
>>>>>>

Vreemd genoeg had ik mijn leVen lang nog nooit op een koga 
gefietst! ik was dan ook blij Verrast dat ik er nu één mocht 

testen. mijn lijf moest eVen wennen aan het knalharde en stijVe 
frame, maar daarna was ik Verkocht. ik reed er zelfs mijn 

laatste rondjes als wielerprof mee…
TeksT: Léon van Bon   

FoTo’s: simone ChapeL en Léon van Bon

Buitenbeentje
met  
kwaliteit
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Uw tester
Léon van Bon (41)  

is oud-prof. hij won 
onder andere twee 
etappes in de Tour 

de France (1998, 
2000) en was twee 

keer nederlands 
kampioen op de 

weg (2000, 2005). 
Tegenwoordig 

schrijft hij onder 
meer over racers 

voor Fiets.

Nederland ontmoet Italia.

Koga was de eerste met Shimano en blijft trouw.

De achtervork is laag aangezet.
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Koga Signature: geheel zelf samen te stellen.

Een lekkere, verse fiets

Láááng ventiel.

Niet alles is rozengeur met de Koga.

Getest in het wiel van Chris Froome

Net iets te ver naar achteren.

K
oga is een puur 
Nederlands merk, 
dat zijn fietsen op 
Friese grond bouwt. 
Als ik de naam hoor, 
moet ik gelijk denken 
aan de Koga Miyata-

ploeg van Egbert Koersen; het enige 
team dat wij bij de nationale ama-
teurselectie echt als concurrentie 
zagen. In hun geel-zwarte shirt voch-
ten klasbakken als Servais Knaven, 
Jeroen Blijlevens en Bart Voskamp 
met ons om de overwinning. En wie 
herinnert zich niet die vaalblonde kop 
met de diep  liggende blauwe ogen 
van Peter  Winnen, die op de Alpe 
d’Huez de overwinning binnensleepte 
op een Koga Miyata? Best vreemd 
eigenlijk, dat ik niet meteen denk aan 
de baanrenners en -rensters die tot op 
heden veel medailles binnensleepten. 
Leontien van Moorsel, Teun Mulder, 
Marianne Vos en natuurlijk Theo Bos. 
De laatste reed op een Koga Kimera, 
een fiets van een half miljoen euro 
die spe ciaal voor hem was ontwikkeld 
om olympisch goud te winnen in 
Peking. Een prachtige fiets, maar de 
droom van de gouden plak vervloog 
helaas. Waarschijnlijk heeft dat niet 
aan het materiaal gelegen. En dan 
zouden we nog bijna vergeten dat 
Koga ook een wegploeg heeft die  
het meer dan redelijk doet; een 
 continentaal team met onder 
 anderen ex-prof Wim Stroetinga. 

Miyata
Koga is dus heel actief in de wieler-
sport. Maar vreemd genoeg heb ik 
zelf nooit op een Koga heb gezeten. 
Van de grote Nederlandse merken 
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heb ik de meeste wel gehad. Ik reed 
als 12-jarige snuiter op een gouden 
Gazelle. De zilveren medaille op de 
Olympische Spelen in Barcelona  
won ik op het Amsterdamse merk 
RIH, en bij de nationale amateur-
selectie reden we op een Batavus.  
Bij die laatste liggen de roots van 
Koga. Toen Gerrit Gaastra Batavus  
in 1974 verkocht, begon zoon Andries 
zijn eigen fietsenmerk: Koga B.V. De 
naam is een samenvoeging van de 
eerste letters van de achternaam van 
zijn vrouw, Marion Kowallik, en die 
van zichzelf. Niet veel later werd de 
naam Miyata toegevoegd, afkomstig 
van de Japanse frame bouwer die  
de fietsen bouwde.  Hoewel de samen-
werking al eerder stopte, is de naam 
tot 2010 gevoerd. Bij veel mensen is 
Koga en Miyata moeilijk los van 
elkaar te zien.
Een paar andere opmerkelijke feiten: 
Koga was de allereerste importeur 
van Shimano in Europa. Hiermee 
 plaveide het de weg voor Japanse 
fiets onderdelen naar de rest van de 
wereld – op dat moment was Shima-
no bij lange na niet zo groot als nu. 
Ook ging Koga in 1986 een samen-
werkingsverband aan met Giant om 
fietsen van de Koreaanse fabrikant 
voor de Europese markt te maken. Zes 
jaar later was Giant Europe zo groot, 
en de concurrentie met Koga zo hevig, 
dat de Koreanen alle Nederlandse 
aandelen overnamen en op eigen 
kracht verder gingen.

Passie 
Ondanks de indrukwekkende 
geschiedenis van het merk zag  
ik Koga tot voor kort om de een  

of an dere reden niet echt als een 
topracemerk. Een bezoek aan de 
fabriek opende mij de ogen. Koga  
is niet een megagroot bedrijf, maar 
het gaat wel voor kwaliteit. Of het nu 
gaat om trekking bikes, elektrische 
fietsen of racefietsen. De Friezen  
stoppen daar al hun kennis in en 
bouwen kwalitatief goede fietsen.  
Als je door de gangen loopt, druipt  
de passie voor de fiets en het merk 
langs de muren. Bij Koga zijn ze trots 
op hun verleden, maar ze houden de 
blik gericht op de toekomst.  
De designafdeling werd bij wijze van 
 uitzondering voor ons geopend, maar 
fotograferen was verboden. Heerlijk 
om de mensen daar aan het werk te 
zien, en te constateren dat ze geloven 
in hun product. Ook op de assembla-
ge-afdeling, waar elke fiets door één 
iemand wordt opgebouwd, heerst een 
goede sfeer. Jammer genoeg is Koga 
niet kapitaalkrachtig genoeg om een 
profploeg te sponsoren. Met de natio-
nale baanselectie en een amateur-
ploeg houdt het wel zo’n beetje op.

PRoto
De Koga Signature A-Limited is een 
aluminium frame en ziet er strak uit 
– het is ook weer eens wat anders 
dan carbon. De eerste omwentelingen 
maken duidelijk dat het om een echte 
racefiets gaat. Hij stuurt lekker direct 
en elke hobbel in de weg is voelbaar. 
Als je puur voor comfort gaat, is dit 

geen fiets voor jou, maar ik voel me 
lekker op dit blauwe ros. Omdat er op 
de schuine buis heel groot ‘PROTO’ 
staat (ik test het prototype, vandaar), 
krijg ik vaak de opmerking: “Dat merk 
ken ik niet.” Pas als ik ze op ‘KOGA’ 
wijs, dat in veel kleinere letters op de 
zadelpenbuis staat, is er een blik van 
herkenning. Ik vind de fiets mooi en  
ik ben niet de enige. Vrijwel iedereen 
is positief over de uitstraling. Het 
enige wat ik dan weer wel lelijk vind, 
is de zadelpen. Gelukkig kan je deze 
zo aanpassen, zelfs al vóór de fiets bij 
je thuis staat. De Signature A-Limited 
is namelijk een custom fiets, waarvan 
je zelf via de website de afmontage 
kunt bepalen. Zo houd je controle 
over je smaak en budget. Een directe 
link was niet te vinden op de site  
van Koga, maar ik vond hem wel  
via Google. De samenstelling werkt 
eenvoudig, maar de keuzemogelijk-
heden zouden nog wel wat uitgebrei-
der mogen. Na wat proberen kon ik 
hem bestellen voor 1600 euro, maar 
als je een beetje mijn best doet, kun je 
ook 4900 euro lichter de site verlaten. 
Een groot verschil dus, puur en alleen 
door de spullen die je erop monteert.

stijf
Tijdens mijn eerste rit op de Koga 
schrok ik wel even. De fiets is stijf  
en enorm hard. Met hard bedoel ik 
dat je elk hobbeltje voelt. Na 2 uur 
rijden heb ik pijn aan mijn knieën 

Prijs 
Frame en voorvork 
Gewicht 

GroeP 

wielen 
Banden 
Zadel en -Pen  
stuur en -Pen 
maten 
weBadres 
torsiestijFheid 
BracketstijFheid 

circa € 3500,- compleet 
aluminium/carbon voorvork 
1290/390 gram, 7,70  
kilo (58 cm, zonder pedalen) 
Shimano Ultegra 10-speed 
Ultegra 39/53, 11-25  
FFWD F6R-C  
Schwalbe Ultremo ZX 23 mm 
Selle Italia SLR/ FSA  
FSA/FSA SL-K OS  
50 t/m 66 cm  
www.koga-signature.com 
115  
50  

540

110

406
43

74°
72,5°

551

989

koga signaTure
a-LimiTed aL 6069

Koga tussen Froome,  
Leuk om op een  

Bau en Lau te rijden



de cijfeRs  
van fiets 
Imago  8
Kwaliteit  8
Prijs/kwaliteit  6,8
Meetwaarden  8
Praktijk  7

eindcijfer 7,5

+  Mooi Nederlands
+  Zelf samen

stellen
+  Echte koersbak
 Heel hard
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Nederlandser kan het niet. FSAstuur en stuurpen, FFWDwielen... Met de afmontage is niks mis.Het lijf moet wel even wennen aan de racebak.
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en rug. Voorzichtig stap ik van mijn 
fiets. Rechtop staan gaat moeizaam. 
Ik voel me oud. Het komt vast door  
het stugge frame. De wielen ben ik 
gewend, dus daar kan het niet aan 
liggen. Oké, ik weet dat ik niet meer 
de jongste ben en misschien is de 
Koga wel te hard voor mijn ouwe bot-
ten. Maar nee, zo gemakkelijk komt 
deze fiets niet van mij af. Ik vind hem 
te mooi en te lekker fietsen om me zo 
snel uit het veld te laten slaan. Na 
een paar dagen kruip ik er weer op. 
De pijn van de vorige rit is nog maar 
net weg, dus ik hoop op verbetering. 
Na afloop stap ik inderdaad een stuk 
minder stijf van de fiets. Uiteindelijk 
kost het me een rit of zeven om ner-
gens last meer van te hebben. Daar-
na is de pijn ook niet meer teruggeko-
men. Ook niet nadat ik een week niet 
op de fiets had gezeten. Waarschijn-
lijk moet je lichaam wennen aan deze 
fiets. Maar hij rijdt prima, dus het is 
de moeite waard om de tijd te nemen 
en niet gelijk in paniek te raken. Daar 
komt nog bij dat ik redelijk gevoelig 
ben op dit gebied. Het kan zo maar 
zijn dat anderen nergens last van 
hebben…

Laatste rondjes als prof
De A-Limited lijkt me echt een fiets 
voor criteriums. Dus trek ik de stoute 
schoenen aan en vraag Koga of ik er 
mijn laatste profrondjes om de kerk 
mee mag rijden. Heb ik gelijk een 
mooie nieuwe fiets en kan ik hem  
nog even extra testen. Dat vindt  
Koga geen enkel probleem.
Het parcours van profcriteriums  

is vaak nogal hobbelig. Drempels en 
klinkers zijn dan ook meer regel dan 
uitzondering. Vooral in Zevenbergen 
en Etten-Leur is het flink hobbelen. 
Op zich geen probleem natuurlijk;  
als prof rijd je zonder te zeuren over 
een paar knipgaten. Op de A-Limited 
voel ik elk hobbeltje, maar ondanks 
dat voel ik me superlekker op de fiets. 
Vooral in de finales, als je plat door 
de bochten suist met je kop een paar 
centimeter van de dranghekken – 
met andere renners zo dicht naast  
je dat je ze bijna kan horen denken 
– dan is het zaak dat je een fiets hebt 
die je kunt vertrouwen. En dat is zo 
met deze Koga. Hij stuurt zoals ik wil 
en reageert perfect bij het volle bak 
aanzetten na de bochten. Buiten  
dat de fiets super rijdt, krijg ik van 
verschillende profs de opmerking dat 
ik mijn spulletjes goed voor elkaar 
heb. Ik heb van mijn laatste rondjes 
genoten. Leuk om zo tussen Froome, 
Bau en Lau te rijden. Leuk ook om 
dat op een Koga te doen. Het is wel 
eigenaardig dat na jaren deel uitge-
maakt te hebben van het peloton, ik 
nu kan genieten van in het wiel rijden 
bij Tom Dumoulin, voor mij hét talent 
voor de komende jaren.
Als ik na afloop aan Froome vraag 
wat hij van mijn fiets vindt, zegt hij 
zonder aarzelen: “Zullen we ruilen?” 
Ik weet niet of hij het meent, maar 
het is duidelijk een compliment.

Geluiden
Als ik dan toch een minpuntje moet 
noemen: de kleur van de A-Limited 
vind ik niet zo spannend. Het blauw 

is zeker niet lelijk, maar opvallend  
is het ook niet. Er wordt ook maar  
één kleur geleverd, wat op zich wel 
jammer is. Wat ik dan wel weer mooi 
gedaan vind, is de manier waarop  
de naam van Koga met twee kleuren 
blauw op de bovenbuis staat.
Wat kenmerkend is voor een alumi-
nium fiets, is dat geluiden duidelijker 
te horen zijn dan bij een carbon fiets. 
Het slaan van de ketting op de liggen-
de achtervork, het schakelen naar 
een ander verzet... je hoort het alle-
maal iets meer dan anders. Voor mij 
is dat echter geen bezwaar. Het feit 
dat je voor iets anders durft te kiezen 
dan een carbon fiets, zegt ook iets 
over je karakter. Een buitenbeentje 
met kwaliteit.
De afmontage van de A-Limited  
is helemaal top. Shimano Ultegra  
is natuurlijk een prima groep die 
werkt zoals een groep moet werken. 
De FFWD F6R-c wielen zijn geen 
onbekende voor mij, en hoewel ze  
niet heel licht zijn, rijden ze heerlijk. 
Een van mijn favoriete wielsets voor 
draadbanden. Een FSA K-Force 
zadel- en stuurpen maakt dat het 
totaalplaatje prima is. De zadelpen 
vind ik persoonlijk net even te veel 
naar achter gebogen; nu moet ik  
mijn zadel vrij ver voor op de pen 
plaatsen en dat ziet er nogal knullig 
uit. Het zadel is de uiterst lichte Selle 
Italia SLR Carbonio van 125 gram.  
Ik kies liever voor comfort, maar dit 
ziet er wel gelikt uit. Dat mag ook wel, 
want de Signature A-Limited in deze 
samenstelling kost bijna 3500 euro. 
Een smak geld, maar je hebt dan wel 

een 7,7 kilo wegende echte racefiets 
voor onder je kont.

domme gans
Tot slot één ding waar je even op 
moet letten bij de FFWD F6R-c- 
wielen: neem binnenbandjes mee 
met een extra lang ventiel. Tijdens 
een fietstocht van de Hogeschool 
Arnhem en Nijmegen realiseer ik me 
dat net even te laat. Daar sta je dan, 
als oud-prof. Met twintig man om je 
heen die jij net nog probeerde uit te 
leggen hoe het wielrennen in elkaar 
zit. Net was ik nog de kenner met 
grote verhalen, nu sta ik hier als 
domme gans met een lekke band  
en het verkeerde reservebandje mee. 
Zo veel mensen rijden niet met 6 cen-
timeter hoge  velgen, dus een bandje 
lenen zit er ook niet in. Met veel pijn  
en moeite en onder een een zacht 
hoongelach krijg ik 2 bar in de band. 
Leunend op mijn stuur rijd ik naar de 
pauzeplek, om maar zo min mogelijk 
gewicht op mijn zachte achterband te 
hebben. 
Al met al is de Koga Signature 
A-Limited een echte racefiets. Koga 
heeft mij verbaasd en ik moet zeggen 
dat ik het merk heb onderschat. Het 
is een bedrijf dat gaat voor kwaliteit, 
en dat heb je zeker met deze mooie 
Signature A-Limited. Het aluminium 
frame maakt hem minder mainstream 
en je kunt hem naar keuze samen-
stellen – een mooi concept met helaas 
iets te weinig keus. Ik heb met plezier 
op de fiets gereden en zal hem met 
pijn in mijn wielerhart weer 
terugbrengen naar Friesland.

mijn wielerhart weer 
Ik zal de fiets met pijn in 

terugbrengen naar Friesland


