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RESULTATEN CONCURRENTIEONDERZOEK 

DAMESFIETSEN 

1 1. A.Keuze voor 1 want de bagagedrager is mooier. Het rekje van 2 wordt niet mooi gevonden. 1 lijkt wel op 
door het zand gefietst. De kleur van 2 is mooier, gewoon alles zwart. 1 is leuker want die heeft geen 
toeters en bellen. 

2. A. Keuze voor a. B is te lomp en dat komt doordat hij maar één kleur heeft 
3. A. Sportiever door kleur van de banden. 
4. A. Witte banden leuk. Oogt jonger en frisser. B is te degelijk en te tuttig. 
5. A. Simpeler. Heeft ook al voldoende mogelijkheden om bagage te vervoeren. Lijkt lichter. Geen 

versnellingen. 
2 1. A. 1 wordt gekozen, want deze heeft een mooier model en het nummer wordt leuk gevonden. Het RVS 

bij 2 is lelijk. Het nagemaakt ouderwetse van fiets 1 is niet leuk omdat het een rage is. Fiets 2 ziet er 
goedkoop uit. 

2. A.Keuze voor a. B is een fiets voor 50plussers. Oude trienenfiets. A heeft een hipper ontwerp.  
3. A want bij lijkt te veel op een omafiets door ronde vorm. Het is een soort nep omafiets. 
4. A. B heeft rare proporties. De afstand tussen het stuur en het zadel is te klein. De zilveren accenten van B 

zijn wel leuk. 
5. A. Grappiger, minder ‘wannabe’chic. Lijkt meer eco. Lekker simpel. 

3 1. B.De omafiets wordt gekozen, mooi zadel, mooie wielen, mooie kettingkast, lekker zwart 
2. A.Keuze voor a, want b heeft iedereen en a is hipper. 
3. B. Bekend model 
4. A. B is een echte oude omafiets. Lijkt op een marktplaatskrot, of een fiets die je altijd in de bosjes ziet 

liggen. 
5. A. Moeilijk. A, want die is minder doorsnee. Lichte banden mooier in dit geval. Te veel mensen hebben B, 

of een variant hiervan.  
4 1. A. Onderste voor de mooiheid. Alleen met modder is deze niet handig omdat hij geen kettingkast heeft. 

Leuk model maar slechte functionaliteit. Voor de functionaliteit zou 1 gekozen worden.  
2. B. Keuze voor B. B is mooier maar het is onhandig dat deze geen bagagedrager heeft. Het slanke model 

wordt mooi gevonden. Hij lijkt niet zo zwaar. 
3. A, want deze heeft een bagagedrager. B is te simpel en hij heeft geen kettingkast en dat is onhandig. 
4. A. B is te sportief en lijkt niet lekker te zitten. Mist bagagedrager. 
5. A. Praktischer. B mist kettingkast en bagagedrager. Zadel steekt te ver boven de rest uit. De zitbuis is 

lelijk hoog. 
5 1. B. Fiets 2 wordt gekozen. Mooie spaken, mooi spatbord en lichtjes. Frame heel leuk. Ziet er echt oud uit 

(niet nep/in een nieuw jasje). Dunne buisjes mooi. Nadeel  open kettingkast. Fiets 1 lijkt er suf bij. 
2. B. Keuze voor B. Strakker, mooie spaken. Geen bagagedrager is onhandig, maar het is wel mooier.  
3. B. Stoer, mooi frame, mooie vorm, grappig spaken, modern zadel, euke kleuren, extra bagagedrager. 
4. B. Mist wel bagagedrager. Het lijnenspel is leuk. De gekke spaken zijn leuk, maar voegen niet per se iets 

toe.  
5. B. Sportiever. Bruin zadel + handvatten mooi. Mooi frame. Doorgestrokken buis. Lampje achter wel lelijk. 

Mist bagagedrager. Leuke spaken. 
6 1. A. Keuze voor fiets 1 want 2 is een oudewijven fiets. Stuur te hoog, geen sportief uiterlijk. Lelijke kleur 

(alles in een andere kleur is lelijk). Welk leuke spaken. 
2. A. Keuze voor A. B heeft te dikke buizen, lomp. Te hoge bagagedrager. 
3. B. Twijfel. Platte buizen van B zijn niet mooi, bagagedrager niet mooi en houdt te plotseling op. Kabels zijn 

niet handig in de stad. A wel lelijker dan B. 
4. A. B lijkt op een kinderfiets. De wielen staan wel erg dicht op elkaar. Bagagedrager lijkt losse unit. Oogt 

los.  
5. A. B is heel lelijk. Lomp en lelijke kleuren. Lelijke bagagedrager. Lijkt heel zwaar. 

7 1. B. Keuze voor fiets 2, want geen bagagedrager oogt sportiever. Wel onhandig. Lijkt op misvormde 
omafiets 

2. B. Keuze voor b. Maar eigenlijk zijn ze allebei niet mooi. 
3. A. B het mooist, maar de bagagedrager mist. Niet praktisch. Als bij een bagagedrager had. 
4. B. Oogt jonger/frisser/moderner. Banden leuk, met witte rand. Leuke kleur. Bagagedrager mist. 
5. A. Praktischer en bijzonderder uiterlijk. Simpele uitstraling. B is saai. Wel geschikt voor iedereen, want 



neutraal. 
8 1. A. PB wordt gekozen want simpel en bagagedrager. Wel een beetje suffig. Fiets 2 lijkt op een 

zwangerschapsfiets 
2. B. Keuze voor B. Mislukte beachcruiser. Nagemaakt. Richting beachcruiser, maar een te smal stuur. Het 

frame is wel mooi. 
3. A voor functionaliteit, B voor hipheid, mooie kleuren en framevorm en mooi stuur. 
4. B. Lijkt op cruiser. Hipper frame, hupper stuur. Misschien hip doordat hij geen bagagedrager heeft. 
5. B. Mooiere framevorm. Minder lage instap. Stuur wel lelijk. twijfel 

9 1. A. Bagagedrager van 2 te dik. Geen subtiel ding. PB ook niet maar die heeft en leuk nummer. De kleur is 
lelijk. Neutrale kleuren zouden beter zijn. Keuze voor PB. 

2. A. Keuze voor a. B lijkt door de lage buis een buis. De combinatie van de kleur en het frame is lelijk.  
3. B. Zadel van a is stm en truttig. Het lichtblauwe is wel lelijk 
4. B. Leuke kleur en hij heeft versnellingen. Lijkt op omafiets. De zwarte velgen en zwarte spaken zijn leuk.  
5. A. Nuchterder. Kleuren B lelijk. Lelijk zadel. Opgeblazen omafiets. 

10 1. B. Fiets 2 gekozen. Want sportief, back to basic, stevig. Kettingkast mooi. Rare zadelpen. 
2. B. Keuze voor B. Sportief 
3. A. B is wel grappig, maar niet functioneel. Ik zou nooit een fiets kopen zonder bagagedrager.  
4. A. B is te snel en te futuristisch. 
5. A. B is te modern. Vreemd stuur en zadel past er niet bij. Niet mooi dat buizen ongeveer even dik zijn en 

recht zijn. 
11 1. A. Leuk maar krakkemikkig. Keuze voor PB omdat die langer mee zou gaan. Witte fiets leuk. Mooie 

spaken 
2. B, want slank frame en niet zo lomp. 
3. A. B is geen stadsfiets, lijkt meer op een lange afstandsfiets en lijkt niet stabiel. B is wel sportief, dat is 

mooi. 
4. A. Spaken voorwiel van B leuk. Wit zou te vies worden en de fiets is te ielig. 
5. B. Simpel, sierlijk, licht, sportief. Alleen bagagedrager mist en hij heeft veel kabels. Was zonder 

versnellingen/handremmen ook prima geweest.  
12 1. A. Rare vorm, lelijke kleur. Witte banden + zwarte accessoires lelijk. Lelijk stuur. Keuze voor PB 

2. B. Keuze voor B.origineel, anders dan de meeste fietsen. 
3. B. Bij is vooral grappig en heeft een mogelijkheid tot bagagevervoer. Niet traditioneel en heeft iets eigens. 

Je kunt je ermee onderscheiden. 
4. B. Lelijke kleur, bochtje niet zo mooi. Alles aan de achterkant is te rond. Velgen matchen bij het frame. 

Lijkt overdesigned. 
5. A. Simpeler en gewoner. B heeft onhandige dragers. De vorm is te vergezocht. 

13 1. A. Leuke fiets, maar vooral als hij van de kringloop zou komen en je hem zelf gespoten hebt. Net als het 
mandje, dat moet ook van het oud vuil komen. Daarom uiteindelijk keuze voor PB 

2. B. Keuze voor B. Kleur past bij fiets. Mandje leuk. Blauwe wielen leuk. Handig dat hij een bagagedrager 
heeft.  

3. A. B is meer een duitse fiets met het mandje. Truttig. Ronding in frame niet mooi en kleuren te fel.  
4. B. Leuke kleur. Ziet eruit alsof er iets aan kapot mag gaan. Zou niet boeien. Gespoten stationsfiets. Wit 

zadel is wel leuk 
5. A. B is te opvallend, is na een tijdje niet hip/leuk meer. A is neutraler. In andere kleuren en zonder mandje 

was B wel leuk geweest. Het stuur is wel een beetje hoog. 
14 1. B. Keuze voor 2. Leuk idee. Leuke kleuren. Simpel. Kaartje met merk ook leuk. Qua originaliteit wint hij 

het ook van de PB 
2. A. Keuze voor a. B is het net niet want deze lijkt niet meer op een fiets. De kleuren zijn lelijk. ‘ik probeer 

cool te zijn’ 
3. A. Het zadel van B lijkt verkeerd om, de voordrager lijkt wel een achterdrager. De fiets is te lomp. 
4. B. Stuur aan voordrager zou misschien niet hoeven. Het frame is wel mooier dan dat van A. 
5. A. B is raar. Voordrager/stuur lelijk. Lelijk zadel. Bagagedrager mist. 

15 1. A.Kleur lijkt goedkoop en niet stevig. Lijkt op plastic. Beachcruiseridee, niet leuk. PB wint. Andere fiets is 
wannabe heb. Niet origineel. 

2. A.Keuze voor A. Kleur van B lelijk. Ronde buis lelijk. Het bruine zadel van B is wel mooi.  
3. B. Leuk modern en stoer. 
4. B. Mooie kleur, mathcende velgen. Versnellingen belangrijk. Mooi frame. 
5. A. Een voordrager is onhandig. Liever achterdrager. Te hip. 



16 1. A. Keuze voor 1. 2 is lelijk, suf en zwangerschapsfiets 
2. A. Keuze voor a want die is sportiever. De verlengde bagagedrager van B is lelijk en lomp en de fiets lijkt 

op een moederfiets. 
3. A. Leuk modern en stoer. De bagagedrager van B is te groot en dwarsbalk is niet mooi. 
4. A. B met een normale bagagedrager zou mooi zijn. De grote massa zou op B fietsen. 
5. A. B is te druk. De bagagedrager is too much. Als hij simpeler was zou de fiets al veel beter zijn. 

17 1. B. Keuze voor 2 want frame is origineel, mooi zwart, minder toeters en bellen. Praktisch, er zit niks op. 
2. B.Allebei lelijk. Te dik en te zwart. Keuze voor B want die is minder lomp doordat hij geen bagagedrager 

heeft.  
3. B. Bagagedrager van a is echt niet mooi. Loopt te ver door naar achteren.  
4. A. B lijkt op en herenfiets door strakke lijnen en gek zadel. Lijkt op een fiets uit WO2. 
5. B simpeler, maar nog steeds wel erg zwaar. Stoere fiets. 

18 1. A. Niet gezien willen worden met 1. Keuze voor PB want 2 lijkt barrel door kleur en dunne buisjes. Lelijke 
kettingkast. Vorm wel leuker dan PB 

2. B.Keuze voor B, want deze heeft dunnere buizen en oogt sportiever.  
3. A. B fietst vast niet lekker want de afstand tussen het zadel en het stuur is te klein. De voordrager zit te ver 

naar voren. 
4. A. B is te ielig en te instabiel. Oogt goedkoop. Kettingkast oogt goedkoop. 
5. A. B is te ielig en uit verhouding. 

19 1. B. 2 want echt retro, mooi en chique 
2. B. Keuze voor B, want A is niet om aan te zien. Liever saai dan monsterlijk. 
3. B. A lijkt een beetje op een snorfiets. 
4. A. Imago ‘mijn oma heeft nog op deze fiets gefietst’ 
5. B. Simpeler en lichter + geen voordrager. 

20 1. A.Keuze voor PB (maar eigenlijk allebei lelijk). 2 lelijke vorm, te rond, te dik, lomp en lelijke kleur 
2. A.Keuze voor a. Ze hebben dezelde lelijkheid maar B heeft een lelijke kleur en het ronde is lelijk. Het is 

meer een kinderfiets voor iemand van 10. 
3. A. B is te rond, te veel vormen. 
4. B. Voor en achterkant mooier dan a. De golf/middendeel van het frame is wel monsterlijk. 
5. A. B is een oerlelijke vorm. Te lomp en te zwaar. 

21 1. B. Keuze voor 2, want frisser en subtieler. Zo zijn rare vormen wel grappig, vergeleken met PB 
2. B. Keuze voor B. Deze fiets heeft een eigen persoonlijkheid, het ronde is tof. Minder lomp. 
3. B. Grappiger en vooral ook hipper. 
4. A. Maar dan wel in een andere kleur. 
5. A. Dragers van B zijn niet praktisch en de vorm is te vergezocht. Wel een leuke kleur. 

22 1. B. Vergelijkbaar maar toch onderste leuker. Sportiever. Te dikke buizen. Bloemetjes en rare letters niet 
mooi. Een echte vrouwenfiets is niet leuk. Liever een unisex fiets. 

2. B. Keuze voor B. Mandje, bruine wielen, rechte buizen mooier. Het nummer van de PB is stom want 
daardoor lijkt hij op een huurfiets. B lijkt wel op een 45jarige moederfiets 

3. B want die is hipper. 
4. B. Frame van PB lelijk. Frame met dubbele stang mooier, wat dikker.  
5. A. B fietst vast niet fijn + lijkt te lomp. 

23 1. A. PB, want andere extreem lelijk. Toch enige twijfel.  
2. B. Twijfel. Toch keuze voor B. Lichtere kleur, meer 1 geheel.  
3. A, die lijkt lekkerder te fietsen. Dat komt door de goede afstand tussen het stuur en het zadel.  
4. A. B lijkt op een kinderfiets. 
5. A. B is te lomp en te zwaar en de kleuren zijn lelijk. 

 

 

HERENFIETSEN 

1 1. A. A is mooier, maar de voordrager zou eraf mogen. De kleur van A is ook mooier. 
2. B. A is te veel. Zo veel bagageruimte is niet nodig. 
3. B. Ziet er wel degelijk uit.  Door witte banden ziet hij er matter uit. De past wel bij de fiets.  
4. B. Rustiger dan A. Zwarte banden zou mooier zijn. Mat ook mooier dan glimmend. Maar liever wel met 



versnellingen. Het lampje aan het stuur is een beetje gek. De fietsen zijn allebei niet echt snel trouwens. 
Ze zien er een beetje sloom uit.  

5. B. Mooier omdat hij mat is. En hij lijkt veel minder zwaar. De bagagedrager van A is niet mooi.  Voorrek is 
ook niet nodig.  

2 1. A. B is te modern, te strak, te uitgesproken. Dit is wel een unisex fiets. B is wel heel mooi maar ik zou 
hem niet kopen. 

2. B. Sportiever, moderner. Minder vrouwelijk 
3. A. Praktischer. Bagagedrager. 
4. B. Mooie snelle fiets. Banden niet zo mooi. Dwarsbalkje en ronding aan de onderkant van frame A niet zo 

mooi. B was wel mooier geweest met een dichte kettingkast. Het stuur is wel een beetje raar. Het zadel 
van A is lelijk. Te rond.  

5. A.  Te modern. Wel mooi, maar ik zou hem niet kopen. Voorlampje is wel leuk en ook handig. Ik vind 
een zwarte fiets mooier dan een zilver/grijze.  

3 1. A. B is echt heel lelijk. Hij lijkt meer op een loopfiets. 
2. B. Herenfreame. Moderner. Het zadel en stuur lijken wel klein. 
3. B. Moderner. Grappige fiets.  
4. B. Mooie fiets. Modern. Aparte bagagedrager. Het stuur is lelijk. Mooie oplossing voor lampen. Ziet eruit 

alsof er niets aan kapot kan. Dichte kettingkast as beter geweest.  
5. A.  Het stuur is te laag. Verder wel mooi, maar wederom alleen om te zien. Ik zou hem zelf niet kopen. 

Lampjes weer leuk. Te lichte kleur.  
4 1. B. A heeft een lelijke vormgeving. Lijkt speciaal voor iemand van 180 kg. Lage instap/moederfiets. Het is 

geen unisex fiets, meet een damesfiets. Maar B is ook uit verhouding.  
2. B. Herenframe. Minder truttig. Wel wat saai. Hij is wel een beetje chic voor een stadsfiets.  
3. B. Ziet eruit alsof hij heel licht fietst. (in tegenstelling tot A). Liever gewoon een herenfiets. 
4. B. Snelle fiets. Meer een lange afstandsfiets dan een echte stadsfiets, maar wel mooi. Minder sloom dan 

fiets A. Hij lijkt wel echt enorm hoog.  
5. B. Ziet er comfortabel uit. Herenfiets. Blaue details zijn niet zo mooi. Was mooier geweest als hij helemaal 

zwart was.  
5 1. B. Sportiever. Vormgeving goed. Goede verhouding. Buizen die naar onder lopen zijn mooi. Doet denken 

aan een stadsfiets. Meer unisex dat a. Net geen vrouwenfiets, net geen mannenfiets. 
2. B. Lijkt relaxt te fietsen. Minder tuttig dan A.  
3. A. Ik wil geen cruiser. B is te jong.  
4. B. Mooie fiets. Fietst vast fijn. Maar hij zou wel een bagagedrager moeten hebben. Half ronde buizen 

mooi. Mooi zadel. Wel een erg breed stuur. Mooi dat de buizen iets uit elkaar lopen.  
5. A. Praktischer en steviger. Kan minder aan kapot. 

6 1. B.Vanwege de vormgeving. Goede verhouding. Stadsfiets moet bagagedrager hebben. Kleuren zijn niet 
mooi. Liever neutrale kleuren.  

2. B. Grappige sportieve fiets, maar liever geen wit. Donkere kleur zou mooier zijn. 
3. A. Lelijke kleuren. Mist bagagedrager. Dan liever A.  
4. B. Op zich is de fiets mooi. Lekker simpel. Maar hij zou wel een bagagedrager moeten hebben en ook 

andere kleuren. Sneller dan A.  
5. A. Bij is niet echt een stadsfiets. Te opvallende kleuren. Het frame is wel lekker simpel. Bagagedrager 

mist.  
7 1. B. De deuk is lelijk, dat had recht moeten zijn. Het lijkt alsof er gezocht is naar nieuwe vormgeving. Open 

kettingkast zou mooier zijn maar dicht is functioneler. Gedeeltelijk dicht zou een goede oplossing zijn. 
2. B. Herenframe. Knik alleen niet zo mooi. Lelijk zadel. Iets te degelijk. 
3. B. Mooie iets. Een rechte buis was alleen mooier geweest. Herenframe. Knik is misschien toch wel 

grappig. Minder standaard. Versnellingen.  
4. B. Liever een herenframe. Apart door buiging in buis.  
5. A. Logischer frame. Pratisch voor in de stad. Kan niks aan kapot. Bagagedrager van B is niet mooi.  

8 1. A. Lijkt op wielrenfiets. Te ielig voor een stadsfiets. Degelijker mag en het zitcomfort kan beter voor een 
stadsfiets.  

2. B. Mooi. Sportief. Modern. Zilver mooi. Mooi zadel. Misschien wel iets te mooi om te kopen.  
3. A. B is een mooie fiets, maar meer voor de sier. A is praktischer en meer geschikt voor in de stad. 
4. A.  Te sportieve houding. Niet geschikt voor in de stad. Veel te ver naar voren geleund. Wel mooie 

kleuren en mooi zadel.  
5. A. Beter voor in de stad. Eigenlijk zou je fiets A met de uitstraling van fiets B moeten hebben.  Te sportief 



voor in de stad.  
9 1. A. B is overdone. Te veel. Kettingkast past niet bij de rest. Dubbele bovenbuis is lelijk en de voordrager is 

stom. 
2. A. B heeft een lelijke kleur. Achterhaald. Was hip, nu niet meer. Liever suffer dan meeloper. Voordrager 

niet nodig.  
3. A. B is lomp en de kleur is lelijk. Zonder voordrager was hij al wel beter geweest. Of in een andere kleur. 

De kleuren van A zijn veel mooier. Het matte van A is ook mooi.  
4. B. Op zich een mooie fiets. Maar had de kleuren van A moeten hebben.  
5. A. B heeft een lelijke kleur. A is rustiger. Zwaar.  

10 1. B. Mooie vormgeving, maar wel te dikke banden. Qua eenvoud mooi. Goed voor stadsfrager. Bagagerek 
mist. 

2. B. Sportief frame. Alleen liever geen lichte banden.  
3. B. Mooie fiets. Sportief. Alleen de bagagedrager ontbreekt.  
4. B. Mooi dat hij een beetje naar achter lijkt te hellen. Wel een beetje een vreemde kettingkast. Mooie 

spaken. Mooi zadel. Mooie kleuren. 
5. A. Mooie fiets, mooi frame. Mist bagagedrager. Het achterlampje is alleen niet zo mooi. De spatborden 

lijken erg dun. Maar verder is het een mooie fiets.  
11 1. A. B is te ielig. Dikkere buizen straalt meer degelijkheid uit. A overleeft meer in de stad 

2. B. Tof frame. Mooie lijnen. Liever geen lichte banden.  
3. B. Mooie fiets. Herenframe. Sportief. Mist bagagedrager, maar misschien is hij met bagagedrager wel 

veel minder mooi.  
4. B. Mooie fiets, maar de buizen zijn wel iets te dun. Ronde vorm niet zo mooi. Maar toch mooier dan A. 

Spaken van voorwiel zijn leuk.  
5. A. Het frame lijkt heel kort. Op zicht wel mooi. Maar hij lijkt een beetje gammel. A is een degelijkere fiets. 

Beter voor in de stad.  
12 1. B. Vormgeving mooier maar buizen hadden dikker gemogen 

2. A. Meer in verhouding. Het zadel van B staat te ver naar voren.  
3. A. B lijkt raar. Fietst niet lekker denk ik. B ziet er comfortabeler en steviger uit.  
4. A. De buis van het zadel is te rechtop vergeleken met de rest. De rechte doorlopende buiz is wel mooi. A 

ziet er duurzamer uit. Gaat vast veel langer mee en fietst fijner.  
5. A. Steviger. Comfortabeler. De voordrager van B past er totaal niet bij. Te ver naar voren. Voordrager 

sowieso niet zo mooi.  
13 1. B. Wel te ielig en te druk. Straalt geen eenvoud uit. 

2. B. Sportiever.  
3. B. Mooie fiets. Maar is meer een damesmodel. A ook. Toch is B mooier door rechte buizen.  
4. B. Mooie doorlopende buiz. Rare kettingkast. Mooie spaken.  
5. A. B is wel mooi, maar A is beter voor in de stad. Steviger. Minder losse onderdelen (kabels en losse 

lampjes) 
14 1. B. Heeft cultstatus. Daar kun je als man op gezien worden 

2. B. Klassieker. Minder degelijk.  
3. B. Ookal rijdt half Nederland op deze fiets. Het blijft een mooie fiets. Stijlvol.  
4. A. B Hier rijden te veel mensen op (vooral middelbare scholieren).  A ziet er veel steviger uit.  
5. B. Mooier model. Mooi frame. Stadser doordat het altijd al een stadsfiets is.  

15 1. B. Mannelijk, maar zou hem niet kopen want deze heeft in tegenstelling tot de omafiets geen cultstatus. 
2. B. Klassieker. Mooi ouderwets. Nu lichte banden wel mooi.  
3. B. Mooie antieke fiets. Stijlvol. Lekker simpel en recht.  
4. B. Dit blijft een gave fiets. Lekker ouderwets. Een echte traditionele fiets. Icoon.  
5. B. Mooi frame. Kan voor iedereen. Klassiek.  

16 1. B. Nummerbalkje bij a te lang. B is meer in verhouding. 
2. B. Stoerder door strakke buizen. A is meer een moederfiets. 
3. B. Stoere fiets. Bagagedrager mist. De bagagedrager van A is lelijk door dat rechte stuk.  
4. B. A is echt lelijk. B is wel stoer. Veel stoerder dan A in ieder geval.  
5. B. Rechte hoeken mooi. Mooier stuur dan A.  

17 1. A. Want B is te druk 
2. B. Herenframe. Maar eigenlijk zijn ze allebei lelijk.  
3. B. Maar dan in een andere kleur. Het stuur van A is niet mooi. Te dik. En de bagagedrager ook niet.  
4. B. Omdat deze een herenframe heeft. De kleur is wel heel lelijk.  



5. B. Kleur is lelijk, maar verder is het model mooier dan A.  
18 1. B. Omdat het een beachcruiser is, vanwege zijn cultstatus 

2. B. Stoerder, relaxter. De voordrager is wel lelijk.  
3. B. Eigenlijk te jong. Maar A is gewoon lelijk en lomp.  
4. B. Stoerder.  
5. B. Allebei niet mooi, maar B is mooier dan A.  

19 1. A. Geen van beiden. B is uitverhouding, er lijkt gewoon wat geprobeerd te zijn om hem bijzonder te 
maken. Te dikke banden 

2. B. Herenframe. Grappige fiets. Lijkt een beetje speelgoedachtig.  
3. B. Wel een beetje een raar frame. Mannelijker dan A. Liever met zwarte banden. 
4. B. Herenframe. De voordrager is alleen niet zo mooi en de bocht in het frame ook niet. Maar hij is minder 

moederachtig dan A.  
5. B. Niet zo mooi, maar stoerder dan A. Meer voor mannen dan A.  

20 1. B. Rustiger, frame laag bij de band. Loopt iets naar beneden. 
2. B. Herenframe. Wel lelijk zadel en lelijke voordrager.  
3. B. Mooie fiets. Maar de kleur van de banden, zadel en stuur zijn niet zo mooi. Ook is de voordrager niet 

mooi.  
4. B. Herenframe. Voordrager lelijk.  Bagagedrager niet zo mooi, maar wel mooier dan die van A. Standaard 

lijkt echt heel dik.  
5. B. Kleur banden niet zo mooi. Rustiger dan A. Kleur frame wel mooi. Neutraal.  

21 1. A. B is te iel 
2. B. Eigenlijk allebei niet, maar B is minder truttig.  
3. A. Allebei niet. Maar B lijkt me echt niet fijn fietsen.  
4. A. Lijkt veel degelijker. B is erg ielig en raar.  
5. A. Steviger.  

22 1. B. Cultstatus 
2. B. Maar dan zonder voordrager. 
3. B. Maar de voordrager zit te ver weg. Minder zwaar dan A. Klassieker.  
4. B. Minder tuttig moederachtig. Ook geschikt voor mannen. Maar er rijden wel te veel middelbare 

scholieren op. Minder lage instap dan A. Eigenlijk is dit wel een mooie fiets. Alleen de voordrager past er 
niet zo bij.  

5. B. Simpeler dan A.  
23 1. A. Kleuren van B lelijk. De stuur/dragercombinatie is lelijk. 

2. B. Allebei niet. Maar als het moet B want deze lijkt minder op een moederfiets. 
3. A. Kleuren van B zijn lelijk en het stuur/drager ook.  
4. A. Betere kleuren. B heeft een lelijke voorkant.  
5. A. Op B wil ik niet gezien worden. Lelijk stuur. Lelijke kleur.  
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