
 30 april 2020, 10:00 (CEST)

HOOFDZAKEN
Een helm dragen op de racefiets of mountainbike is tegenwoordig niet meer dan normaal. De

helmplicht in het (prof)peloton werd vanaf 2003 (gefaseerd) ingevoerd. Een helm reduceert

de kans op blessures en hersenletsel bij een valpartij aanzienlijk, mits correct gebruikt. In dit

artikel gaan we in op hoe je de juiste helm kiest en hoe je hem gebruikt.

De juiste pasvorm

Een helm zit goed wanneer hij stevig, maar ook comfortabel (zonder drukpunten) op zijn plaats

wordt gehouden. Als je je hoofd heen en weer beweegt, mag de helm bijvoorbeeld niet over je

hoofd schuiven. Een goede pasvorm is essentieel, meten dus. Helmen worden verkocht in

verschillende maten. De meeste types zijn verkrijgbaar in S tot en met L, maar er zijn ook

helmen met een zogenaamde universele maat en een extra kleine (XS) of extra grote maat (XL).

Om tot de juiste afmeting, en dus maat, te komen meet je met een meetlint 1,5 centimeter boven

je wenkbrauwen de omtrek van je hoofd.

Met onderstaande maattabel van Lazer kom je tot de juiste helmmaat. Let op, deze maten

gelden slechts als indicatie en specifiek voor het grootste deel van de Lazer-helmen.

Fabrikanten hanteren verschillende maatvoeringen.

Maat en hoofdomtrek in cm:

XS 50-54, S 52-56, M 55-59, L 58-61, XL 61-64, UNI 54-61, UNI KIDS 50-56.

Riempjes afstellen

Maak de gespen open. Zet de helm op en schuif de riempjes door de gespen tot ze op de juiste

plaats zitten. Zorg dat er geen ruimte tussen de riempjes zit, als de gespen op de juiste plaats

zitten. Sluit en vergrendel de gesp. De riempjes van de voorkant en van de achterkant komen bij

elkaar net onder en voor de oren, maar mogen deze niet bedekken.

Sluiting

Draag de helm altijd met de gesp van het kinriempje vastgemaakt en met het riempje zelf

aangetrokken. Plaats het riempje altijd achteraan tegen de keel, niet op de punt van je kin. Zorg

dat het loshangende einde van het riempje door de rubberen ring wordt gehaald, dat staat

netter en zorgt dat de sluiting niet los kan komen.
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Achterhoofd

Helmproducenten gebruiken verschillende systemen om de helm passend te maken aan je

achterhoofd. Stel het zo af dat het passysteem stevig, maar niet oncomfortabel strak zit. Een

aantal Lazer-helmen is voorzien van het Advanced RollSys®-verstelsysteem, dat een veilige en

comfortable 360◦ sluiting garandeert. Ook zijn de meeste Lazer-helmen voorzien van een

hoogteverstelling van het sluitsysteem, waardoor de helm aan het hoofd kan worden aangepast

in plaats van andersom.

Paardenstaart

Bij helmen van de meeste merken worden paardenstaarten vaak onder of door het gat van het

verstelsysteem aan de achterkant van je helm gedragen. Niet iedere helm biedt de ruimte om dit

comfortabel te doen. Houd daar dus rekening mee bij de aanschaf. De Lazer helmen met het

Advanced RollSys®-verstelsysteem hebben de verstelling bovenop de helm, waardoor er een

praktische uitsparing ontstaat aan de achterkant van de helm. Hierdoor kun je altijd je

paardenstaart dragen zoals je dat gewend bent!

Bril

Volgens de ongeschreven wielerwetten gaan de pootjes van je bril altijd over de helmriempjes.

Hierdoor sluiten de riempjes goed aan en kan de bril bij een valpartij los schieten zodat hij je

gezicht niet beschadigd.

Juiste positie

Draag je helm aan de voorkant altijd laag, vlak boven de wenkbrauwen, om het voorhoofd te

beschermen. Schuif hem nooit naar achteren op je hoofd om het voorhoofd vrij te maken.

Gebruik hiervoor ook de hoogteverstelling aan de binnenkant van de helm.

MIPS



Een optionele veiligheidstoevoeging aan moderne helmen is het zogenaamde MIPS (Multi

Directional Impact Protection System) systeem. MIPS is een binnenschaal, geïntegreerd in de

helm. Bij een val kan het MIPS-systeem in de helm bewegen. De druk wordt zo verdeeld

waardoor de energie die bij een val vrij komt niet op één plek op het hoofd is gefixeerd. Tijdens

het dragen van de helm, merk je niets van MIPS buiten het iets hogere gewicht, maar bij een val

kan het systeem hoofdletsel aanzienlijk beperken.

Accessoires

Tegenwoordig zijn er ook handige accessoires verkrijgbaar die de helm een extra dimensie

geven. De Belgische helmproducent Lazer is bekend om haar innovaties op dat gebied. Zo is er

een aeroshell waarmee je je helm in een handomdraai omtovert tot een aerodynamische

tijdrithelm. De LifeBEAM plaats je in een Lazer-fietshelm om continu je hartslag te meten

waardoor een borstband is niet meer nodig is. Tot slot zijn er verschillende mogelijkheden om

je zichtbaarheid te verhogen door verlichting in de helm te integreren - de techniek staat voor

niets.

HELMEN DO’S

1. Bedenk voor je de helm koopt wat voor jou belangrijk is: snelheid, comfort, gewicht,

vormgeving en/of koeling.

2. Pas een helm voordat je hem koopt. Zorg ervoor dat de helm bij jouw hoofd past, zodat jouw

hoofd zich niet aan de helm hoeft aan te passen.

3. Draag je helm vooraan laag, vlak boven de wenkbrauwen, om het voorhoofd te beschermen.

4. Maak de gesp vast, haal het kinriempje aan en draai het verstelsysteem aan.

5. Controleer de afstelling van je helm voor iedere rit.

6. Vervang je helm na een valpartij, ook al zie je geen schade. Maak gebruik van de Lazer Crash

Replacement regeling.

7. Laat je helm drogen in een geventileerde ruimte en bewaar hem op een koele en droge plek.

8. Vervang je helm om de drie jaar, langdurige blootstelling aan zonnestralen kan plastic

verzwakken.

HELMEN DON’TS



1. Draag nooit een helm waarmee je een ongeluk hebt gehad, ook al zie je geen schade.

2. Draag nooit de helm van iemand anders.

3. Draag nooit een helm zonder dat de gesp is vastgemaakt.

4. Draag nooit je helm naar achteren met je voorhoofd onbedekt.

5. Stel je helm niet langdurig bloot aan hoge temperaturen, bijvoorbeeld in de kofferbak van

een auto.

6. Maak je helm nooit schoon met chemische reinigingsmiddelen.

7. Neem nooit onnodige risico’s, ondanks dat je een helm draagt.

8. Een fietshelm is niet ontworpen voor het gebruik op een bromfiets.

9. Breng geen wijzigingen aan de helm aan. Breng geen verf, vernis of stickers aan.

Lazer Genesis

De best geteste weghelm ooit*, met een 9,2-sterren beoordeling van Virginia Tech

Lichtgewicht, maar 190 gram (S)

Perfecte ventilatie, 22 ventilatiegaten en uitgekiende luchtcirculatie

Comfortabel Advanced Rollsys® top-mounted passysteem

Lazer Aeroshell compatibel

Gedragen door Team Jumbo-Visma en Team Sunweb

Maten: S: 52 - 56 cm, M: 55 - 59 cm, L: 58 - 61 cm

Extra lichtgewicht race pads

MIPS rotatie-impactbescherming (optioneel)

Consumentenadviesprijs: € 219,99 / € 239,99 (MIPS / non-MIPS) * Op basis van de

Virginia Tech helmrating.

Lazer Blade+



Goed ventilerend, 22 ventilatiegaten

Comfortabel top-mounted passysteem

Lazer Aeroshell compatibel

LED-achterlicht compatibel

LifeBEAM compatibel

Advanced Rollsys®

Maten: XS: 50 - 54 cm, S: 52 - 56 cm, M: 55 - 59 cm, L: 58 - 61 cm, XL: 61 - 64 cm

Gewicht: 240 gram (XS)

Premium bottom shell afwerking

MIPS rotatie-impactbescherming (optioneel)

Consumentenadviesprijs: € 99,99 / € 119,99 (MIPS / non-MIPS)

Lazer Compact

20 ventilatieopeningen

Gewicht: 325g

Maten: Unisize (54-61)

Tevens verkrijgbaar als dames/kinderversie Petit (50-57 cm)

TS+ LED optioneel

Ook als DLX versie verkrijgbaar met MIPS en standaard LED licht

Consumentenadviesprijs: € 34,99

Ga voor het hele assortiment en alle informatie over Lazer, naar www.lazersport.com.

Noot voor de redactie:

OVER LAZER:

Lazer Hoofdzaak images.zip

https://we.tl/t-BBOS2D48PG


Lazer is ‘s werelds oudste helmfabrikant en is begonnen met het maken van oude leren

hoofddeksels voor Belgische hardmen die op stalen racefietsen over geplaveide boerenwegen

fietsten. De producten van Lazer zijn het resultaat van 100 jaar ervaring, passie en toewijding.

Lazer is altijd op zoek naar de perfecte mix tussen design, comfort, veiligheid en technologie.

Deze insteek heeft Lazer tot één van de meest innovatieve helmproducenten ter wereld

gemaakt. Lazer ontwerpt fietshelmen op haar thuisbasis in België en verkoopt deze producten

wereldwijd, in bijna elk land, op elk continent. Door de jaren heen, heeft Lazer samengewerkt

met enkele van de grootste kampioenen ter wereld, om een aantal van de meest

vooruitstrevende producten te creëren! Vandaag de dag wordt de traditie van samenwerking

met topsporters voortgezet om producten van wereldklasse te ontwikkelen. Lazer staat voor

passie, prestatie en plezier van het rijden.

Shimano

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_shimano
http://media.shimano-eu.com/
https://media.shimano-eu.com/nl-NL/

