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KRAKENDE FIETSEN
STEDELINGEN GAAN OP DE KNIEËN VOOR DE FIXIES,
‘NAAKTE’ RACEFIETSEN ZONDER VERSNELLINGEN
OF ANDER ESTHETISCH RUIS. Liever nog dan een nieuwe
fiets te kopen, knutselen ze zelf een exemplaar in elkaar. Wij
stroopten de mouwen op. Door Tim Vanderjeugd, foto’s Michiel
Hendryckx

F

Fixies, of fixed gear fietsen, zijn overgewaaid van de
vinnige fietskoeriers in New York en Londen. Ook in
ons land is deze stadstrend nu niet meer te negeren.
De fietsen worden op alle mogelijke manieren opgesmukt tot een uniek exemplaar. Eigenlijk zijn het pistefietsen: je kunt de pedalen dus niet stilhouden tijdens de rit, waardoor het volgens sommigen de meest
onveilige fietsen ooit zijn. Het internet is de speeltuin
voor fixielovers: er zijn honderden fora waarop ze tips
en foto’s uitwisselen of raad inroepen om dit of dat
probleem te verhelpen.
Tal van fabrikanten brengen een fixed gear op de
markt, zelfs gerespecteerde designermerken als
Normann Copenhagen wagen zich aan een ontwerpje.
En in de grote steden, ook in België, schieten ateliers
die fixies volledig op aanvraag in elkaar steken als paddestoelen uit de grond.
Toch gaat er niets boven een vintage model, samengesteld op basis van een oud fietskader en halfantieke
onderdelen van A-merken als Campagnolo, Cinelli,
San Marco. Veelal Italiaanse merken dus, waarvoor
op het internet grof geld wordt geboden. Eigenaardig
toch - maar bedenk dan dat de fixiehype weinig te
maken heeft met een verplaatsing van A naar B, dan
wel met een nieuwe manier van leven. De auto lijkt
zijn aantrekkingskracht op stadsmussen verloren te
hebben. Twee wielen zijn hipper dan vier. En het parkeert een stuk makkelijker.
‘Autorijden in Brussel is geen pretje, dat weet iedereen. Ook met de tram of de metro duren verplaatsingen er lang. De fiets is het ideale vervoermiddel’, zegt
Nathalie Gillet van Vainqueur. Nathalie werkte als
grafisch vormgeefster tot zij en haar echtgenoot hun
spaarcenten investeerden in een fixed gear-zaak op
het Flageyplein in Elsene. Maar waarom kiezen ze dan
geen gewone tweewieler? ‘Fixies gaan om de schoonheid van de eenvoud. Het zijn minimalistische fietsen,
juweeltjes voor vormfetisjisten. Een fixie lijkt in die
zin op een iPhone. Het zijn allebei love objects.’

DE GROT VAN ALI BABA
Het sociale fietsenproject Cyclo, op de Vlaamse
Steenweg in Brussel, doet al aan vintage van toen dat
nog gewoon ‘oud ijzer’ heette. Op het eerste gezicht
lijkt Cyclo een doorsnee fietswinkel, maar schijn
bedriegt. Cyclo wil fietsen in Brussel stimuleren en
krijgt daarvoor subsidies van het Brussels Gewest.
Hergebruik en recyclage krijgen voorrang op winst.
Het is druk in de voormalige bioscoop waar het fietsatelier gelegen is. Dagelijks stappen hier mensen bin-
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nen die nieuwsgierig zijn naar de beroemde kelder van
Cyclo: een onvervalste grot van Ali Baba, met honderden oude fietskaders, sturen, bagagedragers, pedalen,
spatborden en remgrepen. Na afspraak kunnen ze hier
zelf komen sleutelen aan hun fixed gear. Het keldergoud krijgen ze voor een prikje.
Ook wij krijgen toegang tot de kelder. Garo, de doorknede chef d’atelier, helpt ons zoeken naar een gepast
kader, de basis van wat over enkele uren een fiets zal
zijn. Met de ultieme fixie in gedachten (het exemplaar
waarop Eddy Merckx in 1972 het werelduurrecord
brak) snuffelen we door de stalen rekken. ‘België is een
prachtige visvijver voor liefhebbers van vintage onderdelen’, zegt Garo. ‘Perfect! Want wie fixed gear rijdt,
gruwt van productiefietsen.’ We meten enkele kaders
op en bekijken de invloed van de tand des tijds. We zien
niets over het hoofd: roest werkt à charge, chromen
versierinkjes à décharge. Uiteindelijk valt de keuze
op een ivoorwit kader met blauwe en oranjerode elementen en een geel opschrift van ‘Fietsenhandel Van
Damme’ uit Dendermonde. Onze dagtaak begint met
het schoonmaken van het kader: versnellingsapparaten verwijderen, oude rem- en lichtkabeltjes doorknippen, trapas uithalen. Het naakte kader gaat ten slotte
in een petroleumbad, om vet en olie weg te halen.

OUD IJZER
Voor de opbouw trekken we opnieuw naar de kelder.
Enkel de stuurpen en de voorrem van de Van Damme
behouden we. De zoektocht naar nieuwe pedalen,
zadel, stuur en een voorwiel kan beginnen. Garo vindt
blindelings wat hij zoekt. Een bruinlederen zadel met
een haast vergaan Cinelli Unicanitor-label, het eerste
zadel ooit met een plastic karkas. En een hardplastic
ossenkopstuur dat het geheel een sportief uitzicht zal
geven.
‘Het is gek dat deze oude spullen opnieuw aantrekkelijk zijn. Jarenlang brachten fietsenhandelaars hun
oud ijzer bij ons binnen. Of wij gingen het zelf oppikken als het over een grote hoeveelheid ging’, zegt Garo,
die lang geleden al viel voor de charme van stalen
kaders en sinds jaren op rommelmarkten naar unieke
stukken speurt. ‘Je moet weten: deze mensen zetten
geen fiets ineen om snel door de stad te fietsen. Het is
voor een stukje hun identiteit, die fixie. Niet zelden zie
je koppels - elk met een fixed gear.’
In een grote bak vol pedalen vinden we nog twee
exemplaren waarvan het voor- en achtervlak eruitzien
als artisanaal smeedwerk. Even paniek als blijkt dat
we twee rechterpedalen in handen hebben. Gelukkig

ÜBERFIXIE
Eddy Merckx Cycles, fabrikant van de Überfixie, kon niet
achterblijven. In 2011 brengt het bedrijf twee modellen
uit die verwijzen naar het oranje model waarmee Merckx
in 1972 het werelduurrecord brak in Mexico, lang voor
renners met supersonische fietsen aan de start verschenen. ‘Wij zijn ergens de referentie’, zegt marketingsverantwoordelijke Peter Speltens. ‘We brengen een limited edition-versie op de markt met een Rohloff-naafversnelling,
uiteraard in het Molteni-oranje. Daarnaast komt er ook
een echte fixed gear, zonder versnelling dus.’
Het bedrijf, dat met deze modellen jongeren wil aantrekken, wil niet afdingen op veiligheid en voorziet al zijn fietsen van zowel een voor- als een achterrem. In het stuur en
in de zadelpen zitten lichtjes ingebouwd.

