraagt de UP zich als een
jonge hond. Hij zit vol energie en zet aan tot
hard trappen op de pedalen. Snel, speels,
agressief en krachtig zijn bijvoeglijke naamwoorden die hem het best omschrijven op
bospaden of veldwegen. Op lange hellingen
heeft men de neiging voluit te gaan en een
tandje bij te steken. De laterale stijfheid is hier
de oorzaak van. Tijdens het afdalen met de
handen bovenop het stuur en de remhendels die de houvast bemoeilijken wordt het
gewicht ver naar voor gebracht. Daardoor
bereikt de fiets zijn limiet, niettegenstaande
de vork erg stijf is.
De UP is een unieke fiets, net zoals de ‘One’
MTB van het gelijknamige merk. Zijn karakter en hoge prijs plaatsen hem onder de
exclusieve modellen. Maar deze exclusiviteit
slaat hier ook op de grote polyvalentie die
het mogelijk maakt jacht te maken op Strava
records zowel op de weg als in het bos (er
bestaan er specifiek voor Gravel Bikes).

Ridley X-Trail Carbon Ultegra

Voor de Belgische cyclocross specialist die
ook in Noord Amerika populair is, was het
een logische stap om de Gravel markt aan te

vallen. Het wapen dat ze daarvoor hebben
ontwikkeld heet X-Trail, die zowel in aluminium 6000-T6 als in carbon wordt aangeboden. Het carbon frame is erg verfijnd. De
openingen voor de montage van bagagedragers en spatborden zijn goed weggestopt.
Daardoor lijkt het op het eerste zicht meer op
een raceframe. Het carbonframe is verkrijgbaar in vier montages en kan gepersonaliseerd worden dankzij een ruim aanbod aan
kleuren. De aluminium versie (5 montages)
beschikt over dezelfde geometrie. De X-Trail
wordt geleverd met Challenge banden
van 38mm. Er rest niet veel ruimte voor de
banden en banden monteren van 40mm is
helaas niet mogelijk.
Het gebruik van smallere banden laat zich
onmiddellijk merken op het gebied van
comfort. Van zodra men de hort opgaat, is
het verstandig het juiste pad te kiezen en
oneffenheden zoveel mogelijk te vermijden.
Men moet een goed ritme aannemen en een
goede snelheid aanhouden om een kasseiweg te berijden. Rijdt men te traag, dan hobbelt men over elke kassei. Aan hoge snelheid
filtert het carbon de oneffenheden beter weg.
Gelukkig maakt de stijfheid van de Ridley het
mogelijk vrij snel een goede kruissnelheid te
behalen op veldwegen en zo over het terrein te vliegen. Net zoals de andere Gravels
verkiest ook hij kiezels in plaats van keien die
de fiets zullen vertragen.
De X-Trail is op zijn gemak op het asfalt. De
relatief smalle banden zorgen ervoor dat hij
erg verwant is aan een racefiets, maar recht
op de pedalen voelen we de laterale nopjes
vervormen, wat het rendement verlaagt. Op
de hellingen vermijdt men dan ook best de
laterale bewegingen om de nadelen ervan te
beperken.
Het stuur is daarentegen comfortabeler aan
de bovenzijde door de ergonomische vorm
en de kwaliteit van de tape die voor een
betere grip zorgt.
De X-Trail is een Gravel die minder vergevingsgezind is. Hij verkiest bospaden onder
de dennenbomen met zachte ondergrond.
Er is nauwelijks verlies van rendement op te
merken op de weg en hij is in zijn element
op slechte fietspaden. Algemeen kan er
gezegd worden dat hij zich minder polyvalent
vertoont dan de andere geteste modellen en
daarom wijst de naald dan ook eerder in de
richting van comfortabel weggebruik.
Mike D & Jan Van Herck
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Lapierre Crosshill 500
2199€ - 9,800 kg

Frame: Aluminium Supreme S • Vork: Carbon UD • Transmissie: Shimano 105 (50-34 x 11-32) • Remmen:
Shimano RS 505 • Wielen: Lapierre • Banden: Schwalbe G-One Perf 40mm

Open UP
5900€ - 7,900 kg (2900€ frameset)

Frame: Carbon • Vork: 3T Luteus II Team • Transmissie: Sram Force 1X • Remmen: Sram Force •
Wielen: DT Swiss Spline XR1501 • Banden: Schwalbe Racing Ralph

Ridley X-Trail Carbon Ultegra
3499 € - 9,115 kg

Frame: Carbon HM/HR UD • Vork: Carbon Oryx • Transmissie: Shimano Ultegra (50-34 x 11-32) • Remmen:
Shimano RS 805 • Wielen: DT Swiss Spline R23 • Banden: Challenge Gravel 38mm

