
Nou, mooi weer, sta je bij de kerk 
voor je allereerste groepsrit, is er 

niemand. Je geeft ze nog een 
kwartier. En anders ga je gewoon 

in je eentje je gloednieuwe fiets 
uittesten. Een van deze twee 

wellicht?

RACETEST
MASSINI RICHMOND II DISC
ZANNATA  Z30 DISC
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Als je net begint met fietsen, of je pikt 
het na en tijdje weer op, dan ligt de 
focus op sterker worden en snelheid 
opbouwen. Dat kun je in je eentje doen, 
maar samen is een stuk leuker en uitda-
gender door je maatjes. Wat ook onmis-
kenbaar helpt, is een goede fiets. Om de 
haverklap moeten afhaken doordat je 
misschakelt of lekrijdt, schiet niet op. 
Dat hoeft dan weer niet te betekenen dat 
je gelijk duizenden euro’s hoeft te spen-
deren. Het mag wel, maar wat heb je nu 
eigenlijk nodig als beginnende recrea-
tieve wielrenner? We testen hier twee 
2022-modellen die puur in huis hebben 
wat je echt nodig hebt. Geen overbodige 
luxe, maar degelijke aandrijving en rem-
men, een strak aluminium frame en een 
paar degelijke wielen. De basis moet 
goed zijn, zodat je niet in mum van tijd 
nieuwe onvoorziene uitgaven moet 
doen. Een passend zadel of andere 
upgrades kun je later altijd nog maken. OP DE 11 

 EN GAAN! 

Die vlaggetjes op de staande achtervor-
ken en de zitbuis geven je het gevoel dat 
je te maken hebt met een volbloed Itali-
aan. Niet helemaal. Her frame is ont-
worpen door het Italiaanse Billato, dat 
wel, maar geproduceerd in het Verre 
Oosten en voorzien van de naam Mas-
sini in het Limburgse Limbricht. Alleen 
daar, bij Wielersport Math Salden, kun 
je race-, mtb- en gravelmodellen van 
Massini kopen, in carbon en alumi-
nium. De nieuwe Richmond II Disc is 
beschikbaar in drie kleuren: rood, 
blauw en antraciet zwart. De achtervork 

heeft een lage aanzet, de kabeldoorvoer 
is keurig, en de full carbon-voorvork 
sluit strak aan. De lasnaden zijn duide-
lijk te zien: dat kun je slordig vinden of 
ronduit stoer. Licht is het frame niet, 
ruim 2100 gram, maar als je naar de 
prijs van het losse frame kijkt (399 euro 
voor de Disc-versie) is het heel netjes. Je 
kunt kiezen voor een versie met Cam-
pagnolo Super Record, maar dat is voor 
een opstapfiets misschien iets te veel 
van het goede. Onze testfiets heeft een 
10-speed Shimano Tiagra-groep met 
hydraulische remmen en verder niets 

dan degelijke onderdelen: prima om je 
carrière op te starten. Het is vooral een 
erg robuuste racer: stijf en stabiel, met 
een allround zithouding. Bochtjes 
nemen is een eitje. Voor het comfort zou 
ik net wat soepelere banden kiezen, en 
dan in een 28 millimeter maat. Het 
gevoel op de Tiagra-hendels is gelijk aan 
dat op de duurdere 105- en Ultegra-shif-
ters. Schakelen gaat iets minder snel, 
maar dat ligt vooral aan de voor- en ach-
terderailleur: die zijn iets minder direc-
ter. Hoe dan ook: op de 11 en gaan! 

MASSINI RICHMOND II DISC

De Limburgse fietsenzaak Math Salden is een ware snoepwinkel.  
En dan ook nog eentje die z’n eigen spekkies maakt. 
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CONCLUSIE: SMULLEN MAAR!
Een jaar of twee geleden zou een racer met een 
Shimano Tiagra-groep rond de 1000 euro kosten. 
Door de toevoeging van schijfremmen, de noodzaak 
tot het aanpassen van frames en de voortdurende 
materiaal schaarste aan onderdelen zorgen ervoor 
dat de prijzen zijn gestegen. Dat zie je ook bij concur-
renten als Sensa, Giant en Trek bijvoorbeeld. En dat 
dwingt je als producent ook om creatief om te gaan 
bij de afmontage (zo heeft de Massini een FSA-
crank). Maar dat laat niet onverlet dat je bij fietsen in 
deze prijsklasse heel veel waar voor je geld krijgt. 
Natuurlijk zijn er verbeterpunten. Zo zijn de wielen 
niet tubeless ready, en hoewel ze netjes opgebouwd 
zijn, zijn de onderdelen niet echt verfijnd. Bij het stuur 
lopen de kabels buitenlangs. Binnendoor oogt strak-
ker, maar voor deze prijs kan dat eenvoudigweg niet. 
Niet erg, want als je begint, wil je je fiets nog wel eens 
aanpassen, dat gaat met deze onderdelen een stuk 
sneller. Licht is een aluminium racer met schijven en 
Tiagra niet. Schakelen gaat prima. Of je een kransje 
mist als je geen 11-speed hebt? Niet echt. In vergelij-
king met een 105 11-28-cassette mis je bij de 
10-speed Tiagra 12-28 van de Z30 alleen de ‘11’. De 
Massini cassette heeft een 10-sped 11-28, daar mis je 
misschien een kransje tussen de 21 en 28. Het goede 
nieuws: een 10-speed cassette heb je al voor drie 
tientjes, de bijbehorende ketting voor twee tientjes. 
Mooi, dan blijft er nog genoeg geld over voor een 
nieuwe helm of een paar schoenen. En dan is het: 
pedalen monteren en trainen met je maatjes. Die veel 
te laat zijn. Waar blijven ze nou? Sta je daar, met je 
gloednieuwe fiets… 

Nog zo’n Italiaanse klinkend merk uit de Lage Landen. 
Zannata is een klein maar fijn Belgisch merk, dat voor 
2022 een leuke collectie heeft. Deze Z30 is de meest 
betaalbare fiets met schijfremmen uit de racecatego-
rie. Van een afstandje oogt hij een stuk chiquer dan de 
prijs doet vermoeden. Hij heeft zelfs wel wat weg van 
een Specialized Tarmac. Niet alleen door die aflo-
pende bovenbuis met lage achtervork, maar ook door 
dat glimmende zachtblauw met dik aangezette decals. 
De gladde lasnaden maken het frame extra smooth. 
Lekker hoor. Voor bijna 1600 euro krijg je een sierlijk 
uitgevoerd aluminium frame in combinatie met een 
nauw aansluitende full carbon voorvork. De (op steen-
tjes nogal rammelende) kabels en leidingen lopen 
deels binnendoor, de staande en liggende vorken en 

de boven- en onderbuis zijn oversized en geovaliseerd. 
Voor en achter heeft de Z30 steekassen, achter vind je 
ook spatbordnokjes. De keuze voor Deda-onderdelen 
en een Selle Italia-zadel is prima. Je zit gewoon meteen 
goed op de Z30. Het is niet meteen een stoplichtsprin-
ter, maar hij rijdt wel heel erg strak – lees: stijf en sta-
biel. Het frame is gebouwd met een luie endurancege-
ometrie: gooi er een paar dikke banden met nopjes 
onder en je kunt er ook mee gravelen – 38 millimeter 
is de maximale breedte. Hoe dan ook: ben je van plan 
om in 2022 je kilometrage serieus op te schroeven, dan 
is de Z30 een prima keuze. Deze testfiets heeft een 
10-speed Shimano Tiagra-groep, voor 300 euro meer 
heb je er eentje met een 11-speed 105 groep en kost 
dan 300 euro meer. 

Z30 DISC

Wist je dat zowel Sanne Kant als Mathieu van der 
Poel ooit op een Zannata heeft gecrosst?

EEN ECHTE KILOMETERVRETER

Tiagra & 105: als twee druppels water
10-Speed, geen direct 
mount: werkt prima

Xxxxxx Italiaans: Selle Italia & Deda

Plus Prijs - Kwaliteit, 10-speed Tiagra prima

Min Gewicht, dikke lasnaden

Prijs € 1449 
Frame/voorvork 6061 Aluminium/Carbon
Gewicht 10,0  kg ( complete fiets  excl. Pedalen ) 

Groep Shimano Tiagra R4720 2x10, 
FSA 50-34 /  11-28 160/140

Wielen Shimano RS 171
Banden Schwalbe Lugano II 25 mm 
Zadel en -pen Massini zadelpen – GES Team X6 zadel
Stuur en -pen Alu Massini stuur– Massini stuurpen
Maten (in mm) XS, S, M, L en XL
Torsiestijfheid                    
Bracketstijfheid                    
Website salden.nl

Plus Oogt professioneel, endurance/Gravel

Min Gewicht, kabel rammel

Prijs € 1595
Frame/voorvork Aluminium/Carbon
Gewicht 9,95  kg ( complete fiets  excl. Pedalen ) 

Groep Shimano Tiagra R4720 2x10,  
50-34 /12-28 140/140

Wielen Rodi Airline Corsa
Banden Schwalbe Pro One TT 25 mm  
Zadel en -pen Deda zadelpen – Selle Italia X3 Flow zadel
Stuur en -pen Deda stuur (alu) – Deda alu stuurpen
Maten XS, S, M, L en XL
Torsiestijfheid                    
Bracketstijfheid                    
Website zannata.be

   MASSINI  RICHMOND II DISC    ZANNATA  Z 30 DISC
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2 RACEFIETSEN VAN ROND 1500 EURO  RACETEST  
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