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Met acht sets achtertassen trotseerden we de 
winter. Grote innovaties zijn er niet sinds onze 
laatste test uit 2009 of het moet zijn dat pvc in 
de ban wordt gedaan. Wel een nieuwkomer en 

Er zijn ruwweg twee scholen in fietstassen-
land: het stugge kokermodel van polyester 
met een rolsluiting en de tassen van flexi-
belere weefsels die op of over een stug rug-
board worden gemonteerd en doorgaans 
een klep of kapsluiting hebben. De laatste 
categorie biedt wat meer mogelijkheden 
voor vormvariaties, design en het integre-
ren van makkelijk bereikbare buitenvak-
ken, maar zal het bij een schuiver op asfalt 
eerder begeven dan de polyester modellen.

WaterDicHt
De meeste tassen uit deze test zijn ge-
maakt van waterdichte materialen die on-
der hitte aan elkaar zijn gelast. Een andere 
manier is de naden met een tape water-
dicht maken. De rolsluitingen zijn in theo-
rie waterdichter dan klep- of kapsluitin-
gen. De Basil Forest combineert beide 
systemen. In de praktijk vormen vooral 
tassen met een regenhoes een probleem. Je 
moet van de fiets om ze aan te brengen en 
ze laten de wielkant onbeschermd.
 
Bevestigingssystemen
Afstellen, aanhaken, dicht- en openklikken 
gaat het best en veiligst met Ortlieb en Vau-
de. De haken stel je met een inbussleutel en 
soms (Basil) met een schroevendraaier. Bij 
de Bike Packer Plus van Ortlieb is alleen 
voor de unieke hoekverstelling van de rail 
waaraan de haken zitten een schroeven-
draaier nodig. De rest kan met de hand. 
De systemen van Ortlieb en Vaude lijken 
op elkaar: je klikt de tassen vast en deblok-
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keert ze door aan het handvat te trekken. 
Standaard zijn ze geschikt voor 16 mm 
buizen. Ortlieb levert vulstukken mee voor 
dragers van 8 en 11 mm. De 2011-series 
van Vaude hebben hulpstukjes voor 8, 10 
en 13mm buizen. De vorm van de Ortlieb-
haken is net iets universeler dan die van 
Vaude, waardoor ze ook sluiten op de 
rechthoekige buizen van de a-typische dra-
ger van onze Giant Expedition RS1. 
Met een haak (of bandje bij Basil) worden 
de tassen aan een poot van de bagagedra-
ger gehaakt. Bij Vaude en de Bike Packer 
Plus van Ortlieb is dat een royale variatie-
mogelijkheid over een ovale ‘360-graden’ 
rail. In de praktijk voldoen alle systemen 
op de meeste dragers.

en verDer
Bij de tassen staan de adviesprijzen van 
de leveranciers vermeld. Wie een beetje 
rondshopt kan daar 10 tot 30% op bespa-
ren. Ortlieb geeft vijf jaar garantie op de 
tassen, Vaude drie en Basil een jaar.

De test
We beoordeelden hoe de tassen zijn af te 
stellen, hoe makkelijk ze aan en af te haken 
zijn, de werking van het blokkeersysteem en 
het pakgemak. In de praktijk testten we de 
stabiliteit. Met een visuele inspectie vorm-
den we ons een oordeel over de gebruikte 
materialen, de degelijkheid van de con-
structie en de verwachte duurzaamheid. 
Voor de regenproef brachten de tassen een 
natte nacht door op het dakterras. 
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Ortlieb 
roller classic
€ 120

Gewicht 1900 gr
Inhoud 40 l
sluiting rol
Waterdicht ja
Bevestiging  
stabiliteit 
Duurzaamheid 
Totaal 

De meest verkochte Ortlieb. Dege-
lijk duurzaam en geschikt voor alle 
terreinen. De enige poespas is een 
haak aan de voorkant waardoor de 
schouderriem er gewoon strak op 
kan blijven zitten. Het oprolmecha-
nisme is in het begin tamelijk stug. 
De beste prijs/kwaliteitsverhouding 
in deze test.

vaude aqua 
Back Plus
€ 140

Gewicht 2400 gr
Inhoud 50 l
sluiting rol
Waterdicht ja 
Bevestiging 
stabiliteit 
Duurzaamheid  
Totaal 

Het pvc-vrije 100%-waterdichte pa-
radepaardje van vaude. rolsluiting, 
ook voor het royale extra buitenvak. 
Dat laatste is minder handig, vooral 
in combinatie met het dunne haakje 
dat in een lus moet worden gefrom-
meld om het buitenvak af te sluiten. 
Die extra rol oogt ook wat minder 
fraai. De iele gespen voelen niet zo 
stevig aan en sluiten moeizaam als 
de tas niet vol is. Zilvergrijze zijkan-
ten zorgen voor zeer goede zicht-
baarheid. Lus van geplastificeerd 
ijzerdraad voor slot. Ophangsy-
steem is maximaal aanpasbaar aan 
drager. veilige lock-haken voor dra-
gers tot 16mm klikken makkelijk 
vast en gaan eenvoudig weer los. 
mooie stijve rug. 

vaude Discover 
Pro Back
€ 130

Gewicht 1800 gr
Inhoud 52 l
sluiting klep
Waterdicht ja
Bevestiging 
stabiliteit 
Duurzaamheid   
Totaal  

elegante fraai afgewerkte tas waar 
weinig op aan te merken valt. Zorg-
vuldig getapede naden en weefsel 
houden het water buiten. meer een 
plooibare rugzak dan de stugge ko-
kervorm die de norm lijkt. twee 
handige buitenvakken. Ophangsy-
steem is maximaal aanpasbaar aan 
drager. veilige lock-haken voor dra-
gers tot 16mm klikken makkelijk 
vast en gaan eenvoudig weer los. 
mooie stijve rug. De grootse inhoud 
en toch een van de lichtste sets.

vaude road-
master Back
€ 90

Gewicht 2000 gr
Inhoud 50 l
sluiting klep
Waterdicht hoes
Bevestiging 
stabiliteit 
Duurzaamheid 
Totaal  

alleen waterdicht met meegeleverde 
hoes. De regenhoes zit standaard 
opgeborgen in de klep die van buiten 
te openen is. Handig buitenvak aan 
de voorkant biedt extra ruimte. De 
iele ‘gespen’ voelen niet zo stevig 
aan en sluiten moeizaam als de tas 
niet vol is. Ophangsysteem is maxi-
maal aanpasbaar aan drager. veilige 
lock-haken voor dragers tot 16mm 
klikken makkelijk vast en gaan een-
voudig weer los. mooie stijve rug. De 
goedkoopste set.

Basil Forest
€ 120

Gewicht 2340 gr 1)

Inhoud 40 l 2)

sluiting rol + klep
Waterdicht ja
Bevestiging 
stabiliteit 
Duurzaamheid 
Totaal 

De rolsluiting met extra klep geeft 
de weergoden het nakijken. Door-
dachte vorm zorgt dat de tas een-
maal van de drager goed blijft 
staan. rug is minder stijf. De royale 
haken zijn geschikt voor alle gang-
bare buisdiameters. Ze klemmen 
prima. De lime-groene lock-haak 
heeft een 16mm-bek, maar zorgt er 
ook bij andere diameters voor dat 
de tas niet op kan wippen. De breed-
teverstelling is beperkt.
een flapje met klittenband verbergt 
de haken als de tas op de schouder 
wordt gedragen. met verstelbaar 
klittenband moet de tas aan een 
van de bagagepoten worden beves-
tigd. een goedkope en niet zo duur-
zame oplossing. Ook aan de binnen-
kant vinden we klittenband, 
waaraan een meegeleverd etuitje 
kan worden gehangen. Handig voor 
waardevolle spullen. Binnenkant is 
verder sober afgewerkt. goede mid-
denmoter.

1) Gewicht per set

2) Inhoud in liters

Basil sport
€ 90

Gewicht 1440 gr
Inhoud 19 l
sluiting klep
Waterdicht hoes
Bevestiging 
stabiliteit 
Duurzaamheid 
Totaal 

eenvoudige kleine tas voor niet al te 
wilde ritten. Felgekleurde regen-
hoes in bodem houdt spullen droog. 
De losse binnenvoering van de tas 
voelt goedkoop. De rug is aan de 
slappe kant en er is geen bandje of 
haak waarmee de tas op de drager-
poot kan worden bevestigd. Wel 
netjes is een hoesje met een rits 
waar de dragerhaken achter schuil-
gaan als de tas met de meegelever-
de band op de schouder wordt ge-
dragen. Handige buitenvakken. De 
royale haken zijn geschikt voor alle 
gangbare buisdiameters. Ze klem-
men prima. De lime-groene lock-
haak heeft een 16mm-bek, maar 
zorgt er ook bij andere diameters 
voor dat de tas niet op kan wippen. 
De breedteverstelling is beperkt. De 
lichtste, maar ook half zoveel in-
houd als de concurrentie. Weinig 
waar voor je geld.

Ortlieb Bike 
Packer Plus
€ 180

Gewicht 2200 gr
Inhoud 42 l
sluiting klep
Waterdicht ja
Bevestiging 
stabiliteit 
Duurzaamheid  
Totaal  

De duurste set uit deze test. ge-
maakt van soepeler materiaal dan 
de roller-series, maar net zo water-
dicht. superieur afgewerkt met een 
nuttig voorvak. Dubbele kraag zorgt 
ervoor dat de tassen zeer vol kun-
nen worden gestouwd. Uitgebreid af 
te stellen zonder gereedschap. al-
leen voor het veranderen van de 
hoek waaronder de haken aan de 
drager worden bevestigd, is een 
schroevendraaier nodig.

Ortlieb 
roller city
€ 90

Gewicht 1520 gr
Inhoud 40 l
sluiting rol
Waterdicht ja
Bevestiging  
stabiliteit 
Duurzaamheid 
Totaal  

De uitgeklede versie van de classic. 
een oprolbare koker zonder extra 
vakken. sluiting zit niet bovenop 
maar aan de zijkant. Omdat de clips 
niet verstelbaar zijn, kan de tas niet 
extra vol worden gepropt, dan kan 
hij niet meer dicht. Het onafgewerk-
te rugboard aan de binnenkant van 
de tas is een ware nagelsloper. Wel 
lekker lichte set met een voor Ort-
lieb aantrekkelijke prijs. Wij sparen 
even door voor de echte classics.

De cOncLUsie
De Ortlieb Roller Classic (€ 120) is de beste tas voor zijn geld  
en dus testwinnaar. Voor een beetje meer koop je de Vaude  
Discover Pro (€ 130): de grootste inhoud bij een zeer acceptabel  
gewicht. De Vaude Roadmaster (€ 90) is een goede keus voor  
de kleine beurs, mits je ruig terrein en natte moesson mijdt.
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