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FIETSSCHOENEN ONDER DE LOEP
In 1990 werd het Shimano Pedaling Dynamics-systeem (SPD) gelanceerd. De combinatie van

een pedaal en een fietsschoen betekende een ware revolutie binnen de fietssport. In 30 jaar tijd

evolueerde zowel de schoen als het pedaal aanzienlijk. Fietsschoenen voor klikpedalen zijn er

nu in allerlei soorten en maten voor topsporters tot city-trekking-fietsers. Een paar tips waar

je op moet letten bij het aanschaffen van fietsschoenen.

#1 Fietsschoenen: de maat die je draagt in je gewone schoenen is vaak niet de maat voor je

fietsschoenen. Vaak vallen fietsschoenen kleiner dan gewone schoenen. Wij adviseren altijd

langs een lokale dealer te gaan om je daar te laten adviseren. Shimano heeft breedtematen voor

mensen met bredere voeten, maar ook halve maten, voor een perfecte pasvorm. Hoe beter de

schoen past, hoe meer fietsplezier en dat is waar Shimano voor staat.

#2 (In)kliksysteem: kies een SPD-systeem voor de mountainbike en SPD-SL voor de

racefiets. SPD en SPD-SL zijn kliksystemen die de fietsschoenen met je pedalen verbinden.

Waarom klikpedalen

We geven het toe – het vergt enige oefening om in- en uit te klikken uit de pedalen. Maar ben je

er eenmaal aan gewend, dan haal je met elke trapbeweging het maximale uit je inspanning.

Wanneer de pedaalslag naar beneden gaat, maar ook als je het pedaal omhoog trekt, genereer

je vermogen. Een verbetering dus van de pedaalefficiëntie waardoor je eenvoudig veel sneller

rijdt. Daarnaast heb je veel meer controle over je fiets en hoef je niet bang te zijn dat je voeten

van het pedaal afschieten bij oneffenheden op de weg – en je kunt met een instelsysteem

eenvoudig bepalen hoe vast je voeten zitten en hoe makkelijk je uit kunt klikken.
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#3 Investeer tijd in het juist plaatsen van de schoenplaatjes op de schoen: het is

belangrijk dat je de schoenplaatjes op de juiste manier plaatst onder je (bal)voet. Dit kun je laten

doen bij een lokale dealer met behulp van een Bikefitting Shoe Cleat Adjuster. We adviseren om

dit altijd te doen, om veelgehoorde knie- en hamstringklachten te voorkomen.

#4 Kies voor extra comfort met een BOA®-sluiting: Instapmodel fietsschoenen bevatten

bijna altijd klittenbandsluitingen, maar Shimano heeft met de ME400 en RP400 al schoenen

met een BOA®-sluiting voor slechts €119,99. Een BOA®-sluiting geeft je de mogelijkheid om de

schoen verfijnder te laten sluiten om je hele voet en in kleinere stapjes vast te zetten. Daardoor

zal je schoen nooit ‘te strak’ aanvoelen. En mocht je tijdens het fietsen opgezwollen voeten

krijgen, draai je ze gemakkelijk, al fietsend, een beetje losser.



#5 Kies voor extra krachtoverdracht met een extra stijve zool: voor een zool van een

fietsschoen geldt; hoe stijver de zool, hoe beter de schoen. Bij een stijvere zool wordt namelijk je

krachtsinspanning direct overgebracht op je pedalen. Meer power om nog harder te kunnen

fietsen. Wil je met de fietsschoen ook lopen, om bijvoorbeeld tijdens een fietstocht een stad te

bezoeken, dan heeft Shimano schoenen waarbij het kliksysteem in de zool is weggewerkt met

een uiterlijk van een sneaker, zoals bijvoorbeeld de CT5.

#6 Alles komt samen in onze S-PHYRE-schoenen

De meest stijve en lichte schoen met een perfecte pasvorm en voldoende verstelmogelijkheden,

geschikt voor elke voet. Twee BOA’s voor een snelle en nauwkeurige fijnafstelling en een

instelbare powerzone, zodat je krachtoverdracht op het pedaal zo optimaal als maar mogelijk is.



NOOT VOOR DE REDACTIE

RP4

BETAALBARE STERK PRESTERENDE WEGSCHOEN.

Stevig kunstleder en perforatie verbetert de pasvorm en ventilatie.

BOA® L6 verstellers voor een snelle en nauwkeurige fijnafstelling.

Asymetrisch klittenband verlicht de spanning op het hoogste punt van de voet.

Lichtgewicht, met glasvezel verstevigde nylonzool voor krachtoverdracht.

Duurzame, brede hielstukken bieden stabiliteit tijdens het lopen.

Gewicht: 258 gram.

Het best te combineren met het PD-R7000 SPD-SL-pedaal.

Ook beschikbaar als een damesversie.

Consumentenadviesprijs: € 119,99

ME4

HIGH PERFORMANCE SCHOEN VOOR OFF-ROAD TRAIL FIETSEN.

Stevig kunstleder en perforatie verbetert de pasvorm en ventilatie.

BOA® L6 versteller voor een snelle en nauwkeurige fijnafstelling.

Asymetrisch klittenband verlicht de spanning op het hoogste punt van de voet.



Lichtgewicht rubberen buitenzool biedt grip en houvast onder alle omstandigheden.

Met glasvezel versterkte tussenzool voor krachtoverdracht.

Gewicht: 339 gram.

Het best te combineren met het PD-M530 of PD-M520 SPD-pedaal.

Ook beschikbaar als een damesversie.

Consumentenadviesprijs: € 119,99

CT5

EEN UNIEKE EN VEELZIJDIGE FIETSSCHOEN DIE SLIM IS VERMOMD ALS EEN

SNEAKER.

Alledaags sneakerontwerp voor dagelijkse fietstochten.

Verborgen binnenste hielplaat brengt de kracht over naar de pedalen.

Schokabsorberende EVA-middenzool maximaliseert het loopcomfort.

Eenvoudige montage van schoenplaatje.

Gewicht: 342 gram.

Het best te combineren met het PD-M500 of PD-T421 SPD-pedaal.

Ook beschikbaar als een damesversie

Consumentenadviesprijs: € 99,99

S-PHYRE RC901

ULTIEME KRACHTOVERBRENGING.

Gecombineerde constructie van zool en bovengedeelte zetten een standaard qua pasvorm,

stabiliteit, stijfheid en gewichtsreductie.

SHIMANO DYNALAST: je voet staat in een ergonomische positie voor een efficiënte

opwaartse beweging.

Groot verstelbereik van de pasvorm, daardoor geschikt voor diverse voettypen.

Tweevoudige onafhankelijke BOA® IP1 verstellers voor een snelle en nauwkeurige

fijnafstelling.

Instelbare Powerzone-draadgeleider houdt de voet stevig vast.

Geïntegreerde waterafvoergaten voor regenachtige omstandigheden.

Gewicht: 243 gram.

Het best te combineren met het PD-R9100 SPD-SL-pedaal.

Consumentenadviesprijs: € 349,00.

S-PHYRE XC901



ULTIEME KRACHTOVERBRENGING.

Compromisloze specifieke wedstrijdschoen voor cross-country en en cyclo-cross.

Zool met lage schachthoogte helpt de voet te stabiliseren tijdens de pedaalslag omlaag.

Een bovendeel uit één stuk rondom, een smal onderdeel, een afgeronde hiel en een smal

teengedeelte zorgen ervoor dat de schoen als een hanschoen past.

Compromisloze specifieke wedstrijdschoen voor cross-country en en cyclo-cross.

Tweevoudige onafhankelijke BOA® IP1 verstellers voor een snelle en nauwkeurige

fijnafstelling.

Instelbare Powerzone-draadgeleider houdt de voet stevig vast.

De gepatenteerde MICHELIN® buitenzool verlaagt het gewicht en geeft een betere tractie.

Gewicht: 330 gram.

Het best te combineren met het PD-M9100 SPD-pedaal.

Consumentenadviesprijs: € 349,00

SHIMANO DYNALAST

Shimano Dynalast is een anatomisch gevormd leestontwerp, volledig aangepast op de contouren

van een voet. Dit voorkomt overstrekkingen van spieren en de irritatie die daarbij ervaren wordt.

Door Dynalast fietst men in een betere traphoek en is dus comfortabeler. Dat leidt tot een

efficiëntere krachtoverbrenging.
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