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Carradice maakt fietstassen sinds de jaren dertig. Wat
in eerste instantie retro lijkt, is in wezen het handelsmerk van Carradice. Leren riemen en metalen gespen
zouden deze look complementeren, maar ook de prijs
verhogen. De A4 is een goede, betrouwbare en stevige
tas voor de fietsende forens.

Functie:
Prijs:
Ontwerp:
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Dit is geen kleine of nette tas, maar het zal moeilijk
zijn om een boodschappentas te vinden die waterdichter, betrouwbaarder, steviger, duurzamer en nuttiger is
dan de Ortlieb Shopper.

Alles wat met uiterlijkheden te maken heeft, is een
kwestie van smaak. De Ortlieb Shopper is onze
favoriet, maar niet iedereen vindt dit rauwe, industriele voorkomen aantrekkelijk.

De twee schouderbanden kunnen aangepast maar niet
worden verwijderd. Tijdens het fietsen kunt u ze echter
naar voren brengen waardoor ze niet in de weg zitten.

De tas heeft een relatief grote opbergruimte en verder
twee kleine vakjes. De tas had meer kunnen hebben,
maar nu kunt u de Shopper eenvoudig vullen en
doorzoeken. De tas is stug en zakt niet door.

Het verstelbare haaksysteem, dat vastklikt op een
plastic rails, is erg gebruikersvriendelijk. U trekt het
hendeltje omhoog en de twee vastzittende haken laten
onmiddellijk los waarop u de fietstas moeiteloos van
het bagagerek aftilt.

Jada Mirte is een vrouwentas. Het is ontworpen als
een handtas en het haakt eenvoudig aan de bagagedrager. De tas draagt gemakkelijk aan uw arm wanneer u
een koffiehuis of winkel binnengaat. Helaas is de Jada
Mirte echter geen goede werk- of boodschappentas.
De tas bevat maximaal 16 liter en heeft een ruim
opbergvak en een vakje voor kleine dingen zoals
sleutels, lipstick, enzovoort.

De in Duitsland vervaardigde Ortlieb is legendarisch in
de wereld van fietstassen. De tas is onverwoestbaar en
de functionaliteit en het ontwerp zijn perfect op elkaar
afgestemd. Voor bepaalde doeleinden is dit hét juiste
model voor u. De tas is bijvoorbeeld geweldig voor
boodschappen, maar door de smalle bodem is het een
crime voor iemand die A4-mappen wilt vervoeren.
De Shopper weegt 0.97 kilo, kan maximaal 20 liter
bevatten en is gemaakt van stevig plastic. De tas is
100% waterdicht en een speciale waterdichte rits
verzegelt de inhoud zogezegd tot in de eeuwigheid.
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Functie:
Prijs:
Ontwerp:

De Buyit is officieel uitgebracht als uniseks. Het
ontwerp doet echter vrouwelijk aan terwijl de kleuren
wat mannelijker lijken. Hoe dan ook, deze merkwaardige mix doet niet af aan de vele goede kwaliteiten van
de tas. Voor dagelijks gebruik en kleine boodschappen
is de Buyit een uitstekende keuze.

Wanneer u te voet bent, kunt u de haken simpelweg
verbergen onder een ritsflap. Toch raden we u aan
geen lange wandelingen ermee te maken omdat het
handvat behoorlijk scherp en niet comfortabel is.

Het hakensysteem werkt eenvoudig en beveiligt de tas
in elke situatie. Om de tas los te maken dient u alleen
een hendeltje over te halen waardoor het veiligheidsslot openspringt.

De Buyit weegt 0.7 kilo en met een maximale inhoud
van 14 liter is deze tas alleen geschikt voor kleine
boodschappen. De rits is wel waterdicht en over het
algemeen is de tas waterdicht genoeg voor een flinke
regenbui. De reflecterende zomen over de naden is een
prachtig kenmerk.

Net als de Jada Mirte is de Buyit vermomd als een
normale tas, maar dat is dan ook de enige overeenkomst. In kwalitatief opzicht behoort deze tas tot een
hogere klasse, speciaal ontworpen als boodschappentas.

“geweldig voor de kleine boodschap”

Waterproof: No, but very water resistant
Weight: 0,70 kg
Volume: 14 l.
RACKTIME.COM

Racktime: Buyit

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors.
It does not necessarily reflect the opinion of the European Union.
Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use
that may be made of the information contained therein.

De Jada Mirte is een lichte en goedkope fietstas voor
vrouwen, maar voor intens, dagelijks gebruik kunt u
beter iets robuuster uitkiezen.

Het ontwerp is verreweg het beste punt van deze tas. U
kunt de haken snel verbergen achter een ritsflap,
waardoor de tas prettig draagt als u te voet verder gaat.

Het haaksysteem komt als zwakste uit de test. De
haken zijn niet verstelbaar voor verschillende bagagedragers en daarnaast was deze tas de enige die tijdens
een testrit van de fiets afsprong. Als u toch voor deze
tas kiest, wees er dan op bedacht dat u er beter geen
waardevolle spullen in kunt vervoeren.

Hoewel het materiaal waterafstotend is, geldt dit
helaas niet voor de rits, waardoor er water naar binnen
kan druppen. Het materiaal is ook niet erg duurzaam
en wij schatten dat na een jaar, bij dagelijks gebruik,
de glans ervan af is gesleten.

Elegant maar niet praktisch.

Waterproof: No
Weight: 720 gram
Volume: 16 l.
BASIL.NL

Basil: Jada Mirte

Trouwe boodschappentas

“de beste voor
boodschappen”

Waterproof: Yes
Weight: 0,97 kg
Volume: 20 l.
ORTLIEB.DE

Ortlieb: Shopper

De experts van de Deense Fietsersbond hebben in opdracht van het Europees project CycleLogistics en de ECF, de Europese koepelvereniging van
fietsersbonden, deze fietstassen uitvoerig getest. Ze zijn vijf dagen lang in gebruik genomen door vijf ervaren fietsers of bedrijven die dagelijks de fiets
gebruiken en getraind zijn om fietsproducten te testen. Zij kregen de opdracht om de fietstassen de hele dag te gebruiken. Daarna gaven ze elke fietstas
een beoordeling van nul tot vijf sterren, toegelicht met commentaar en kritiek. Vijf sterren is de hoogste score en nul sterren de laagste. De recensies
zijn oprecht en gebaseerd op het functioneren van de fietstas tijdens dagelijks gebruik.
De sterren zijn toegekend in de volgende drie categorieën:
Functie: Kunt u de fietstas gemakkelijk in- en uitladen? Is de inhoud van de fietstas goed beschermd? Is de fietstas waterdicht?
Ontwerp: Is er goed over het ontwerp nagedacht? Wat is de verhouding tussen uiterlijk en functie? Zijn de gebruikte materialen van grote kwaliteit?
Prijs: Komt de prijs overeen met de kenmerken van de fietstas?

Functie:
Prijs:
Ontwerp:

De diepe opening maakt de tas toegankelijk en
eenvoudig te doorzoeken, ook al kunnen bijvoorbeeld
tomaten en citroenen eruit rollen als u niet oppast. Het
is dan ook niet een ideale boodschappentas. Maar als u
een functionele tas zoekt en niet zozeer een mooie, dan
is de Arkel een echte aanrader.

Te voet is de Arkel Commuter eenvoudig te dragen. De
haken worden onder een flap weggeritst zodat u de tas
met de handvaten of schouderriem kunt vervoeren
zonder dat u ergens achter blijft haken.

De Arkel Commuter is de grootste fietstas die we
hebben getest. De tas weegt 1.17 kilo en bevat maximaal 24 liter. Er is een grote ruimte met een special
vak voor een laptop of A4-mappen. Er zijn ook kleine
vakjes voor uw sleutels, portemonnee, enzovoort.
Het vak voor de laptop is de beste die we getest
hebben. Het hangt boven de bodem van de tas en biedt
een goede bescherming.

Door het verstelbare aanhaaksysteem past de fietstas
op vrijwel elke bagagedrager; het hangt veilig en ratelt
niet.

De tas heeft een lange schouderband, maar er is geen
oplossing bedacht voor de haken waardoor de tas niet
prettig draagt voor langere tijd.

Zoals de naam al aangeeft, is deze tas ontworpen voor
mappen en documenten in A4-formaat. In de tas is een
extra vak, met gaas afgescheiden, en de rest van de
opslagruimte beschermt uw papier en documenten
tegen water en ongewenst vouwen. De fietstas weegt
0,98 kilo en heeft een maximaal vermogen van 18 liter.
Het is gemaakt van zeildoek – een uiterst stevig
materiaal, volledig bedekt met waterdichte was. De
dubbele sluiting bovenaan zorgt verder voor een
waterdichte verzegeling. De A4 klikt eenvoudig met
twee haken op de zijkant van uw bagagedrager, veilig
en geen geratel.

Zoekt u een werktas voor de rest van uw leven? Arkel
biedt een levenslange garantie voor deze tas die
gemaakt is van duurzaam nylon. De garantie is
begrijpelijk als u kijkt naar de naden en de afwerking.
Helaas moet u het wel doen met een niet zo aantrekkelijke grijze kleur.

Het robuuste waterafstotende nylon en de waterdichte
ritsen laten er geen twijfel over bestaan. Deze fietstas
is helemaal waterdicht.

Hoofdzakelijk voor documenten

Waterproof: yes
Weight: 0,91 kg
Volume: 18 l.
CARRADICE.CO.UK

Carradice: A4

Saai maar sterk

“de beste voor
uw laptop”

Waterproof: No, but very water resistant
Weight: 1,17 kg measure
Volume: 24 l.
PANNIERS.COM

Arkel: Commuter

Hoe neemt u mappen en laptops mee op uw fiets? Welke tassen zijn het beste voor het vervoeren van melk, tomaten en witte wijn? Sommige mensen gebruiken
fietsmanden en anderen juist transportfietsen. Wanneer u echter meer wilt vervoeren dan een mand kan dragen en een transportfiets iets te groot is, dan is de
fietstas de beste oplossing voor u. Maar gaat u op fietsvakantie of is het voor binnen de stad? Door welke weersomstandigheden denkt u te fietsen? Met deze
vragen in het achterhoofd hebben wij vijf fietstassen getest.

Onze test van FIETSTASSEN

