Fiets van het Jaar
Voor de 30ste keer werd de verkiezing 'Fiets van het Jaar' georganiseerd
door RAI Vereniging in Amsterdam met het doel de fietsindustrie te
stimuleren tot productvernieuwing wat leidt tot verhoging van de
kwaliteit van de fiets en daarmee het fietsplezier.
RAI Vereniging wil op deze wijze bijdragen aan een positieve en juiste
beeldvorming over de kwaliteit van moderne fietsen in Nederland.
E-Bike en Speed E-Bike van het Jaar
Voor de zevende keer werden in deze verkiezing de E-Bikes
verbijzonderd door de verkiezing van de ‘E-Bike van het Jaar’ en dit jaar is
voor de derde keer de Speed E-Bike van het Jaar gekozen.
Fabrikanten en importeurs van fietsen in Nederland hebben dit jaar
9 fietsen, 18 E-bikes en 4 Speed E-Bikes uit de nieuwe collectie 2017 voor
deze verkiezingen geselecteerd. De fietsen zijn door een
merkonafhankelijke vakjury kritisch bekeken, beoordeeld én in de praktijk
getest.
Uitgangspunt bij de jurering is het gebruiksdoel van de fiets ofwel de mate
van geschiktheid van de fiets voor de gebruikersdoelgroep.
Jury
De vakjury 2017 bestond uit negen personen die elk vanuit verschillende
disciplines deskundig zijn op fietsgebied.
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Organisatie:
Sacha Boedijn, secretaris van de jury (RAI Vereniging)
Marianne Kremer, coördinator van de verkiezing (RAI Vereniging)
De beoordeling
De jurering vindt plaats op basis van een zestal aspecten te weten:
1.Techniek en constructie; 2. Ontwerp en design; 3. Innovatie;
4. Rijeigenschappen; 5. Veiligheid; 6. Prijs- kwaliteitsverhouding.
De onafhankelijke vakjury heeft dit jaar daarnaast extra aandacht gegeven
aan de ‘X-factor’ bij het beoordelen van de fietsen.
De nominaties
De jury heeft drie fietsen genomineerd voor de verkiezing van de 'Fiets
van het Jaar 2017', drie E-Bikes voor de verkiezing van de
‘E-Bike van het Jaar 2017’ en twee Speed E-bikes voor de verkiezing
‘Speed E-Bike van het Jaar 2017. Hieruit werden door de vakjury de drie
winnaars gekozen.

Fiets van het Jaar 2017
Als ‘Fiets van het Jaar 2017’ heeft de vakjury gekozen voor de

Sensa Superlite Disc
“Waanzinnige rijeigenschappen’, zo kwalificeert de jury de Sensa
Superlite Disc. De fiets is goed in balans, licht en met een geschikte
stijfheid van het frame waardoor er enorm veel gang in de fiets te krijgen
is.
De fiets is uitgevoerd met een full carbon voorvork, tapered
balhoofdpijp en schijfremmen. Noemenswaardig is ook de kwaliteit van
de afmontage en de strakke afwerking.
Een fiets van Nederlandse makelij waarbij de prijs kwaliteitverhouding als
positief is beoordeeld.
De Superlite Disc is een fiets voor actieve mensen die een lichte fiets
zoeken.
De Sensa Superlite Disc wordt geproduceerd en in de handel gebracht
door Intersens in Almelo voor een adviesprijs van € 1.149,-.

