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AppLAUs

toen ik een half jaar geleden een 
mtb-clinic deed, knapte er iets in mijn 
hoofd. De touwtjes van een setje strak 
vastgesnoerde oogkleppen. tot dan 
keek ik niet breder dan de singletrails 
waar ik overheen raasde. Maar sinds die 
clinic in Spa (zie het septembernum-
mer) ben ik fan van mountainbiken 
in zijn oorspronkelijke vorm, als een 
manier om fun te hebben op een fiets, 
zoals het in de jaren zeventig in amerika 
is uitgevonden.

nieuWe dreSSCode
Bij een nieuwe stijl hoort een nieuwe 
dresscode. Bikers hullen zich namelijk 
niet in strak lycra, maar gaan voor een 
casual look. endura’s Venturi ii outfit 
voelde daarom in het begin onwennig 
aan, maar omdat aerodynamica bij 
biken amper een rol speelt, duurde 
dat niet lang. Het duurde ook niet lang 
om te ervaren hoe goed de outfit zijn 
werk doet. ijzige decemberstormen en 
nachtelijke kou op heel wat nightrides 
konden het fietsplezier geen seconde 
vergallen. 

uit onze recente test van winterjacks 
kwam naar voren dat er nog geen mem-
braan bestaat dat even ademend is als 
dat het wind- en waterdicht is, en dat 
je dus uiteindelijk altijd zweetafzetting 
aan de binnenkant krijgt. Bij het ptFe-
membraan dat endura gebruikt, zal dat 
ook zo zijn, maar dankzij ritsopeningen 

bovenaan de armen én onder de 
oksels kun je bij de Venturi-jas zelf de 
temperatuur regelen. Na 20-30 minuten 
opwarmen zet je de armritsen geheel of 
gedeeltelijk open en de koude lucht die 
binnen stroomt, neutraliseert het teveel 
aan warmte aan de binnenkant. Werkt 
fantastisch. 

meer troeven   
De functionaliteit van het Venturi ii jack 
gaat echter verder. Grote zijzakken, een 
Napoleon-borstzak met Mp3-poort en 
een achterzak (allemaal met getapete 
rits) bieden veel opbergruimte. en dat 
komt van pas. Zelfs een koersshirt dat 
onderweg uit moest wegens te warm, 
paste vlot en zat niet te irriteren in 
de achterzak. Details als de lamp-clip 
achterop en velcrosluitingen aan de 
manchetten maken de Venturi-jas hele-
maal af. De broek scoort gelijkaardig als 
het jack. Het is van dezelfde sterke stof 
die tegen doornen en takken kan, heeft 
handige zakken (zelfs eentje achterop) 
en een versterkt kruis dat best wel 
wat schurend zand op het zadel kan 
verdragen. enige wens: 5 cm extra 
lengte aan de pijpen. De broek kruipt bij 
het fietsen namelijk iets omhoog en als 
je lange benen hebt, komen je enkels in 
de kou te zitten. 

INFO: Endura BNL, 
tel. +31 46 820 02 96 en 
www.endurasport.com

Sommige producten bewijzen jaar na 
jaar hun kwaliteit. uit onze uitpuilende 
kast vol keuze zijn het telkens die spul-
len waar we naar grijpen om te gaan 
fietsen. en dat is een applausje waard!

Wie: MaVic pro road
Wat: raceschoenen
Wanneer: sinds augustus 2010
Waarom: heerlijk soepele pasvorm, 
gemakkelijke instap, kleurvast, goede 
snelsluiting
Status 2014: nog altijd in het 
Mavic-assortiment

INFO: Codagex,  
tel. +32 14 34 74 74  
en www.mavic.com

teKSt eN Foto’S: roel VaN ScHaleN 

eNDUrA VeNTUri ii JAcKeT & 
OVerTrOUsers
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