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G
raven in je achtertas naar kleine spullen als je 
mobieltje, sleutels, routekaart of een appeltje is 
geen pretje. En propvolle jaszakken maken het 
fietsen er ook niet plezieriger op. De oplossing? 

Op zoek naar een stuurtas? Dan kun je 
je een rondgang langs fietswinkels be-
sparen. Toeractief zet 15 populaire mo-
dellen op een rij. Met kooptips.

Een stuurtas! 
Hoe groot je hem ook koopt: een stuurtas is echt bestemd 
voor kleine, lichte spullen die je graag voor het grijpen hebt. 
Tot tien kilo gaat het allemaal wel, maar kom je daarboven, 
dan wordt het sturen een lastig karwei. In bochten neigt het 
stuur om te klappen. En rijd je door een kuil, dan kan een 
zware stuurtas naar beneden zakken. Sommige stuurtassen 
worden geleverd met een veiligheidskabeltje om dat te voor-
komen. 
Veel stuurtassen hebben een handig kliksysteem om de tas te 
bevestigen en af te nemen. Vaak toegepast is het zogeheten 
klickfixsysteem en afgeleiden daarvan: je klikt de tas op een 
houder en neemt hem in een handomdraai af met behulp van 
een drukknop. Het systeem is makkelijk verkrijgbaar, te ver-
vangen en te repareren. Weliswaar vermelden veel gebruiks-
aanwijzingen dat de tashouder ‘past op de meeste fietssturen’,  
het is verstandig je fiets mee te nemen naar de winkel om te 
passen. Klittenbandbevestiging past op rijwel alle sturen, maar 
heeft als nadeel dat het niet zo stevig zit en alleen geschikt is 
voor tassen die niet meer dan ongeveer drie kilo spullen te 
verstouwen krijgen. Welk bevestigingssysteem het handigst 
is, is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Gewoon even in 
de winkel proberen dus.
Handig is een schouderriem als je afstapt om te gaan winkelen 
of een terrasje te pakken. De meeste tassen zijn ermee uitgerust. 
Een waterdichte tas is ideaal, maar daar hangt wel een hoger 
prijskaartje aan. Niet-waterdichte tassen zijn meestal voorzien 
van een regenhoes. Let erop dat hij transparant is, zodat je 
de kaart in het kaartvak kunt lezen.

Tekst Petra Strijdhorst Foto’s Bart Hautvast
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Halfords Arafura

Prijs: € 25
Afmetingen: (lxbxh)  
22x12,5x20 cm
Gewicht: 500 gram
Inhoud: 10 liter
Max. belasting: geen opgave

Indeling/ uitvoering 
•  Hoofdvak
•  Zijkanten voorzien van twee 

vakjes met gaas
•  Groot voorvak met van klitten-

bandsluiting 
•  Klep valt over tas heen, vastzet-

ten m.b.v. clip
•  Rondom licht verstevigd, m.u.v. 

de klep
•  Reflectie aan de zijkant
•  Afneembare kaarthouder (klit-

tenband)
•  Afneembare schouderriem
•  Gemaakt van waterafstotend 

polyester
•  Niet waterdicht, geen regen-

hoes

Bevestiging 
Twee riempjes met kliksluiting.
Meer informatie: Halfords, 0900-
425 367 37, www.halfords.nl

FastRider Aquadus

Prijs: € 47,95
Afmetingen: (lxbxh)  
26x15x22,5 cm
Gewicht: 800 gram (excl. meta-
len klem)
Inhoud: 9 liter
Max. belasting: geen opgave

Indeling/ uitvoering 
•  Hoofdvak
•  Klep valt over tas heen, vast te 

zetten met twee drukknopen
•  Rondom verstevigd
•  Reflectie aan voorzijde
•  Afneembare kaarthouder (met 

klittenbandbevestiging)
•  Afneembare schouderriem
•  Gemaakt van pvc gecoat  

polyester
•  Waterdicht

Bevestiging 
Metalen klem met twee inbus-
bouten om stuurpen. Tas is snel 
los te klikken van bevestigings-
stang. Diefstalbeveiliging met 
cijferslot.
Meer informatie: FastRider, 
(0412) 40 64 06, 
www.fastrider.nl

New Look Cameo

Prijs: € 62,95
Afmetingen: (lxbxh)  
25x24x18 cm
Gewicht: 980 gram
Inhoud: 11 liter
Max. belasting: geen opgave

Indeling/ uitvoering 
•  Hoofdvak met twee portemon-

neevakjes, breed vak, twee 
gaasvakjes, twee vakjes met rits, 
gaasvak aan binnenkant klep

•  Handvat bovenop tas
•  Klep te sluiten met ritssluiting
•  Afneembaar kaartvak  

(met klittenbandbevestiging)
•  Afneembare schouderriem
•  Gemaakt van waterdicht  

polyester
•  Regenhoes

Bevestiging 
Twee kunststof beugels met  
klikadapter. Adapter vastzetten 
met een grendel.
Meer informatie: Burgers Leder-
warenfabriek, (024) 641 33 47, 
www.newlookbikebags.nl
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Vaude Eva’s Bag

Prijs: € 60
Afmetingen: (lxbxh)  
27x7x25 cm
Gewicht: 400 gram (excl. klickfix)
Inhoud: 5 liter
Max. belasting: geen opgave

Indeling/ uitvoering 
•  Hoofdvak, afsluitbaar met rits. 

In hoofdvak klein, met rits  
afsluitbaar vakje

•  Voorvakje met twee telefoon-/
portemonneevakjes, afsluitbaar 
met rits

•  Adapter op tas (om tas vast te 
klikken op stuur) afdekbaar

•  Te gebruiken als handtas
•  Reflectiestrepen op zijkant
•  Afneembare schouderriem
•  Gemaakt van gerecyclede PET 

flessen
•  Regenhoes

Bevestiging 
Klickfix bevestigingssysteem: tas 
met drukknop vastzetten en af-
nemen.
Meer informatie: Vaude, 
(0172) 23 23 38, www.vaude.nl

Ortlieb Ultimate 5M 
classic

Prijs: € 74,95
Afmetingen: (lxbxh) 
23,5x14x21 cm
Gewicht: 640 gram
Inhoud: 7 liter
Max. belasting: 3 kilo

Indeling/ uitvoering 
•  Hoofdvak met klein afsluitbaar 

vakje voorzien van ritssluiting
•  Klep afsluitbaar met twee druk-

knopen
•  Onder- en zijkant verstevigd
•  Reflectiedriehoek op voorzijde
•  Afneembare schouderriem
•  Gemaakt van pvc gecoat  

polyester
•  Waterdicht 

Bevestiging 
Frame met kliksysteem.op stuur. 
Tas extra vast te zetten met sleu-
telslot.
Meer informatie: Jacobsons, 
(072) 541 15 38, www.ortlieb.
com

Agu Quorum 
620 KF

Prijs: € 74,50
Afmetingen: (lxbxh)  
30x15x20 cm
Gewicht: 960 gram (excl. klick-
fix)
Inhoud: 8,5 liter
Max. belasting: 7 kilo

Indeling/ uitvoering 
•  Hoofdvak met gaasvak, rits 

aan binnenkant klep
•  Twee zijvakken
•  Stevig binnenframe
•  Reflectie aan zijkant
•  Afneembare gps-/telefoon-

houder (klittenband)
•  Afneembaar kaartvak (klitten-

band)
•  Afneembare schouderriem
•  Gemaakt van 500D Korda ge-

combineerd met nylon
•  Regenhoes met kijkvak voor 

kaart

Bevestiging 
Klickfix bevestigingssysteem op 
stuur. Tas met drukknop vast-
zetten en afnemen.
Meer informatie: Agu, 
 (072) 541 15 11, www.agu.com
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Willex stuurfietstas

Prijs: € 19,95
Afmetingen: (lxbxh) 
28x16x21,5 cm
Gewicht: 650 gram
Inhoud: 10 liter
Max. belasting: geen opgave

Indeling/ uitvoering 
•  Hoofdvak met flexibele afschei-

ding (klittenband)
•  Klep valt over tas heen, sluiting 

met gesp
•  Twee zijvakken met rits
•  Reflectierandje op klep
•  Afneembare schouderriem
•  Kaartvak
•  Gemaakt van waterafstotend 

polyester
•  Regenhoes met reflectie

Bevestiging 
Twee riempjes met kunststof klik-
sluiting en een riempje met klit-
tenband.
Meer informatie: Willex,  
(0032) 3 711 13 10, 
www.willex.be.

Agu Thimpy

Prijs: € 49,95
Afmetingen: (lxbxh) 
30x10x18 cm
Gewicht: 410 gram
Inhoud: 5 liter
Max. belasting: 7 kilo

Indeling/ uitvoering 
•  Hoofdvak
•  Verstevigde achter- en  

onderkant
•  Reflecterende details
•  Gemaakt van 420D nylon met 

pu coating
•  Waterdicht

Bevestiging 
Klickfix bevestigingssysteem: 
tas met drukknop vastzetten en 
afnemen.
Meer informatie: Agu,  
(072) 541 15 11, www.agu.com

Basil Sports Ladies

Prijs: € 49,95
Afmetingen: (lxbxh) 
26x15x19 cm
Gewicht: 1.000 gram
Inhoud: 7 liter
Max. belasting: 5 kilo

Indeling/ uitvoering 
•  Hoofdvak met twee vakjes aan 

binnenkant deksel 
•  Twee zijvakken (gaas met elas-

tiek)
•  Voorvak (klittenband)
•  Afneembaar kaartvak
•  Afneembare schouderriem
•  Gemaakt van waterafstotend 

polyester
•  Regenhoes

Bevestiging
Metalen steunframe met  
kunststof houders. Drukknop- 
bevestiging.
Meer informatie: Basil,  
(0315) 63 22 22, 
www.basil.nl
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Brooks Cornwall

Prijs: € 295
Afmetingen: (lxbxh) 
26x19x19 cm
Gewicht: 1.750 gram
Inhoud: 7,5 liter
Max. belasting: geen opgave

Indeling/ uitvoering 
•  Hoofdvak 
•  Klep met kliksluiting valt over 

tas heen 
•  Voortas met afneembaar leren 

tasje
•  Afneembaar kaartvak (met 

drukknoopbevestiging)
•  Afneembare schouderriem
•  Gemaakt van waterafstotend 

katoen met leren accenten
•  Regenhoes

Bevestiging 
Metalen stuurklemmen met inzet-
stukken van verschillende dikten. 
Kliksysteem.
Meer informatie: Kruitbosch, 
www.kruitbosch.nl

Topeak TourGuide 
Handlebar Bag DX

Prijs: € 74,95
Afmetingen: (lxbxh) 
27x21,5x26,6
Gewicht: 1.250 gram
Inhoud: 7,7 liter
Max. belasting: 5 kilo

Indeling/ uitvoering 
•  Hoofdvak met twee telefoon-/ 

portemonneevakjes en een 
gaasvak met rits aan onder-
kant klep.

•  Twee zijvakken (bovenkant 
open)

•  Eén voorvak (ritssluiting)
•  Handvat
•  Reflectiestreep op voorzijde
•  Volledige binnenkant bekleed 

met schokabsorberend schuim
•  Afneembare kaarthoes met 

klittenbandbevestiging
•  Afneembare schouderband
•  Gemaakt van 1800/840 Denier 

Nylon
• Regenhoes

Bevestiging 
Kunststof houder met inbusbou-
ten en veiligheidsdraadje beves-
tigen op stuur. Kliksysteem. 
Meer informatie: Kruitbosch, 
www.kruitbosch.nl

FastRider Acidus 
groot

Prijs: € 37,95
Afmetingen: (lxbxh) 
27x16x24 cm
Gewicht: 870 gram
Inhoud: 10 liter
Max. belasting: geen opgave

Indeling/ uitvoering 
• Hoofdvak
•  Klep valt over tas heen, klikslui-

ting
•  Voorvak, sluiting met klittenband
•  Zijvakken (gaas)
•  Reflectiestreep op voorzijde
•  Afneembaar kaartvak met  

klittenbandbevestiging 
•  Afneembare schouderband
•  Gemaakt van waterafstotend 

polyester
•  Regenhoes los verkrijgbaar

Bevestiging 
Metalen klem met twee inbus-
bouten om stuurpen. Tas snel los 
te klikken van bevestigingsstang. 
Diefstalbeveiliging met cijferslot.
Meer informatie: FastRider, 
(0412) 40 64 06, 
www.fastrider.nl
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Vaude Discover Box

Prijs: € 80
Afmetingen: (lxbxh) 
26x15x20 cm
Gewicht: 750 gram (excl. klickfix-
systeem)
Inhoud: 6 liter 
Max. belasting: 7 kilo

Indeling/ uitvoering 
•  Hoofdvak met ritssluiting,  

binnenin uitneembaar tasje 
(klittenband) 

•  Rondom verstevigd, m.u.v de 
klep

•  Reflectie op voorkant
•  Afneembaar kaartvak met klitten-

band- en drukknoopbevestging
•  Afneembare schouderband
•  Gemaakt van 450 D Polyester 

PU coated
•  Waterdicht

Bevestiging 
Klickfix bevestigingssysteem. Tas 
met drukknop bevestigen en af-
nemen.
Meer informatie: Vaude,  
(0172) 23 23 38, www.vaude.nl

Ortlieb Ultimate 5m 
plus

Prijs: € 84,95
Afmetingen: (lxbxh) 
23,5x14x21 cm
Gewicht: 710 gram
Inhoud: 7 liter
Max. belasting: 3 kilo

Indeling/ uitvoering 
•  Hoofdvak met extra vakje met 

ritssluiting
•  Binnenvakverdeler
•  Twee zijvakken met rits
•  Klep valt over tas heen, sluit 

met twee drukknopen
•  Reflector aan voorzijde
•  Onder- en zijkant verstevigd
•  Afneembare schouderriem
•  Gemaakt van pvc gecoat  

polyester
• Waterdicht 

Bevestiging 
Frame op stuur (bevestiging 
met schroeven en kabeltje). Klik-
systeem, tas extra vast te zetten 
met sleutelslot 
Meer informatie: Jacobsons, 
(072) 541 15 38,  
www.ortlieb.com

Deuter City Bag

Prijs: € 9,95
Afmetingen: (lxbxh) 
18x14x7 cm
Gewicht: 70 gram
Inhoud: 1,4 liter
Max. belasting: geen opgave

Indeling/ uitvoering 
•  Hoofdvak met rits afsluitbaar
•  Voorvakje met rits afsluitbaar
•  Reflectiespot op voorzijde
•  Gemaakt van Microrip
•  Niet waterdicht, geen regen-

hoes

Bevestiging 
Drie riempjes met klittenband.
Meer informatie: Deuter,  
www.deuter.nl
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