
podiumbeest

Duits hobbyproject met potentieel, doe ons maar hydrauliek.

Form follows function, lasnaden slijp je niet 

weg.

25,4 millimeter dun, op bestelling gemaakt en 

het weegt niets: Schmolke.

pRoNGHoRN pR6 XC HARdtAiL 
isp
prijs € 7995,- (frame los € 1395,-)
frame carbon
voorvork German a Kilo carbon
shifters acros aGe
derailleurs acros aGe
Crankstel bor Xc666 39/26 X.X
ketting/Cassette sram X.0 11/36
remmen formula r1 160
opbouw Tune/schmolKe
wielen Tune KinG/KonG bor Xc333
banden conTinenTal X-KinG 26X2.2
gewiCht 8,1 KG
info www.pronGhornracinG.dK

de CijfeRs vAN fiets
imago 8

kwaliteit 7,6

prijs/kwaliteit 5

meetwaarden 7,5

praktijk 7,2

eindCijfer 7,0

PRONGHORN PR6 XC 
HARDTAIL ISP CUSTOM
Er komen regelmatig gave bikes 
langs op de Fiets-redactie, maar zel-
den werd er al op kantoor zo aan 
een fiets geplukt als aan deze 
Pronghorn. Te beginnen met de 
schakelset. Die is lichter dan XTR of 
X.X, gemaakt in Duitsland. Het 
werkt op oliedruk, de Across-hen-
dels gaan licht als tiptoetsen. De 
vork is al even exotisch, deze para-
lellogramconstructie is absurd licht. 
Het frame zou je haast vergeten. De 
geïntegreerde zadelpen springt in 
het oog, de rode ‘stubby’, de zadel-
penklem is maar over een paar cen-
timeter verstelbaar, dus de meeste 

verzoeken om een testrit konden 
gelukkig worden afgewimpeld. Mat-
zwarte carbon buizen met witte 
getallen, het zijn de buislengtes. 
Handig en opvallend! Het frame is 
verder basic. Een recht balhoofd, 
trapas met schroefdraad en ouder-
wetse schijfremnokken. Eenvoudig 
maar duidelijk met zorg gemaakt, 
het overtuigt qua rechtheid en zui-
verheid. 
De Pronghorn is een bike voor fijn-
proevers, zo bewijst het eerste ritje. 
De vork is ronduit slap. Je koopt 
hem omwille van het gewicht, dat  
– de naam zegt het – rond de kilo 
ligt. Bovendien spreekt hij heel licht 
aan door de kogellagers in de tui-

melaars. Het rijdt een beetje gek, de 
eerste centimeter voel je wat weer-
stand, daarna verdwijnen oneffen-
heden in de demper. Tot het achter-
wiel aan de beurt is, dan krijg je een 
dreun. De dikke doorlopende zitbuis 
is stijf, en het volledig carbon zadel 
knalhard. Een paar jaar geleden 
hadden we zonder morren veel op 
de pedalen gestaan, maar we zijn 
tegenwoordig verwend, dure carbon 
frames horen comfort te bieden! Ga 
je tijdig uit het zadel, dan is de grip 
haast perfect. Die rare voorvork 
doet zijn werk uitstekend. 
Het wennen aan de schakeling gaat 
snel. Even uitvinden hoe het werkt, 
en dat natuurlijk nog onthouden 

ook. Met één knop schakel je op en 
af, afhankelijk van waar je drukt. 
Het lijkt omslachtig, maar gaat in de 
praktijk best, snel en volkomen 
blubberproof. Laat die elektrische 
MTB-groep maar zitten, wij willen 
hydraulica! De Pronghorn stuurt 
even speciaal als hij eruit ziet. Heel 
licht, zenuwachtig, maar dankzij de 
uitstekende grip niet echt gemeen. 
Bliksemsnel in krappe bochten, een 
rappe klimmer en wanneer je met 
het mes tussen je tanden rijdt een 
snelle daler. Jammer voor hem tes-
ten we volgens Hollandse maatsta-
ven. Hoe licht hij ook is, hoe goed 
hij ook schakelt, op brede paden 
legt hij het af tegen een 29-er.

Pronghorn • Focus • storck • ghost 

OP De ReDACTIe NOeMeN we ze 'MATHIjS-fIeTSeN'. MOUNTAINbIkeS wAAROP ONze COLLeGA MATHIjS wAGeNAAR zIjN 
XC-RACeS RIjDT: HARD, LICHT eN SNeL. eN vAAk OOk DUUR, AL HOefT DAT LAATSTe NIeT PeR Se. 

TeksT: WouTer LazeT / FoTo’s: edWin Haan

je zult maar prof zijn. Dan 
bepaalt je manager welke 
wedstrijden je rijdt, je 
coach hoe hard je moet 

trainen en je sponsor op welke 
fiets je rijdt. Nee, daar kan je beter 
nét achter rijden. Liefst nog steeds 
in gesponsorde kleding, maar op 
de fiets die jij wilt. Met de afmon-
tage die jij kiest. Jij betaalt hem 
immers.  
Maar als je zelf moet kiezen, welke 
neem je dan? Je kunt dromen van 
de lichtste frames, opgebouwd 
met exotische onderdelen, de 
hoogste stijfheid nastreven en je 
bike perfect op jezelf en jouw ster-
ke punten afstemmen.  
Of je hebt – een stuk reëler – een 
beperkt budget en zult het moeten 
doen met een kant-en-klare fiets. 
We testten twee custom build-
racers van kleine maar technisch 
sterke merken, opgebouwd met 
zeldzaam exclusieve (lees: dure) 
onderdelen. Een mooi vergelijk met 
twee confectiefietsen, standaard 
uit de catalogus en stukken betaal-
baarder. Welke moet je hebben als 
je podiumaspiraties hebt?
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mtB-test › pronghorn, focus, storck en ghost
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Achtervorken plat en breed als een liniaal.

Ingenieuze achtervorken zorgen inderdaad 

voor comfort.

fOCUS RAveN 29'eR 2.0
Interne kabels zijn meestal alleen 
mooi en montage is vaak een 

crime. Bij deze Focus niet, de 
kabels lopen door metalen 

buizen. Die dragen ook nog 
bij aan de stijfheid van 
het frame, slim en goed 
dus. Helaas klopt de 

kabelloop vóór het bal-
hoofd niet, de schakeling 

gaat door de krappe bochten 
niet zo licht als hoort. Het 

geeft deze Raven wel een 
strak uiterlijk. Eigenlijk is 

hij net zo mooi als de 
andere testbikes, en 

hij kost de helft. 
Geen fratsen, 

gewoon een carbon 29-er met een 
Reba-voorvork en een XT-groep. 
Sturen gaat neutraal maar niet 
licht. Lekker stabiel tijdens een 
toertocht, niet handig tijdens een 
wedstrijd. In een direct vergelijk 
met de andere testbikes is het ver-
schil zó opvallend dat we de veer-
weg van de vork aanpassen, van 
100 naar 80 millimeter, en zo het 
balhoofd wat steiler zetten. Het 
helpt een beetje, maar de Raven 
dankt zijn stuurgedrag vooral aan 
zijn wielen. Dit is het verschil met 
dure bikes, de wielen wegen ruim 
een pond meer dan die van de con-
currentie! We ruilen een set en als 
bij toverslag toont de Focus zich de 
racer die hij eigenlijk is. Wendbaar 

en met een paar trappen op snel-
heid. Helaas, zo verkoopt Focus 
hem niet. Onze verstandige bike 
blijft op de laatste plaats steken. 
De Raven is wel de meest comfor-
tabele fiets uit de test. De afge-
platte achtervorken lijken echt wat 
te doen, of zijn het de dikkere ban-
den? Ze rollen super maar houden 
niet van nattigheid, in een bocht op 
gravel wil de Raven rechtdoor en 
moet je hem bewust flink insturen. 
Dan glijdt hij gecontroleerd, geen 
probleem, want je vangt het mak-
kelijk op. Slechts wanneer het krap 
wordt, op slingerpaadjes met haak-
se bochten, voel je dat hij wat lang 
is. De Raven mist een geknikte zit-
buis en de derailleur zit vast met 
een klemband, dan zijn lange ach-
tervorken nodig. Voor ons ge-
bruiksdoel is het triple crankstel 
onnodig. Het binnenblad zal je als 
wedstrijdrijder nauwelijks nodig 
hebben en alleen bergaf heeft het 
buitenblad zin. Nu bijna alle snelle 
bikes een dubbel crankstel hebben, 
valt op hoe breed zo’n triple is, het 
voelt gewoon een beetje lomp tus-
sen je voeten. Een dubbel had van 
de Raven een fijnere fiets gemaakt.
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foCus RAveN 29'eR 2.0
prijs € 2699,-
frame carbon
voorvork rocKshoX reba
shifters shimano XT
derailleurs shimano XT
Crankstel shimano XT 3X
ketting/Cassette shimano XT
remmen avid eliXer 7 carbon
opbouw concepT eX
wielen fulcrum red power 29 sl
banden conTinenTal raceKinG 26X2.2
gewiCht 11,4 KG
info www.focus-biKes.com

de CijfeRs vAN fiets
imago 7

kwaliteit 7,1

prijs/kwaliteit 6,5

meetwaarden 6,8

praktijk 6,9

eindCijfer 6,9
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Idioot licht crankstel, jammer van de bladen.

DT180-naven, licht en duur; wissel het wiel 

kalm, dan blijven de doppen op de lagers.

STORCk RebeL NINe 
CUSTOM
Gelukkig maar dat het Rebel Nine- 
frame duur is. Anders was het 
Powerarms-crankstel het duurste 
aan deze fiets. Eigenlijk gemaakt 
voor drie bladen, maar dankzij ele-
gante aluminiumplaatjes geschikt 
gemaakt voor twee. Het tekent 
deze bike, het mooiste van het 
duurste gemixt met een vleugje 
creativiteit. Dikke carbon cranks, 
een héél oversized frame, een vre-
selijk stijve stuur- en stuurpencom-
binatie, dat heeft effect. Hoe je 
ook trapt, hoe je deze bike ook van 

links naar rechts smijt bij het aan-
zetten, hij geeft geen krimp. Crea-
tief zijn ook de wielen. Dure, lichte 
en onhandige naven, met daarom-
heen 29-er tubevelgen. Smalle 
tubevelgen, met smalle MTB-tubes, 
een extreem lichte combinatie. 
Alles tezamen zorgt het voor een 
bijzondere rijervaring. De zit is 
‘anders’, dankzij het omhoog gebo-
gen stuur. Het is breed, zeker voor 
een 29-er die zo licht en makkelijk 
stuurt. Gelukkig is het balhoofd vrij 
laag, dat compenseert voor de ‘rise’ 
van het stuur. Wat blijft, is het 
gevoel heel veel controle te hebben 

over veel te smalle 
bandjes. De Tufo-
tubes meten namelijk 48 
millimeter en zien er bijna uit 
als crossbanden. Dat stemt weer 
helemaal overeen met het rijge-
voel, ze accelereren als een raket, 
maar doordat ze relatief stug zijn, 
zijn ze niet vergevingsgezind bij 
een stuurfout. Met de Storck 
waren we dan ook serieus 
onderweg. Dit is geen fiets 
om mee te spelen. Ligt er 
een stammetje op je pad, 
dan til je even kort het 
voorwiel op en je hopt 
even uit het zadel, net 
genoeg. Op de pedalen 
staan is trouwens vaak 
nodig. De dikke zadelpen 
moet extra flexibel zijn, 
maar daar is weinig van te 
merken. Het frame is stijf 
met een hoofdletter s. Het 
stuur is breed, de (triple) 
cranks lopen ruim om de 
achtervorken heen en wat 
ertussen zit, voelt stijf als 
een gewichtsloze stalen 
balk. Schakelen gaat wat 
grof, de TA-bladen halen 
nog niet het niveau van de 
XT-set op de Focus, van 
verzet wisselen kost even 

tijd. Dat is dan ook de enige pauze 
die je je mag veroorloven. De Rebel 
Nine is geen bike om je krachten te 
sparen en zuinig te racen.  
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mtB-test›

storck rebel nine
prijs € 5899,- (los frame € 1699,-)
frame carbon
voorvork rocKshoX sid Qr15
shifters shimaon XTr
derailleurs shimano XTr
Crankstel sTorcK powerarms  
 Ta24/38
ketting/Cassette XTr/X.X 11/36
remmen formula r1/XTr 160
opbouw synTace
wielen dT180/frm 309
banden Tufo Xc2 29”plus
gewiCht 8,4 KG
info www.sTorcK-bicycles.

de CijfeRs vAN fiets
imago 7,6

kwaliteit 7,6

prijs/kwaliteit 5,4

meetwaarden 7,9

praktijk 7,7

eindCijfer 7,3
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Hydraulische lockout van Rockshox. Tune: denk aan je momentsleutel.

inch bikes vooral met elkaar. Ghost 

heeft een reputatie hoog te houden 

en doet dat met verve door de HTX 

standaard te tunen met Tune-

onderdelen. Hij is letterlijk top-of-

the-bill, maar evenzeer een koopje. 

Pronghorn is nét wat verder 

gegaan, monteerde een zadel van 

500 euro en het lichtste schakel-

systeem dat wij kennen. Dat scheelt  

2 ons en 2000 euro, waarbij de 

Pronghorn marginaal sneller is op 

een lastig parcours. Overall is de 

Focus in standaardtrim de traagste. 

Voordeel is dat je wat centen in je 

zak houdt, bijvoorbeeld voor snelle 

wielen, want die verdient hij! Na 

CONCLUSIe
Wil je snel zijn, dan moet je 

gewoon hard fietsen, dat spreekt 

voor zich. Toch maakt het wel 

degelijk uit op welke bike je zit. 

Helaas laat Focus dat zien met de 

Raven, die wat ons betreft nét niet 

handig is samengesteld. Voor 200 

euro meer had er de wielset in 

gezeten die het frame verdient. En 

een XT dubbel crankstel kost niet 

meer dan een triple, maar past veel 

beter bij zo’n snelle 29-er. Je kunt 

natuurlijk wachten op de 2013-col-

lectie, maar eigenlijk zijn die aan-

passingen zó te regelen met je fiet-

senmaker. Het maakt van een 

vriendelijke toerfiets een scheur-

ijzer dat akelig dicht in de buurt 

komt van zijn veel duurdere concur-

renten. Toch is de Storck onbetwist-

baar de snelste van dit gezelschap, 

ondanks de merkwaardige opbouw. 

Het hoge stuur, al zit er racelint 

omheen, zouden we direct vervan-

gen voor een vlak exemplaar. Wie-

len met tubes zijn alleen leuk als je 

je een paar sets kunt veroorloven, 

in verschillende maten en met ver-

schillende profielen, net als de 

profs. Met de huidige zit monteren 

wij liefst dikke 2,4 inch banden om 

dan de Alpen te gaan bedwingen! 

Onwillekeurig vergelijken we de 26 

wat tuning komt hij zeker op gelijke 

hoogte met de Pronghorn, dankzij 

zijn grote wielen. Want dat blijkt 

weer: grote wielen rollen beter en 

maken je bijna overal sneller. Aan 

kop gaat dan ook de Storck, zelfs 

met z’n brede stuur. Geen leuke 

fiets, wel een héél erg snelle!

1. De voorvork van de Storck.

2. 29 inch is ook bij de snelle  

fietsen de standaard geworden.

3. De prachtig gewelfde achterkant 

van de Storck.

4. Kabels binnendoor bij de Focus.

GHOST HTX LeCTOR 
PRO TeAM
Net als de Focus komt deze Ghost 
zó uit de catalogus. 8,3 kilo schoon 
aan de haak. En dat voor 5500 
euro, eigenlijk een koopje! Voor dat 
geld krijg je een SRAM X.X-groep 
met bijbehorende Sid X.X-voorvork 
en X.X-remmen. Nog mooier zijn 
de wielen van Tune. Prince- en 
Princes-naven, verwerkt in een 
setje van nauwelijks 1350 gram, 
om van te watertanden! Alles in en 
op het frame waarmee 3 jaar gele-
den nog Olympisch goud gewon-
nen werd. De Ghost toont zich een 
ware gifkikker, maar mist de snel-
heid van 29-er wielen. Van de 

rechte stukken moet hij het tegen-
woordig niet meer hebben, maar in 
de acceleratie en bergop blijft hij 
vooraan. De Ghost blijkt een speel-
maatje in het terrein. Hij is voelbaar 
héél licht, maar sturen, remmen en 
schakelen gaan vertrouwd. Logisch, 
de SRAM-knoppen kennen we en 
schakelen gaat beter dan perfect. 
Daarbij is de geometrie eigenlijk 
heel gewoon, racy maar niet te 
moeilijk. Wij zouden de HTX uit-
rusten met kleinere remschijven. 
De X.X-klauwen grijpen gedoseerd 
aan, maar zijn sterk genoeg om 
met kleine schijven rond te rijden, 
die lopen meteen minder snel aan. 
Dat scheelt grammen, die we weer 

uit zouden geven aan bredere ban-
den. Deze 2.1’s zakken makkelijk 
weg in zachte ondergrond en door 
de flexibele noppen beland je in 
gravel- en grindbochten iets te 
makkelijk in de berm. Dankzij de 
stijve wielen en de prima voorvork 
kun je juist op de millimeter nauw-
keurig sturen. Omgooien van links 
naar rechts kost opvallend weinig 
kracht. Dit is hét voordeel van 
lichte 26 inch wielen, stu-
ren gaat licht en van rij-
lijn wisselen is relatief 
makkelijk. Met veel 
vertrouwen duik je 
op volle snelheid een 
bocht in. Dan verlies je 
al glijdend en corrigerend 
vaart, zodat je bij het begin van 
het volgende rechte stuk extra 
moet aanzetten. Spectaculair, 
zeker, maar niet efficiënt. Een  
maatje breder rubber had de HTX 
2 ons zwaarder gemaakt, maar uit-
eindelijk sneller. Het zou deze 
Ghost tot een echt bommetje 
maken. Voor de bocht inhalen, 
agressief remmen en het uiter-
ste vragen van de banden, 
om als eerste het rechte 
stuk op te draaien.
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GHost HtX LeCtoR pRo teAm
prijs € 5499,-
frame carbon
voorvork rocKshoX sid worldcup
shifters sram X.X
derailleurs sram X.X
Crankstel sram X.X
ketting/Cassette sram X.X
remmen sram X.X worldcup
opbouw Tune/riTchey wcs
wielen Tune prince/princess
banden schwalbe rocKeT ron 26X2.1
gewiCht 8,3 KG
info www.GhosT-biKes.com

de CijfeRs vAN fiets
imago 7,5

kwaliteit 7,8

prijs/kwaliteit 7,2

meetwaarden 6,4

praktijk 7,2

eindCijfer 7,2
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