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lles op de keper beschouwd zijn wij nog steeds kleine, verwende 
rotjochies die van nieuw speelgoed kinderlijk opgewonden raken. Het is 
als de vooravond van Sinterklaas: je schoentje is gezet, slapen lukt niet 

en die ochtend ben je vervelend vroeg wakker om te ontdekken welk cadeautje 
de goedheilig man deze keer door de schoorsteen heeft gepropt.

Als dat speeltje dan 
komt in de vorm van 
een bloedmooie, licht-

gewicht 29” carbon hardtail met niets minder 
dan toponderdelen, dan gaat die hartslag nog 
meer tekeer dan gewoonlijk. Open is het nieuwe 
geesteskind van Gerard Vroomen en Andy Kes-
sler. Twee namen die, voor wie een beetje ver-
trouwd is met de wielersport, een flinke bel doen 
rinkelen. Gerard was de mede-oprichter van Cer-
vélo en Andy heeft er een geschiedenis als down-
hillracer en salesmanager bij BMC en Cervélo op-
zitten. Hun ervaring en een flinke dosis 
enthousiasme voor iets nieuws, leidde tot de op-
richting van Open. Dat beide heren weten hoe je 
een fietsframe enerzijds moet ontwikkelen en 
anderzijds op de markt moet brengen, is dan ook 
geen verrassing. De introductie van dit nieuwe 
merk is dan ook niet pretentieloos: Open claimt 
dat ze het lichtste 29”-hardtailframe van dit mo-
ment hebben. 

tekst: jurgen groenwals
foto’s: christophe knevels

FRAMEBOUW VOOR 
GEVORDERDEN
871 gram, dat is eerder een waarde die je bij het 
frame van een state-of-the-art racefiets aantreft. 
Toch is gewicht niet het enige wat telt aan dit 
prachtige frame. Stijfheid, sterkte en gewicht 
zijn een combinatie van framevorm en de layup 
van het carbon. Belangrijk is de juiste soort car-
bon te gebruiken op de juiste plaats en de correc-
te richting van de gebruikte vezels. Zonder al te 
diep in detail te gaan en te neuzelen over vezel-
tjes, heeft Open hier natuurlijk wel een punt. Bo-
vendien blijkt dit ook in de praktijk een bijzon-
der stijf, sterk en comfortabel frame op te 
leveren. Met een oversized onderbuis en een bo-
venbuis die ter hoogte van het balhoofd erg 
breed is en naar de zadelpen toe smaller wordt, 
is Open erin geslaagd een prima verhouding tus-
sen gewicht en stijfheid te bereiken. De ranke en 
erg slanke achterdriehoek zorgt voor het nodige 
comfort. De BBRight bottom bracket is ons be-
kend van de Cervélo racefietsen en is asymme-
trisch opgebouwd. Aan de linkerkant is het 

bottom bracket breder uitgevoerd om zo meer 
stijfheid te geven. Aan de rechterkant heeft het 
bottom bracket de normale breedte, omdat je 
daar nu eenmaal met je kettingbladen zit. Op die 
manier kun je ook de onderbuis en de zadelpen-
buis aan de linkerkant breder en dus stijver uit-
voeren. Rotor maakt hier speciale cranks voor, 
maar uiteraard kun je ook Sram of Shimano 
monteren. Kenmerken als interne kabelgeleiding 
- heel erg fraai uitgevoerd en zowel voor shifters 
als voor de achterrem - tapered headtube en een 
bevestiging voor de remklauw op de liggende 
achtervork beschouwen we als vanzelfsprekend 
op een frame als dit.

GEOMETRIE
Los van alle technische hocus-pocus is het meest 
belangrijke aan een fiets misschien wel de geo-
metrie. Wat baten immers innovatieve technie-
ken, speciale carbonvezels en strengt-to-weight 
ratio’s als je fiets niet goed zit of veel te loom 
stuurt? Open gelooft meer in ‘stack and reach’ 
(de afstand tussen zadel en stuur en pedalen) 
dan in verschillende lengtes van bovenbuis en 
zadelpenbuis. Ook daar valt wel iets voor te zeg-
gen. Je contactpunten (stuur, zadel en crank) be-
palen in grote mate de zitpositie op de fiets. Dat 
zorgt ervoor dat de afmetingen van de Open-
frames rekening houden met de reikwijdte van 
het frame. Opvallend cijfer in de geometrietabel 
is de balhoofdhoek, die met 72° best steil te noe-
men is. Dat maakt van de Open een vinnig stu-
rende bike. Hoe zit het dan op afdalingen? Daar 
is het de stijfheid van het totale frame dat voor 
de stabiliteit zorgt. 

AFMONTAGE
Onze testbike doet het met niets minder dan top-
onderdelen. Meest opvallend zijn natuurlijk de 
Enve-onderdelen. Met name de wielset kan ons 
wel bekoren: mooi, licht, sterk en stijf. Duur ook, 
maar dat neem je maar voor lief als je met deze 
fiets op stap gaat. De RockShox Sid XX-voorvork 
is een geslaagd huwelijk tussen stijfheid en ge-
wicht. Twee opmerkingen echter hierbij: een 
steekas had het geheel nog iets stijver kunnen 
maken. Het ontbreken van een remote lock-out 
vinden we een missertje. Het Rotor-crankstel 
past uiteraard uitstekend bij dit frame. Als we 
hem zelf op hadden mogen bouwen, hadden we 
voor Q-Rings gekozen. Sram X0-schakelcom-
ponenten zijn al langer synoniem aan precies 
en snel schakelen. De Magura MT6-remmen 
misstaan een beetje op deze verder prachtig af-
gemonteerde fiets. Niet dat er ook maar iets mis 
mee is, maar MT6 is slechts een subtopper en in 
deze prijsklasse verwachten we gewoon louter 
topspullen. Op zich is dit trouwens verder niet 
erg belangrijk: een Open koop je voor het frame. 
De afmontage bepaal je vervolgens zelf. Voor de 
aandachtige lezer: normaal rij je een Open frame 
met een zadelpen zonder setback. Om aan de 
reikwijdte van de testrijdende redacteur tege-
moet te komen, was een langere Enve-stuurpen 
nodig. Die was niet voorradig op het moment 
van de test, vandaar dat er gekozen is voor een 
zadelpen met setback. 

PURE SNELHEID
Het is niet de eerste keer dat we met een snelle 
bike het bos induiken, over bergen en door dalen 
scheuren. Onze Niner Air 9 RDO valt precies in 
dezelfde klasse te categoriseren als deze Open en 

Dit is een van de snelste hardtails 
waar wij ooit mee reden.
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dat zorgt ervoor dat we automatisch gaan verge-
lijken. De Open stuurt net een tikje agressiever 
en nerveuzer en biedt tegelijkertijd net iets meer 
comfort. Voor het overige ontlopen beide fietsen 
elkaar amper. De snelheid en de directe kracht-
overbrenging van dit beestje is indrukwekkend. 
Uit de bocht accelereren en je bikemakkers in 
een stofwolk vol vertwijfeling achterlaten, werkt 
gewoon verslavend. Met slechts 8,5 kilogram 
wordt een berg opstuiven ineens belachelijk een-
voudig. Dit is pure, 100% legale doping. De Open 
is gericht op snelheid, alleen maar snelheid. Hoe-
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SPECIFICATIES
Merk en type: Open O-1.0
Prijs testfiets: €8,499
Prijs frame: €2,650
Gewicht: 8,5 kg
Frame: carbon
Voorvork + balhoofd: RockShox Sid XX Worldcup, 100 mm
Shifters: Sram X0
Derailleurs v/a: Sram X0/Sram X0
Remmen + hendels: Magura MT6, 160/160 mm
Cranks + bracket: Rotor 3D+, 38/24
Cassette: Sram XG-1080, 11/36
Velgen + naven: Enve29XC/DT Swiss 240S
Banden: Schwalbe Racing Ralph EVO 29x2.10
Zadel/zadelpen: Fizik Tundra/Enve
Stuur/stuurpen: Enve SWP/Enve 

KARAKTER STATISCH INGETOGEN PITTIGE PEPER ROCK & ROLL

INNOVATIEGRAAD OLD SCHOOL UP-TO-DATE MODERN GEAVANCEERD

ZITPOSITIE RACE GESTREKT COMFORTABEL RECHTOP

INZETBEREIK XC MARATHON TOER ALL MOUNTAIN FREERIDE

Uniek en licht frame dat perfectie benadert
Enve-onderdelen

Steekas voor had het geheel nog stijver 
gemaakt

veel er op het conto van het frame en hoeveel op 
dat van de lichte en stijve wielen komt, is moei-
lijk uit te maken. Feit blijft dat deze Open als een 
uitermate precies geleid projectief vooruit gaat. 
Door de relatief korte chainstays (440 millimeter) 
kleeft het achterwiel aan de grond op die verve-
lende wortelpassage tijdens steile beklimmin-
gen. De steile balhoofdhoek maakt dat de afda-
ling even aanpassen is. Het voelt gewoon anders 
aan dan bij de meeste andere twentyniners. Als 
je daar eenmaal aan gewend bent, krijgt cross-
country-singletrailracing een andere dimensie. 

De Open is een bike die je constant uitnodigt om 
harder te gaan, om op de pedalen te staan en ‘full 
force’ rond te knallen. Wat het helemaal mooi 
maakt: het totale frameconcept zorgt ervoor dat 
je dit met het nodige comfort doet. Dat maakt 
van de Open één van de snelste hardtails waar 
wij ooit mee reden, en dat zowel tijdens een on-
vervalste crosscountrywedstrijd als een urenlan-
ge marathon. Exclusiviteit en een perfecte afwer-
king hebben hun prijs. Dat heeft een potje kavi-
aar of een Lamborghini ook, daar ga je niet om 
staan zeuren. Racen maar.

Zo ziet een frame dat de perfectie benadert er dus uit. Erg fraaie interne kabelgeleiding.

BBRight: een asymmetrisch bottom 
bracket voor meer stijfheid.

 Het Enve-wielsetje is licht, stijf en mooi.


