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Trike-Shop @ Spezi2012
Op 28 en 29 april van dit jaar vond in het Duitse stadje Germersheim de jaarlijkse beurs plaats voor SpezialRäder. Je
vindt er alles behalve 'gewone' fietsen. Voor ligfietsers een echt Mekka én aanrader. Germersheim ligt nu niet direkt bij
de deur maar de verplaatsing was meer dan de moeite waard. Tenminste als je van ligfietsen houdt. Maar ook
geinteresseerden voor alle mogelijke andere voertuigen met pedaalaandrijving kunnen daar hun ding vinden. Maar we
gaan beginnen bij het begin.
Zaterdagochtend 28 april. Vroeg op want het is volgens de GPS toch zo'n 3 à 4 uur rijden tot Germersheim. Het
verkeer valt al bij al nogal mee. Het weer is niet al te best, maar als bij mirakel klaart de hemel helemaal uit hoe dieper
ik Duitsland binnenrijd. En naarmate Germersheim dichterbij komt verandert het zelfs in een zonnige zomerdag. Een
heel verschil met thuis. In Germersheim lijkt het zelfs al langer zomer te zijn want er loopt veel volk rond in zomerkledij.
Dat zal wel bij meer dan 25°C.
De sfeer zit er dan ook al goed in als ik op de beurs aankom. Wagen parkeren leek bij verrassing geen probleem.
Achteraf werd de reden duidelijk: een groot deel van de bezoekers was dan ook met de fiets daar. Rondom de
Stadthalle is het al een expositie op zich van alle mogelijke ligfietsen van bezoekers uit Duitsland en zelfs verder. Top
was de kerel die met zijn HPVelotechnik Scorpion trike helemaal vanuit Wenen (Oostenrijk) naar de beurs getriked
was, goed voor zo'n 800 km!
Dan naar binnen op zoek naar trikes. Al de bekende en minder bekende fabrikanten hadden hun beste beentje
voorgezet om hun trikes en produkten zo aangenaam mogelijk te presenteren. Opvallend was dat veel merken een
elektrisch aangedreven versie van hun trikes op de markt brengen. Zo werden de trikes aangeboden met het topmerk
BionX, dat gekend is omwille van zijn efficiënte aandrijving op het achterwiel waarbij de energie die opgewekt wordt bij
het afremmen en freewheelen kan 'geregenereerd worden om de batterij bij te laden en waardoor de actieradius
gevoelig kan uitgebreid worden. Persoonlijk vond ik vooral de Ansmann aandrijfmotors zeer interessant. Deze kleine
elektro-motors (kleiner dan het grootste achtertandwiel van een cassette) zijn minder zichtbaar aanwezig dan de
modellen van BionX. Een relatief kleine batterypack maakt het zaakje volledig. KMX en ICE boden die systeem aan
voor hun modellen.
Dat het gebruik van Carbon niet meer weg te denken is in de fietswereld werd ook op deze beurs duidelijk. Her en der
duiken fabrikanten op die hun zinnen op dit sterke en lichte materiaal hebben gezet en die carbonframes voor trikes
aanbieden. Hier lijkt de experimentele fase nog niet zo ver weg en dus is het nog even afwachten wat dit in praktijk zal
brengen.
Velomobiles, fietskarren, vouwfietsen, dierenvervoer, vervoermiddelen voor mindervaliden, bakfietsen ... alles wat
buiten de categorie 'gewone' fietsen valt is hier aanwezig. Opvallend is het enthousiasme van zowel publiek als
verkopers op deze gezellige en unieke beurs. Testritten maken is geen probleem en voor de gelegenheid werd een
mooi testparcours aangelegd waar eenieder naar believen de aangeboden ligfietsen kon proefrijden. Een pluim voor
de organisatie die met een vernuftig en zeer soepel verlopend systeem iedereen de mogelijkheid gaf om proefritten te
maken zonder uren aan te schuiven en zonder gedrang. En bovendien helemaal gratis.
Van de merken die door Trike-Shop aangeboden worden waren de volgende nieuwigheden te ontdekken:
het Tsjechische AZUB pakte uit met de fantastische TriCon trike. Zeer mooi, met een sublieme graad van afwerking.
Vouwbaar, achteraan geveerd en volledig naar de wensen van de klant aan te passen met alle mogelijke opties.
ICE stelde zijn nieuwe versie van de Vortex voor: het ultieme racepaardje onder de trikes. Mooi en vooral héél snel.
Ook de prachtige Sprint in de X-versie is een schot in de roos. In een inktzwarte kleur en gebouwd om te presteren
en te verkrijgen in een volledig geveerde versie. De door ICE ontwikkelde voorwielvering is trouwens ook te
verkrijgen voor bestaande modellen zonder vering, die daarmee nog uitgerust kunnen worden. Goede zet van ICE.
HP Velotechnik schittert zoals altijd met zijn Scorpion-gamma waarvan vooral de FS het paradepaardje is. Voor-en
achtervering van uitstekende kwaliteit die de meeste oneffenheden in de weg moeiteloos wegfilteren. En het mooie
aan de FS is dat hij ook nog vouwbaar is tot een mooi compact pakketje. Daarnaast werd ook de Gekko FX in het
daglicht gesteld uit de nieuwe Gekko-reeks. Zonder vering maar wel eveneens vouwbaar met een zeer vernuftig
plooisysteem, welk zowat het handelsmerk van HP Velotechnik geworden is. Snel en makkelijk te plooien in minder
dan 10 seconden en dit zonder enig werktuig. Knap!
KMX stelde op haar beurt de volledig vernieuwde versies voor van de Viper R en de Venom AL. De Viper werd licht
hertekend en bevindt zich in het gamma tussen de Cobra X (nog steeds dé FUN-trike voor alle-terrein plezier) en de
Venom AL. De Viper R is de road versie van de oer-Viper van enkel jaren terug en is nu sneller. Bovendien is de
prijs ervan gezakt en staat nu op gelijke hoogte van de Cobra X. De Venom AL is dan weer de volledig vernieuwde
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versie van de vorige Venom die niet zo succesvol was. Dat zal met deze versie zeker veranderen. Sneller en vooral
véél lichter door het nieuwe aluminium frame. Hij werd ook 30 mm langer en breder dan zijn voorganger voor een
nog betere wegligging. De kuipzetel met zijdelingse steun houdt je stevig in het zadel. Dit model stond op de beurs
te pronken met de Ansmann elektro-aandrijving. Ook voor de Kids was een nieuw model KMX K-3 te bezichtigen.
Verkrijgbaar in rood en zwart met 2 versnellingen, 2 trommelremmen voor en een V-brake achter, is dit zowat de
beste trike voor trikers-kids van 1m tot 1,5 m.
Bekijk zeker onze fotoreeks van Spezi2012 om een indruk te krijgen van het feest wat deze beurs werkelijk is voor
ligfietsers.
Daar het aanbod zo overweldigend was had ik besloten om nog een dagje langer te genieten van het mooie weer in
Germersheim en de fantastisch georganiseerde beurs.
Dag 2 volgde nog meer van dat lekkers en daar ik nogal vroeg uit de veren was besloot ik dadelijk van bij de opening
terug naar het testparcours te gaan om enkele modellen die ik de dag ervoor nog niet getest had te kunnen
proefrijden, alsook enkele reeds bereden modellen opnieuw aan een inspectie te onderwerpen. Zo waren er ook
enkele merken (waarvan ik de naam niet ga vernoemen, maar die zeker niet in het aanbod trikes van Trike-Shop is
terug te vinden) waarvan ik me afvroeg hoe iemand in godsnaam kon rijden met die 'dingen'. Varierend van slechte
zithoudingen, onmogelijke stuureigenschappen tot minder goede keuzes van materiaal. Gelukkig waren deze merken
in de minderheid en vooral NIET te verkrijgen in Trike-Shop. Kwaliteit staat bij ons op de allerhoogste trede.
De rest van de dag werd gevuld met zakelijke besprekingen en studie van materialen en trikes waarvoor ik de eerste
dag de kans niet had. Een andere opmerkelijke fabrikant, maar dan op het gebied van Accessoires, is het Franse
Veltop. Deze firma specialiseert zich in overkappingen voor allerlei soorten fietsen en dus ook trikes. Een vernuftig
systeem dat makkelijk uit te vouwen en terug op te bergen is. Het bestaat uit een overkapping, in een soort
tentmateriaal, die loopt van voor tot achter over de trike, met vooraan een uit twee delen en uit elkaar schuifbaar
windscherm, vervaardigd uit het praktisch onbreekbare polycarbonaat. Het 'dak' is aan de zijjkanten voorzien van extra
luifels die de zijdelingse regen en wind buiten houden. Het geheel kan ook zonder windscherm en luifels gebruikt
worden en verandert zo in een zonnedak om bij warm en zonnig weer de zon van je lichaam te weren. Iets speciaal en
uniek.
Zondagavond moe van het rondlopen, maar voldaan, terug naar huis gereden. De terugweg verliep vlotter dan
gedacht, maar dat zal wel te maken hebben met het feit dat het grootste deel van de terugweg bergaf verliep. Al bij al
een fantastische belevenis die Spezi2012-beurs en een aanrader voor elke trike enthousiast. Come and see next year.
Yvo.
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