
vinden we diep in de bak het verlossende spiegelbeeld
van een van de pedalen.
Het enige nieuwe onderdeel van de fiets wordt een
achterwiel van Miche, een Italiaans merk dat inspeelt
op de trend door wielen te produceren die je kunt
omkeren. Je kunt een tandwiel monteren aan beide
kanten van de wielas. Aan de ene zijde zit het tand-
wiel vast, om fixed te rijden. Als je het wiel echter uit-
haalt en omgekeerd opnieuw in het kader steekt, heb
je een vrijwiel, waardoor je de pedalen kunt stilhou-
den als je fietst.

Zonder remmen
Nu komt de afwerking, misschien wel het meest
delicate van alles. Niets is onmogelijk: stuurlinten,
kettingen, banden: alles bestaat in een waaier aan
kleuren. Het zijn de details die de fiets een gezicht
geven, want geen twee fixed gears zijn gelijk. Garo: 
‘Volgens mij is de populariteit van fixed gear fietsen
te verklaren door het feit dat je ze zo sterk kunt per-
sonaliseren. Er is maar één constante: iedereen wil
zijn fiets zo naakt mogelijk. Remmen en kabels, maar 
zeker spatborden of bagagedragers zijn ongewenst.
Sommigen rijden zelfs zonder remmen.’
Een voorrem is voor Cyclo het absolute minimum bij
een fixed gear. Uit een andere grote koffer vist Garo
een korte remhendel, die we dicht tegen de stuurpen
monteren. Overdag is fietsverlichting niet verplicht,
dus kiezen we voor afneembare lichtjes.
Dan rest enkel nog de keuze van de kleur van de ban-
den en het stuurlint. We gaan voor een blauwe domi-
nantie, al kiezen veel fixielovers voor zowat elk onder-
deel een andere kleur.
Een korte testrit door de Brusselse binnenstad geeft
uitsluitsel. Rijden met een fixie is eigenlijk niet te
vergelijken met gewoon fietsen. Het lijkt wel een ver-
lengstuk van je lichaam. Ruiter-paard, vergelijk het
daarmee: de fiets is onderdanig, maar straalt kracht
en pit uit. Terug bij Cyclo zwaait de deur gretig open.
Garo hoeft geen woorden. Zijn glimlach is die van Ali
Baba.
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op het net
Fietshandelaars die - exclusief of voornamelijk - fixies 
aanbieden, schieten als paddestoelen uit de grond. In 
Brussel, Gent en Antwerpen zijn tal van winkels waar 
je een nieuwe fixie kunt kopen of er zelf eentje kunt
(laten) samenstellen. 

Brussel: 
www.recyclo.org
www.vainqueur.be
www.fixerati.be
Antwerpen:
www.bikeproject.be
Londen:
www.14bikeco.com ››
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