
W
at koffie en fiet-

sen met elkaar te

maken hebben

mag Joost weten.

Misschien is het

omdat de natuurlijke energieboos-

ter een van de laatste krachtmid-

deltjes is die nog niet op de lijst

van verboden middelen is beland.

Feit blijft dat de twee tegenwoordig

hechter met elkaar verstrengeld

zijn dan een veter om je trapper. Je

kunt geen zichzelf respecterende

koffiebar binnenlopen of er hangen

wel blinkende tweewielers aan de

muur. En een beetje eigentijdse

fietsenmaker verkoopt anno 2015

tussen de Franse ventieltjes en ban-

woensdag22 juli 2015
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Geen fotofinish
nodig. De GSI

collapsible Java
Drip demarreert
moeiteloos naar
de zege. Ortec en

Ortlieb maken
het podium

compleet na een
nipte eindsprint.

GSI collapsible Java Drip
(€14,95)
Prima in te klappen, kinderlijk een-
voudig schoon te maken en vlot
doorlopend. Eindigt
verdiend in
de gele
trui.

Ortlieb koffiefilterhouder
(€9,95)
,,Helemaal niet zo slecht.” Mooi leer
en handig op je kopje te zetten met
behulp van twee tentharingen.
Smaak blijft wel schipperen.

Bo Camp
koffiepress
(€3,99)
Het lijkt zo simpel,
maar zelfs voor een
slap kopje is twee
keer bijvullen nodig.
Een tijdrovend on-
ding. ,,Dit appa-
raat komt van de
afdeling gynaeco-
logie.”

Jetboil koffiepress
(€21,95)
Incompleet aangeleverd. Valt helaas
niet te testen. Met de bezemwagen
naar huis.

7,3

‘Dit is gewoon een panty’

Koffie-
zetten bij
de tent, het
blijft behel-
pen. FOTO
MECHTELD JANSEN

VOORU
GETEST

Ook op een minimalistische kampeer- of

fietsvakantie is behoefte aan een lekker bakkie

leut. Gelukkig bieden mobiele ko>esetjes,

-persen en -druppelaars uitkomst. Of toch niet?

DOOR MATTHIJS MEEUWSEN

ONSPANEL

WALLYMIJDAM
(64) Koffieconnais-
seur uit Oosterhout
met een neus voor
kwaliteitsbakkies.
Houdt het bij vier
kopjes op een dag.

FRANS PETERS (67)
Droogkomische on-
derwijzer – even-
eens met pensioen
– uit Didam. Koffie?
Net als elke leraar.

BRAMMARANUS
(50) Eigenaar van
minicamping Mo-
lenzicht. Slaat op
een gemiddelde dag
al gauw zeven kop-
jes achterover.

MARIJKE PETERS
(63) Gepensioneerd
bankmedewerker
uit Didam. Gema-
tigde koffieleut: één
kop in de ochtend,
eentje ’s avonds.

8,6

Ortec koffiefilter trekking
(€4,50)
Lekker snel, vederlicht en milieu-
vriendelijk (geen losse filters
nodig). Wel moeizaam schoon te
maken. ,,Dit is gewoon een panty!”

7,1

4,5

?

online outdoorboer een van de

grote kanshebbers voor het eind-

klassement incompleet heeft gele-

verd. Noodgedwongen testen we

met een verkleind peloton van

slechts vier koffiesets.

Bitter
Smaak blijkt geen eerlijke graad-

meter. Minieme variaties in de hoe-

veelheid water of koffie kunnen in

de mond desastreuze gevolgen heb-

ben. Het ene na het andere kopje

valt te sterk uit (‘Jasses, deze is bit-

ter!’) of juist te slap (‘Deze test ik

alleen in het belang van de weten-

schap.’). Doorslaggevender zijn dan

ook criteria als gebruiksvriendelijk-

heid, schoonmaakgemak en afme-

tingen. En gewicht? Dat ook! Deze

panelleden zijn geen profrenners

die de stickers van hun frames peu-

teren om gewicht te sparen. Maar

ook op fietsvakantie telt elk gram-

metje, en voor je het weet strand je

nog voor de Belgische grens met je

veel te zware ballast. Parijs is nog

ver en de hongerklop ligt op de

loer. ,,Zeg, krijgen we een koekje bij

de koffie?”

denlichters zijn zelfgebrande bonen

of heeft op zijn minst een ambach-

telijke cappuccinomachine.

Helaas zijn er altijd van die mo-

menten dat er in de wijde omtrek

even geen slow roasted espresso te

vinden is. Op fietsvakantie bijvoor-

beeld! Of in de tent op de boeren-

camping. Koffiezetapparaat mee op

de bagagedrager of imperiaal dus?

Niet nodig. Het wemelt tegenwoor-

dig van de mobiele koffiesets, -per-

sen en -druppelaars die in het

zadeltasje passen. We testen er vijf

met de trapgrage kampeerders van

camping Molenzicht in Aagtekerke.

De test in Zeeland begint al met

flinke tegenwind als blijkt dat onze


