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Meeneempompjes voor de fietsvakantie

fietspompjes
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getest

Er is wat kaf onder het koren als het om fietspompjes
gaat. Onze test brengt aan het licht welke exemplaren
je met een gerust hart kunt kopen.
Tekst Olivier Visser Foto’s Bart Hautvast

L

Lekrijden is met een goede anti-lek band een zeldzaamheid geworden.
Maar als het zover is, is het prettig als je een pompje aan boord hebt om het
euvel te verhelpen. Vertrouw niet al te veel op pompjes waarmee sommige
fietsen standaard worden geleverd. Vaak zijn ze niet of beperkt op hun
taak berekend: je moet te veel kracht zetten om de band op spanning te
brengen of de aansluiting op het ventiel deugt niet.
Een lange pomp verdient in principe de voorkeur, omdat die de band met
relatief weinig slagen op spanning pompt. Maar goed nieuws voor wie
zuinig is op ruimte en gewicht: je hoeft een klein pompje niet per se links te
laten liggen, zo blijkt uit onze test.

Aansluiting op ventiel
Belangrijk is dat de pomp goed aansluit op het ventiel en prettig in de hand
ligt. Dat laatste gaat met sprongen vooruit als het handvat waarmee je
pompt is voorzien van een T-stuk, net als de vloerpomp thuis. Prettig bij
pompjes met slang: een voetsteun, waarmee je de pomp fixeert op de grond.
De aansluiting op het ventiel is bij alle pompjes afgestemd op Presta (in de
volksmond ‘Frans ventiel’) en Schräder (autoventiel) ventielen. Sommige
pompjes hebben daarnaast ook een aansluiting voor een Dunlop ventiel
(het traditionele ‘Hollandse’ ventiel). Geschiktheid voor twee of meer
soorten ventielen heeft ook een nadeel: je moet de ventielaansluiting van
de pomp openmaken en kleine onderdelen verwisselen als je een band met
ander type ventiel wilt oppompen. Raak je die onderdeeltjes kwijt, dan is
de pomp onbruikbaar. Van de meeste merken uit de test zijn ze overigens

Eindbeoordeling

De test

slecht
matig

Met behulp van een drukcilinder – met de inhoud van

voldoende
goed
uitstekend

we gemeten in hoeveel slagen een pompje op 3,5 bar komt;

een fietsband en voorzien van een manometer – hebben
een gemiddelde druk voor toerfietsbanden. Ook beoordeelden
we of de kracht die je moet zetten om die spanning tot stand
te brengen acceptabel is. In de praktijk hebben we verder
getest hoe gemakkelijk de aansluiting op het fietsventiel tot
stand komt en hoe de pompjes in de hand liggen.
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los verkrijgbaar, vaak ook zuigerrubbers en slangetjes. Topeak onderscheidt zich met een uitgebreid assortiment naleverbare pomponderdelen.
Drie pompjes verdienen een pluim voor de aansluiting op het ventiel,
omdat je geen losse onderdelen hoeft te verruilen als je wisselt van ventieltype: de BBB HoseRoad, Topeak Race Rocket en Lezyne Micro Floor Drive.

Slangpomp verdient voorkeur
Sommige pompjes met een directe aansluiting op het ventiel komen weliswaar goed uit de bus, de voorkeur verdient een pomp met slang. Die verlost
je van gewurm tussen de spaken en pompt in combinatie met een voetsteun
ontspannen. Bovendien heeft het ventiel minder te verduren. Vandaar de
relatief hoge score van pompjes met slang.
Vrijwel alle pompjes hebben een framebevestiging, waaruit je het pompje
makkelijk losklikt. Uitzondering zijn de Zéfal Viteo (klittenband) en de
Topeak Race Rocket. De laatste is zo klein, dat je hem gemakkelijk in je
binnenzak kwijt kunt. Drie pompjes in onze test zijn uitgerust met een
manometer om de bandenspanning te meten. Leuk voor de liefhebber,
maar even knijpen in de band volstaat ook.

TEST
WINNAAR

Lezyne
Micro Floor Drive
€ 39,95

Testresultaat
Het prettigst in gebruik is een pomp

minder slagen nodig om de band

Degelijke pomp, geheel van aluminium.

met slangetje, T-stuk op het handvat

op spanning te brengen. Wisselen

Prettig in gebruik. Zuivere manometer.

en een voetsteun, zoals de testwin-

van ventieltype is bij deze pomp wat

Lange slang. Prima aansluiting op ventiel en

naars: de Lezyne Micro Floor Drive

omslachtiger en de manometer leest

wisselen tussen ventieltypen zonder losse

en de Topeak Turbo Morph. Beide

iets lastiger af die van de Lezyne.

onderdelen. T-stuk op handvat zou iets

brengen een fietsband in relatief

Beste koop: de Topeak Mini Morph;

groter mogen zijn. Compacte pomp met

weinig slagen en zonder al te veel

een uitstekend, aantrekkelijk geprijsd

prima prestaties. Onderdelen los verkrijgbaar.

kracht op spanning. Ze komen op

en compact pompje. Voor wie

een gedeelde eerste plaats.

minder belang hecht aan een slan-

Lengte

30 cm

Welke de voorkeur verdient, is een

getje en de band snel op spanning

Gewicht

230 g

kwestie van persoonlijke voor-

wil hebben, is de BBB OvalIntegrate

Materiaal

aluminium

keur. De Lezyne heeft een langere

een goede keus. Onder de kleine,

Frans ventiel

ja

slang dan de Topeak, je wisselt in

lichte pompjes scoren de Topeak

Hollands ventiel

nee

een handomdraai en zonder losse

Race Rocket en BBB HoseRoad

Autoventiel

ja

onderdelen van Frans naar auto-

verrassend goed. Beide zijn uitge-

Slang

60 cm

ventiel en de manometer is zuiver

rust met een slang – inwendig in de

Voetsteun

ja

en goed afleesbaar. Hij is bovendien

pomp opgeborgen – en een uitste-

T-stuk handvat

ja

iets kleiner en lichter dan de Topeak.

kende ventielbevestiging. Ze scoren

Manometer

ja

Klein minpuntje van de Lezyne: het

nét geen ‘goed’ door het grote aantal

Slagen tot 3,5 bar 48

wat krap bemeten T-stuk op het

slagen dat ze nodig hebben om de

Informatie

handvat. De Topeak scoort in ergo-

band op spanning te brengen. Dat

nomie iets beter dankzij het aange-

is nauwelijks een bezwaar, want ze

naam grote T-stuk en hij heeft iets

pompen lekker licht.
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www.lezyne.com

De winnaars presteren bijna
net zo goed als de vloerpomp thuis

Zéfal
Viteo Double Action
€ 17

Zéfal
Air Profile XL
€ 24

BBB
HoseRoad
€ 29,95

Compacte pomp, uitgevoerd in zwaar

Compact pompje van aluminium. Pompt

Goed presterende, compacte pomp.

kunststof en voorzien van dubbele zuiger.

vanaf 2 bar zo zwaar dat 3,5 bar alleen

Uitstekende aansluiting op ventiel. Wisselen

Pompt vanaf 2 bar zo zwaar dat 3,5 bar

met grote inspanning haalbaar is. Lastige

naar ander ventieltype zonder losse

alleen met grote inspanning haalbaar is.

aansluiting op ventiel. Beperkt assortiment

onderdelen. Vergt veel slagen tot 3,5 bar,

Framebevestiging met klittenband. Beperkt

onderdelen verkrijgbaar.

maar pompt zo licht dat dat nauwelijks

assortiment onderdelen verkrijgbaar.

bezwaarlijk is. Handig: inwendige slang.
Beperkt assortiment onderdelen verkrijgbaar.

Lengte

22 cm

Lengte

23 cm

Lengte

22 cm

Gewicht

140 g

Gewicht

110 g

Gewicht

110 g

Materiaal

kunststof

Materiaal

aluminium

Materiaal

aluminium

Frans ventiel

ja

Frans ventiel

ja

Frans ventiel

ja

Hollands ventiel

nee

Hollands ventiel

ja

Hollands ventiel

nee

Autoventiel

ja

Autoventiel

ja

Autoventiel

ja

Slang

nee

Slang

nee

Slang

16 cm

Voetsteun

nee

Voetsteun

nee

Voetsteun

nee

T-stuk handvat

nee

T-stuk handvat

nee

T-stuk handvat

nee

Manometer

nee

Manometer

nee

Manometer

nee

Slagen tot 3,5 bar 120

Slagen tot 3,5 bar 130

Slagen tot 3,5 bar 135

Informatie

Informatie

Informatie

www.zefal.com

www.zefal.com

www.bbbparts.com
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BBB
OvalIntegrate L
€ 29,95

BBB
TravelComp
€ 32,95

Blackburn
Airstick Longneck
€ 39,93

Langste pomp uit de test. Pompt aangenaam

Uitgevoerd met slang en voetsteun voor

Buitenbeentje met spiraalslang. Instelling

licht tot 3,5 bar. Goede aansluiting op ventiel.

comfortabel pompen. Prima aansluiting

voor hoge en lage pompdruk, maar verschil

Makkelijke framebevestiging dankzij ovale

op ventiel. Pompt relatief snel en licht naar

nauwelijks merkbaar. Pompt weliswaar licht,

vorm. Verkrijgbaar in drie lengten. Beperkt

3,5 bar. Een geduchte concurrent van de

maar vergt extreem veel slagen tot 3,5 bar.

assortiment onderdelen verkrijgbaar.

Topek Mini Morph (Beste Koop). Beperkt

Onderdelen niet los verkrijgbaar.

assortiment onderdelen verkrijgbaar.

Lengte

43 cm

Lengte

29 cm

Lengte

27,5 cm

Gewicht

150 g (incl. houder)

Gewicht

190 g (incl. houder)

Gewicht

170 g

Materiaal

aluminium

Materiaal

aluminium

Materiaal

aluminium

Frans ventiel

ja

Frans ventiel

ja

Frans ventiel

ja

Hollands ventiel

ja

Hollands ventiel

ja

Hollands ventiel

nee

Autoventiel

ja

Autoventiel

ja

Autoventiel

ja

Slang

nee

Slang

34 cm

Slang

20 cm

Voetsteun

nee

Voetsteun

ja

Voetsteun

ja

T-stuk handvat

ja

T-stuk handvat

nee

T-stuk handvat

ja

Manometer

nee

Manometer

nee

Manometer

nee

Slagen tot 3,5 bar 65

Slagen tot 3,5 bar 70

Slagen tot 3,5 bar 190

Informatie

Informatie

Informatie

www.bbbparts.com

www.bbbparts.com

www.blackburndesign.com
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Een pompje met slang
ontziet het ventiel

Beste
koop

Pro
Minipomp Compressor
€ 19,95

Topeak
Race Rocket
€ 29,95

Topeak
Mini Morph
€ 29,95

Compact pompje. Instelbare hoge/lage

Kleinste en lichtste pomp uit de test. Pompt

Presteert goed, ondanks zijn geringe

pompdruk (resp. 60/130 slagen tot 3,5

licht, daarom 100 slagen tot 3,5 bar geen

afmetingen. Pompt licht, mede dankzij

bar). Bij lage druk veel slagen nodig tot 3,5

probleem. Goede bevestiging op ventiel,

ergonomisch handvat met T-stuk. Prima

bar, maar pompt licht. Onderdelen niet los

wisselen van Frans naar autoventiel zonder

aansluiting op ventiel. Groot assortiment

verkrijgbaar.

losse onderdelen. Presteert opmerkelijk

onderdelen verkrijgbaar.

goed voor klein pompje. Inwendige slang
Groot assortiment onderdelen verkrijgbaar. .
Lengte

26,5 cm

Lengte

18 cm

Lengte

26 cm

Gewicht

210 g

Gewicht

85 g

Gewicht

170 g

Materiaal

aluminium

Materiaal

aluminium

Materiaal

aluminium

Frans ventiel

ja

Frans ventiel

ja

Frans ventiel

ja

Hollands ventiel

nee

Hollands ventiel

nee

Hollands ventiel

nee

Autoventiel

ja

Autoventiel

ja

Autoventiel

ja

Slang

nee

Slang

12 cm

Slang

17 cm

Voetsteun

nee

Voetsteun

nee

Voetsteun

ja

T-stuk handvat

ja

T-stuk handvat

nee

T-stuk handvat

ja

Manometer

nee

Manometer

nee

Manometer

nee

Slagen tot 3,5 bar 69

Slagen tot 3,5 bar 100

Slagen tot 3,5 bar 80

Informatie

Informatie

Informatie

www.pro-bikegear.com

www.topeak.nl

www.topeak.nl
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Manometer: leuk voor de liefhebber,
maar knijpen in de band werkt ook

TEST
WINNAAR

Topeak
Road Morph
€ 44,95

Topeak
Turbo Morph
€ 39,95

bbb
WindWave
€ 9,95

Het grote broertje van de Mini Morph.

Snelste pomp in de test: pompt in 45 slagen

Klein pompje, dat dankzij T-stuk op handvat

Pompt licht en in relatief weinig slagen naar

naar 4,5 bar. Goede ventielbevestiging, ligt

gemakkelijk pompt. Vanaf 2,5 bar (70 slagen)

3,5 bar. Manometer wat onzuiver en lastig

prettig in de hand. Kan wedijveren met een

gaat het erg zwaar. Goede bevestiging op

af te lezen. Groot assortiment onderdelen

vloerpomp. Zuivere manometer. Groot

ventiel. Separate aansluiting voor Frans en

verkrijgbaar. Ook verkrijgbaar zonder

assortiment onderdelen verkrijgbaar.

autoventiel. Goedkoopste pomp in de test.

manometer (€ 36,95).

Beperkt assortiment onderdelen verkrijgbaar.

Lengte

35 cm

Lengte

35 cm

Lengte

23 cm

Gewicht

220 g

Gewicht

270 g

Gewicht

110 g

Materiaal

aluminium

Materiaal

aluminium

Materiaal

kunststof

Frans ventiel

ja

Frans ventiel

ja

Frans ventiel

ja

Hollands ventiel

nee

Hollands ventiel

nee

Hollands ventiel

ja

Autoventiel

ja

Autoventiel

ja

Autoventiel

ja

Slang

27 cm

Slang

25,5 cm

Slang

nee

Voetsteun

ja

Voetsteun

ja

Voetsteun

nee

T-stuk handvat

ja

T-stuk handvat

ja

T-stuk handvat

ja

Manometer

ja

Manometer

ja

Manometer

nee
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Slagen tot 3,5 bar 55

Slagen tot 3,5 bar 45

Slagen tot 3,5 bar 85

Informatie

Informatie

Informatie

www.topeak.nl

www.topeak.nl

www.bbbparts.com

