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Voorwoord
Voor u ligt het verslag van mijn bachelor
opdracht. In dit verslag zal ik u mijn bachelor
opdracht toelichten die ik heb gedaan bij het
ontwerpbureau Van der Veer Designers in
Geldermalsen gedurende drie maanden.
Laten we eerst maar eens beginnen met het begin.
Aan het eind van het derde jaar van de studie
Industrieel Ontwerpen wordt de student geacht
zelfstandig een opdracht uit te voeren bij een
bedrijf of bij een ontwerpbureau.
Het leek mij erg leerzaam om dit bij een ontwerpbureau te doen, om op die manier een idee te krijgen
van industrieel ontwerpen op de werkvloer en om
daarnaast ervaring op te doen.
Na wat rondzoeken en rondbellen kon ik bij ontwerpbureau Van der Veer Designers in Geldermalsen
terecht. Peter van der Veer had een opdracht

beschikbaar die te maken had met fietszadels in
combinatie met het materiaal EVA. Het resultaat
van deze opdracht is terug te lezen in dit verslag.
Ik heb bij Van der Veer Designers een leuke en
leerzame tijd gehad en ik ben veel te weten
gekomen over allerlei aspecten van het ontwerpen.
Ook vond ik het leuk om een bezoek te brengen
aan DPI. In de fabriek van deze producent kon je
goed zien hoe zo’n EVA machine werkt.Hierdoor
gaat het meteen een stuk meer leven als je zo’n
machine in het echt ziet.
Kortom ik heb veel ervaring opgedaan
tijdens de drie maanden dat ik van dichtbij een
ontwerpbureau en het ontwerpteam mee heb
gemaakt. Het is leuk te zien hoe mensen
gespecialiseerd in verschillende facetten van het

ontwerpen, met z’n allen tot mooie
producten komen. Verder is zo’n bachelor
opdracht binnen een ontwerpbureau goed om
erachter te komen wat de sterke en minder
sterke punten van jezelf zijn en dat is dus
handig om te reflecteren gezien de toekomst.
Want juist door kritisch te kijken naar jezelf op
diverse vlakken, kun je jezelf alleen maar beter
ontwikkelen, met een positieve uitwerking
voor later.
Ik kijk dan ook met een goed gevoel terug
naar deze periode en wil alle mensen van het
ontwerpbureau bedanken voor hun
medewerking. Natuurlijk Joep Trappenburg,
wie de stagebegeleider was vanuit het
ontwerpbureau bij wie ik altijd bij terecht kon
en vooral goede en opbouwende kritiek gaf.
Daarnaast wil ik ook Hiske SchuurmanHemmer bedanken. Zij was de begeleider
vanuit de Universiteit Twente. Ook Hiske heeft
me goed begeleid. Ook vond ik het leuk dat
ze een keer een kijkje kwam nemen bij het
ontwerpbureau. Dat is wel een teken van
betrokkenheid van een begeleider, wat ik
waardeer! En tot slot wil ik natuurlijk ook
alvast Wim Poelman, Joep Trappenburg en
Hiske Schuurman-Hemmer bedanken voor het
lezen van dit verslag.

Puck Veugelers
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Nederlandse samenvatting
Deze bachelor opdracht kan ingedeeld worden in
vier fases. Deze fases zijn: ‘Vooronderzoek/oriëntatie’,
‘Conceptfase’, ‘Detaillering’ en ‘Evaluatie’.
Deze vier fases zullen in deze samenvatting kort
doorlopen worden.
De opdracht
Allereerst zal de opdracht kort toegelicht worden.
Vanuit het ontwerpbureau Van der Veer
Designers in Geldermalsen werd de opdracht gegeven
om een ontwerp te maken voor een
fietszadel gebruikmakend van het materiaal EVA.
Volgens het ontwerpbureau is EVA mogelijk een
geschikt materiaal voor fietszadels.
Voor deze opdracht is geheimhouding getekend met
betrekking tot het toepassen van het materiaal EVA
voor een fietszadel.
Vooronderzoek/oriëntatie
Er is begonnen met het voeren van een vooronderzoek. Hierbij kwamen veel aspecten naar voren,
zoals de doelgroep, soorten fietsen, maar ook trends
op het gebied van styling en comfort.
Ook is er uitvoerig gekeken naar de ergonomie,
zoals de afstand tussen de zitbeenderen, verschillende
soorten belasting en is er een persoonlijke zadelmeting gedaan bij een fietsenwinkel in Doorn.
Daarnaast is er een interview gehouden met Elmar
Dekker, een bewegingstechnoloog. Dit interview is
gehouden naar aanleiding van zijn onderzoek naar de
afstand tussen de zitbeenderen en de oorzaken van
zadelpijn.
De bovengenoemde onderwerpen zijn als
aandachtspunten meegenomen naar de conceptfase.
Het was ook erg handig om te kijken naar bestaande
zadels.
Uit het hoofdsegment ‘Stadsfietsen’ is daarom een
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benchmarkzadel gekozen. Dit zadel is doorgezaagd en
vervolgens uit elkaar gehaald. Er is toen gekeken naar
de opbouw van het benchmarkzadel qua onderdelen
en materialen.
Ook is er gekeken in wat voor omgevingen zadels
terecht komen. Aan de hand van die gebruiksomgevingen is gekeken naar de worst case
scenarios, welke ook weer meegenomen zijn naar de
conceptfase. Al met al is er naar aanleiding van het
vooronderzoek een programma van eisen en wensen
geschreven.
Conceptfase
Tijdens de conceptfase zijn er schetsen gemaakt voor
mogelijke fietszadelconcepten. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in de styling van het EVA zadeldek
en de opbouw van het fietzadel. Vervolgens zijn de
voor- en nadelen per concept op een rijtje gezet en is
er uiteindelijk een conceptkeuze gemaakt.
Bij het concept dat gekozen is zorgt het EVA meteen
voor de verende functie, waardoor er geen extra
onderdelen voor de vering/demping nodig zijn.
Ook zijn er schetsen gemaakt voor manieren van
herkenning van het EVA-fietszadel, zodat het nieuwe
zadel zich zal onderscheiden van de bestaande zadels.
Tot slot zijn er in deze fase schuimmodellen
gemaakt om de vorm van het zadel goed voor ogen te
krijgen. Deze modellen hebben goed bijgedragen aan
het 3D CAD model dat gemaakt is in de volgende fase
‘Detaillering’.

uitgelegd over het materiaal EVA en is er een
rondleiding gegeven door de fabriek. Daar werd ook
een demonstratie gegeven bij een EVA machine waar
enkele Yepp zitjes werden geproduceerd.
Verder zijn de onderdelen van het definitieve
eindconcept uitvoerig toegelicht en komen milieupunten kort aan bod. Ook is er een
kostenschatting gemaakt op basis van
prijsgegevens van het Yepp zitje en zijn er
reclameposters gemaakt voor de marketing van het
EVA-fietszadel. Ook is tijdens deze fase een 3D CAD
model in Solidworks gemaakt van de buitenkant van
het EVA zadeldek door middel van surface modelling.
Evaluatie
Tijdens de laatste fase is het eindconcept getoetst aan
het programma van eisen en wensen. Er is gekeken
aan welke punten het eindconcept voldoet en aan
welke punten het eindconcept nog niet voldoet.
Een periode van drie maanden was te kort om naar
alle punten te kunnen kijken.
Aan de hand van punten waar het eindconcept niet
aan voldeed, zijn aanbevelingen gedaan evenals voor
punten waar nog naar gekeken zou moeten worden
voordat het eindconcept helemaal productieklaar is.

Detaillering
Tijdens de detailleringsfase zijn onder andere het
productieproces van EVA en bijbehorende
ontwerpregels beschreven. Ook is er een bezoek
gebracht aan de producent DPI in Geldrop.
Tijdens deze techniekmiddag werd er meer
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English summary
This bachelor assignment can be divided into four
phases. These phases are: ‘Research/orientation’,
‘Concept phase’, ‘Detail phase’ and ‘Evaluation’. These
four phases will be discussed in this summary.

environments a worst case scenario was chosen to use
in the ‘Concept’ phase. After the orientation
phase a program of wishes and demands, PvE & W,
was put together.

The Assignment
First the assignment shall be explained. The design
bureau Van der Veer designers in Geldermalsen
had the assignment to create a design for a bicycle seat
using the material EVA. According to the
design bureau is EVA a good material to use for the
creation of bicycle seats. For this assignment a NDA,
non disclosure agreement, was signed in respect to
using EVA as a material for a bicycle seat.

Concept phase
During the concept phase sketches were made for
possible seat designs. For these sketches two
subdivisions were made, one was for the styling of the
EVA saddle deck, the other for the building
of the seat design. After this the advantages and
disadvantages for each concept were put together and
a final draft choice was made. For the chosen concept
the EVA is also being used for the suspension of the
saddle, which eliminates the extra parts used for the
suspension in a regular seat. Also sketches were made
for ways in which an EVA seat will differentiate from
regular bicycle seats.
Finally in this phase foam models were made to get
an idea of the shape of the new saddle. These models
have contributed to the 3D CAD models described in
the ‘Detail’ phase.

Research/Orientation
It was found in the orientation that there a lot of
aspects that are important for the design of a
bicycle seat. For instance: the target audience, type of
bike but also trends in styling and comfort.
Also there has been a lot of research into ergonomics,
like the distance between the ischium,
different types of loads and a personal seat
measurement has been done at a bicycle shop in
Doorn. Outside of this research an interview took
place with Elmar Dekker, a movement engineer.
This interview was performed because of his research
into the distance between the ischium and causes
of saddle pain. The aforementioned aspects have been
taken into account in the ‘Concept’ phase.
Also it was found useful to look at existing saddles.
A benchmark saddle has been chosen from the
category “city bikes”. This saddle has been cut in half
and then taken apart. Then the parts and materials
were investigated as it related to its structureff .
Next the environments in which these saddles are
being used have been investigated. From these
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During this phase a 3D CAD model was created in
Solidworks for the outside of the EVA
saddle deck using surface modelling.
Evaluation
During this last phase the end result was tested using
the program of wishes and demands, PvE & W.
The evaluation concerned the points that the final
draft meets and which points the final draft doesn’t
comply with. A period of three months was too short
to look at all points. Using the points that were
not met a number of recommendations were made as
well as points that should be examined before
the final product is production ready.

Detail phase
The production process and corresponding design
rules are two things that were described during
the ‘Detail’ phase. The plant DPI in Geldrop who
make EVA products was visited, during which they
explained more about the material EVA and a tour
was given through the factory. After which a
demonstration was given showing an EVA machine
that produced several Yepp seats.
In addition are the parts used in the final draft
explained, and some environmental issues clarified.
A cost estimation has been made based on the price
details of the Yepp seat and an advertisement poster
for the marketing of the saddle.
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Inleiding
Het fietszadel staat centraal binnen deze
bacheloropdracht. En als je aan een fietszadel
denkt, denk je meteen ook aan een fiets. De fiets
wordt veel gebruikt in een mensenleven. Je komt er
al op jonge leeftijd mee in aanraking in zo’n
fietsland als Nederland. Kleine kinderen met
driewielers en fietsjes met zijwieltjes in alle kleuren
van de regenboog en al snel stap je over op een fiets
met nog maar twee wielen. Je wilt het zo graag,
je wilt ook leren fietsen, want dan voel je je als kind
meteen een stuk groter. En na een paar schaafwonden rijker, kun je eindelijk zeggen: ‘He, ik kan
fietsen!’
Als je over straat loopt in Nederland is er meestal
altijd wel ergens in de buurt een fiets te vinden.
Ergens geparkeerd in een fietsenrek, even snel
tegen een muur gezet of een groepje scholieren die
richting school fietsen. En ook als je door Amsterdam loopt zie je vaak van die overvolle
fietsenstallingen, waar toeristen snel even een foto
van schieten., leuk voor thuis.
Ja, Nederlanders fietsen graag, door weer en wind,
soms omdat het moet, maar natuurlijk ook voor
ons plezier. Ja Nederland is een echt fietsland.
Er is voor elk wat wils, want er zijn een heleboel
verschillende fietsen en uiteraard fietszadels op de
markt.
Tijdens deze bachelor opdracht zal er gekeken
worden naar zadels. Het zadel is namelijk een
belangrijk onderdeel van de fiets. Je zit er op en het
zadel draagt een groot deel van je gewicht. Daarom
is het van groot belang dat een zadel lekker zit.

Selecteer, in overleg met je begeleider het meest
kansrijke voorstellen.
De opdracht voor deze bachelor opdracht is als
volgt:
Maak een inventarisatie van het huidige zadel
aanbod, opgedeeld naar:
-

gebruiksomgevingen / soorten fietsen
prijs klasse
kleur- en materiaal gebruik

Het gaat hierbij primair om de kansrijke segmenten
voor het nieuwe EVA zadel concept.
Ga na welke trends momenteel actueel zijn met
betrekking tot comfort, styling, en andere
elementen die de vormgeving van de zadels
bepalen.
Kom met ideeën over mogelijke bijzondere
kenmerken of elementen die een EVA zadellijn
herkenbaar en onderscheidend zou kunnen maken
in de markt. (bijvoorbeeld een bijpassend
zadeltasje, een kleurdeling, een bijzondere reliëf
soort en reliëf in logo GMG.)

Werk deze voorstellen uit in de vorm van zicht
modellen. Bespreek deze modellen met je
stagebegeleider en selecteer het meest kansrijke
model.
Werk dit model uit in de vorm van een 3D model
in Solid Works.
Maak een eindverslag / presentatie en een evaluatie
van het project.
Het resultaat hiervan is te lezen als u de volgende
bladzijde omslaat..

Onderzoek de eigenschappen van EVA en het
productie proces van EVA producten. Maak zo
mogelijk een analyse van de milieuaspecten van dit
materiaal.
Stel een concept programma van eisen en wensen
op.
Maakt een eerste aanzet van idee schetsen.
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Vooronderzoek

Vooronderzoek
& oriëntatie

Hoofdstuk 1

1.1 Soorten fietsen
Er is een groot aanbod qua fietsen. Fietsen die
gebruikt worden om korte ritjes mee te maken,
maar ook fietsen die gebruikt worden voor
sportievere doeleinden. Voor elk type
fietsgebruiker is wel een bijpassende fiets.
Bij zo’n fiets past dan weer een bepaald type
zadel, welke voldoet aan de behoeften van die
specifieke fietsgebruiker. In deze paragraaf zal
een overzicht gegeven worden van een indeling
van fietsen.

1.1.1 Indeling van soorten fietsen en bijpassende
zadels
Volgens het boek ‘Natuurlijk fietsen, een harmonie
van mens en machine’ van Kor van Hulten zijn
fietsen op een paar manieren in te delen. Het is wel
zo dat een precieze indeling door het steeds groter
wordende aanbod steeds moeilijker wordt.
Fietsen kunnen globaal ingedeeld worden volgens:

1) Stadsfiets
2) Hybridefiets
3) Racefiets
4) ATB (all terrain bike of mountainbike)
5) Vouwfiets
6) Ligfiets
7) Elektrische fiets
De Stadsfiets
Over het algemeen is de stadsfiets het vertrouwde
stalen ros met de terugtraprem, kettingkast en
jasbeschermer. Ook de omafietsen zijn typische
stadsfietsen, welke verkrijgbaar zijn in varianten
met en zonder versnellingen en met handremmen
of terugtraprem. De stadsfiets worden gebruikt
voor gewoon dagelijks gebruik, zoals winkelen,
boodschappen halen of om mee naar school te
fietsen. Tegenwoordig zijn er verschillende versies
van de stadsfiets, die ook iets meer neigen naar
sportieve fietsen.

De hybridefiets
De hybridefiets is een net iets sportievere fiets
dan een sportieve stadsfiets en heeft wat dunnere
banden en meer versnellingen dan de sportieve
stadsfiets. De banden van de hybridefiets hebben
een steviger profiel en zijn van zo’n constructie
dat ze ook harder opgepompt kunnen worden. Dit
komt dan ook weer overeen met de mountainbike,
waarbij de banden ook een hogere druk toelaten,
waardoor de rolweerstand op een goed wegdek
lager is. De meeste hybridefietsen hebben een vlak
stuur, maar zijn soms ook verkrijgbaar met een
soort verbreed racestuur.
Het zadel van de hybridefiets is net iets minder
breed dan die van de sportieve stadsfiets, maar
weer minder smal als die van een racefiets.

- fietstype
- gebruiksdoel
- fietshouding
De fietshouding zal uitvoerig besproken worden in
paragraaf 1.3 ‘Fietshouding’.
1.1.2 Fietstype
Er is een marktonderzoek gedaan, waarbij gekeken
is naar verschillende typen fietsmerken zoals
Gazelle, Batavus, Giant, Sparta en Montego.
Uit het aanbod van de verschillende fietsmerken
kan een indeling naar fietstype geconcludeerd
worden. We onderscheiden daarbij de volgende
hoofdsegmenten:
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Figuur | 1.1.2
Hybridefiets, Gazelle Fuente Pure

Figuur | 1.1.1
Stadsfiets, Montegro

ATB
ATB staat ook wel voor ‘all terrain bike’. Ook wel
mountainbike genoemd. Ze worden, zoals de naam
al zegt, gebruikt om te kunnen fietsen op allerlei
soorten ondergronden. Het zijn solide maar redelijk lichte fietsen met dikke banden, hebben

Vooronderzoek

1.1 Soorten fietsen
De vouwfiets
De vouwfiets is een veelvoudig gebruikte fiets om
een korte afstand van bijvoorbeeld de trein naar het
werk af te leggen. Het zijn geschikte fietsen voor
korte ritjes en zijn compact mee te nemen.
Het zadel van de vouwfiets is meestal iets kleiner
dan van andere fietsen, maar meestal redelijk breed.

bijzonder krachtige schijfremmen, een vlak stuur
en derailleurs met achttien of meer versnellingen.
De dikke banden met daarop reliëf geven extra
grip. De voorbouw heeft weinig naloop, resulterend in direct stuurgedrag. Ook hebben deze fietsen
meestal vering in de voorvork en vaak ook vering
achter. Het zadel dat past bij een mountainbike is
meestal vergelijkbaar met een zadel van een racefiets.
Figuur | 1.1.4
Racefiets, Gazelle Silhouet R13

Figuur | 1.1.3
ATB (all terrain bike of mountainbike),
Trek 6000, onyxblack

De racefiets
De racefiets is een lichte fiets met een laag stuur,
derailleurversnellingen en velgremmen. Dit soort
fiets wordt gebruikt om wielerwedstrijden mee te
rijden. Bij de keuze van een racefiets moet op twee
aspecten worden gelet: het gewicht en de luchtweerstand. Deze twee aspecten moeten namelijk
allebei zo laag mogelijk zijn. Racefietsen hebben
vaak platte en erg smalle zadels.

De ligfiets
De ligfiets is een fiets die wat minder vaak
voorkomt, maar is noemenswaardig omdat het wel
een bijzondere fiets is. De meeste ligfietsen
hebben geen zadel, maar een soort van kuipje
waar de fietser in zit. De trappers zitten op dezelfde hoogte als het zitkuipje, wat voor de liggende
fietshouding zorgt. Deze liggende fietshouding
zorgt voor een lage luchtweerstand. Het nadeel van
de ligfiets is de zichtbaarheid. Vooral in het verkeer kan slechte zichtbaarheid gevaarlijke situaties
opleveren.
Figuur | 1.1.6
Vouwfiets, Dahon Curve D3

Figuur | 1.1.5
Ligfiets, Nazca

Vooronderzoek

De elektrische fiets
De elektrische fiets is een fiets met een elektrische
hulpmotor. Soms is het zo dat de fietser alleen
trapondersteuning krijgt, maar soms hoeft de
fietser met een elektrische fiets helemaal niet meer
te trappen. Het nadeel van elektrische fietsen is dat
ze er nog erg massief uit kunnen zien, doordat de
fiets over een elektrische motor beschikt.
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1.1 Soorten fietsen
De zadels van elektrische vormen komen in verschillende vormen en uitvoeringen voor.

Stad - Urban/transporter
De Urban/transporter heeft stevige banden.
Daarnaast heeft dit soort fietsen een stoere vormgeving door het frame. Verder hebben deze fietsen
vaak nog een bagagerek aan de voorkant, waardoor
er veel spullen meegenomen kunnen worden op de
fiets.

Figuur | 1.1.9
Stadsfiets Fixie

Stad - Vintage
De vintage fietsen zijn ook wel de bekende omafietsen. Het zijn fietsen die vooral populair zijn onder
jongeren. Ze zijn verkrijgbaar in varianten met
handremmen of de oude terugtraprem. Sommige
omafietsen hebben versnellingen en andere niet.

Figuur | 1.1.7
Elektrische fiets, Flyer X-serie

Toespitsing segment ‘Stadsfiets’
Binnen deze bacheloropdracht is er gericht op het
hoofdsegment ‘Stadsfiets’, daarom zal dit segment
nu wat nader bekeken worden. Binnen het hoofdsegment ‘Stadsfiets’ wordt de volgende indeling
gehandhaafd:
Stad - Urban/transporter (Sparta pick-up, 		
Gazelle NL, Batavus BUB)
Stad - Fixie (zeer uitgeklede fietsen zonder
versnellingen en achterrem)
Stad - Vintage (opoe fiets)
Stad

Sportief (Gazelle Oranje en Chamonix)

Uit deze indeling blijkt dat het hoofdsegment
‘Stadsfiets’ weer onderverdeeld kan worden in verschillende varianten.
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Figuur | 1.1.8
segment Stadsfiets: Urban/transporter: Batavus BUB

Stad - Fixie
De fixie fietsen zijn eigenlijk kale fietsen, waarbij
een heleboel onderdelen weggelaten zijn, zoals
bijvoorbeeld versnellingen, bagagedragers,
spatborden en bij sommige varianten zelfs de
remmen. Hierdoor hou je een minimalistische
fiets over, die meteen opvalt als men er mee door
de stad fietst.Ook hebben deze fietsen en fixed
verzet. Dat wil zeggen dat het achtertand direct is
vastgeschroefd op de as. Dat zorgt ervoor dat als je
achterwiel beweegt, je trappers ook blijven bewegen. Dus je benen blijven bewegen als je uitrijdt, dit
wordt ook wel een door
trapper genoemd.

Figuur | 1.1.10
Opafiets, Gazelle Oma 1-speed
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1.1 Soorten fietsen
Stad - Sportief
De iets sportievere stadsfiets wordt aangeduid
met het subsegment ‘Stad Sportief ’. Zie voor een
afbeelding ook figuur 1.1.11.
Dit soort stadsfiets wordt naast het alledaagse
gebruik ook gebruikt om bijvoorbeeld in het
weekend wat langere afstanden mee te fietsen, zoals
een fietstocht door het bos. Deze fiets moet dus
geschikt zijn voor de kortere afstanden, maar ook
inzetbaar voor de wat langere afstanden. Alleen als
men echt lange afstanden wil afleggen, kan men
beter naar de echte sportieve fietsen kijken, zoals de
hybridefiets, racefiets of de ATB bijvoorbeeld.

Figuur | 1.1.11
Sportief, Gazelle Orange Innergy

Kader ‘soort fiets’ bachelor opdracht
Er is gekozen voor het segment ‘Stad Sportief ’,
omdat dit vijftig procent van de verkochte fietsen
omvat, dus dat komt neer op zo’n ongeveer
700.000 tot 800.000 fietsen die vallen onder de
het subsegment ‘Stad Sportief ’. Dit wordt verder
beschreven in hoofdstuk 1.2 Doelgroep ‘Stad
Sportief ’

Vooronderzoek

1.1.3 Gebruiksdoel
Er kan ook een indeling gemaakt worden qua
gebruiksdoel. Deze is als volgt:
-alledag-fiets
-vakantiefiets
-sportfiets
Zo is een ‘alledag-fiets’ een fiets die men gebruikt
voor kleine dagelijkse stukjes op de fiets. Dit gebruiksdoel past dan ook meer bij de echte stads
fietsen, die men echt alleen gebruikt voor korte
afstanden.
Ten tweede is er het gebruiksdoel ‘vakantiefiets’,
dat zijn de meer sportieve recreatiefietsen.
Dit soort fietsen zijn geschikt voor mensen die het
leuk vinden om voor hun plezier een heel eind te
gaan fietsen.
En als laatste is er nog het gebruiksdoel ‘sportfiets’.
Hieronder vallen de hybridefietsen en de meer
professionele sportfietsen. Als er gekeken wordt
naar het subsegment ‘Stad Sportief ’ dan passen fietsen die vallen onder die categorie bij twee soorten
gebruiksdoelen, namelijk de ‘alledag-fiets’ en de
‘vakantiefiets’. Dit omdat er korte maar ook wat
langere afstanden gefietst mee worden. Hier zal dan
tijdens de ontwerpfase ook rekening mee gehouden
moeten worden.

3) ver voorovergebogen (racefiets)
4) achteroverliggend (ligfiets)
Er worden vier categoriën onderscheiden, ten
eerste het rechtop zitten. De meeste mensen die
zitten op een stadsfiets zitten rechtop. Bij een iets
sportievere fiets, zoals de ‘Stad Sportief ’ fiets, zitten
mensen afwisselend rechtop en soms wat meer
voorovergebogen, als ze bijvoorbeeld langere
stukken gaan fietsen. Fietsers op de hybride fiets
zitten weer net iets meer voorover.
De houding van fietsers die vallen onder de
doelgroep ‘Stad Sportief ’ ligt tussen categorie 1
en 2, omdat het rechtop zitten en de iets schuin
voorovergebogen houding elkaar afwisselen.
De derde categorie is de sportfiets, dit zijn dus
de echte sportieve fietsen, waarbij men ver
voorovergebogen zit. De fietshouding zal nog
verder toegelicht worden in paragraaf 1.3
Fietshouding. Hierbij zal gekeken worden naar de
fietshouding van mensen op de sportieve stadsfiets
en wat daarbij van belang is voor het fietszadel.

1.1.4 Fietshouding
Dan zijn fietsen als laatst ook nog in te delen qua
fietshouding. De fietshouding is afhankelijk van het
soort fiets, van het gebruiksdoel, de doelgroep en
het type fiets.
1) rechtop (stadsfiets)
2) enigszins voorovergebogen (hybridefiets)

Figuur | 1.1.12
Houdingen fietsers op verschillende soorten fietsen
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1.2 Doelgroep ‘Stad Sportief ’
Het is van belang om te kijken naar de doel-

groep waarvoor ontworpen gaat worden in de zin
van ’Hoe laat deze doelgroep zich beschrijven?’
‘Wat zijn de behoeften van mensen die vallen
onder deze doelgroep?’ De aspecten die daaruit
volgen zijn belangrijk om mee te nemen tijdens
het ontwerpproces, wil het nieuwe zadel een
succes worden bij de doelgroep.
Er zijn verschillende doelgroepen te onderscheiden
als gekeken wordt naar soorten fietsers. Zo heb je
de volgende doelgroepen: ‘Stad’, ‘Stad Sportief ’,
‘Hybride’, ‘Sport’, en ‘Gemotoriseerd’.
Onder ‘Gemotoriseerd’ vallen bijvoorbeeld de
elektrische fietsen.
Binnen deze bachelor opdracht is er door het
ontwerpbureau gekozen voor de doelgroep ‘Stad
Sportief ’. Volgens Peter van der Veer schommelt de
Nederlandse markt voor fietsen al een aantal jaren
rond de 1,2 miljoen eenheden. Meer dan de helft
hiervan vallen onder het hoofdsegment ‘Stadsfiets’.
Er zijn in Nederland 17 miljoen fietsen waarvan de
helft redelijk vaak gebruikt wordt.
De losse verkoop van fietszadels in Nederland
wordt geschat op een kleine 100.000 per jaar.
De grootste kansen voor het EVA fietszadel liggen
bij de iets sportievere stadsfietszadels, omdat dit
een een groot deel van de markt betreft, aldus Peter
van der Veer. Kortom dit komt neer op een
percentage van vijftig procent van de fietsen die
vallen onder de doelgroep ‘Stad Sportief ’ van het
totale aantal fietsen. Dit komt neer op zo’n 700. 000
tot 800.000 stuks jaarlijks.
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Figuur | 1.2.1
Doelgroep ‘Stad Sportief ’: Mensen die even op de fiets boodschappen halen,
korte afstanden door de stad fietsen, maar die ook graag een fiets willen
hebben waarmee ze zo nu en dan een sportieve fietstocht door bijvoorbeeld
de natuur kunnen maken

Vooronderzoek

1.2 Doelgroep ‘Stad Sportief ’
De doelgroep ‘Stad Sportief ’ zal nu specifieker
toegelicht worden en aan de hand van enkele
afbeeldingen.
Fietsers die vallen onder de doelgroep ‘Stad
Sportief ’ zijn mensen die graag op de fiets even
boodschappen willen halen in de buurt. Maar het
zijn dezelfde mensen die in het weekend
bijvoorbeeld ook in zijn voor een dagje fietsen,
zoals een wat langere fietstocht, zie ook figuur 1.2.1
De fietsen die ontworpen zijn voor de doelgroep
‘Stad Sportief ’ zijn daarom vaak een stuk
comfortabeler dan de gewone stadsfietsen.
De ‘Stad Sportief ’ fiets is daarom dus ook geschikt
voor mensen die de fiets ook willen gebruiken om
langere afstanden mee te kunnen fietsen. Het is de
uitgebreidere variant op de stadsfiets, die dus ook te
gebruiken is voor de sportievere doeleinden.
De fietsen vergen weinig onderhoud en zijn
geschikt voor woon- en werkverkeer, om
boodschappen mee te halen en om kinderen mee te
vervoeren.
Binnen deze ontwerpopdracht wordt er gericht op
een zadelconcept dat geschikt is voor mannen én
vrouwen. Het gaat hierbij om volwassenen.
De ‘Stad Sportief ’ fiets heeft de degelijkheid van
een gewone stadsfiets, maar heeft enkele onderdelen extra die het comfort wat verhogen en dat
is natuurlijk handig als men in het weekend een
stuk gaat fietsen. Zadels die gemaakt zijn voor de
doelgroep ‘Stad Sportief ’ zijn dus net een stukje
comfortabeler, dan zadels die gemaakt zijn voor de
gewone stadsfietsen.

Vooronderzoek

De extra onderdelen die zorgen voor extra comfort zijn bijvoorbeeld een verstelbaar stuur en een
wat lichter stuur. Ook hebben ze vaak wat meer
versnelling, waardoor er dus meer gevarieerd kan
worden. Daarnaast kan men met het verstelbare
stuur rechtop zitten, maar kan men er ook voor
kiezen om wat meer voorover op de fiets te zitten,
wat neerkomt op een sportievere fietshouding.

Concluderend
Waarom de doelgroep ‘Stad Sportief ’?
Jaarlijks worden er in Nederland 1,2
miljoen fietsen verkocht. Hiervan valt
bijna de helft onder de stadssportieve
fietsen. Het is dus een kansrijk segment
van de fietsen, wat neerkomt op 700 000
tot 800 000 fietsen jaarlijks die vallen
onder de doelgroep ‘Stad Sportief ’.
Doelgroep ‘Stad Sportief ’ houdt in korte
ritjes door de omgeving of naar de
supermarkt of kinderen van school halen,
maar er vallen onder deze doelgroep ook
de wat langere, sportieve afstanden.
			
Bij het ontwerp van het nieuwe zadel
wordt er gericht op mannen en
vrouwen. Het zadel is dus geschikt voor
zowel mannen als vrouwen en kan dus
benoemd worden tot ‘unisex zadel voor
volwassenen’
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1.3 Fietshouding
De fietshouding bepaalt de plaats van de druk-

punten en de totale druk. Hierdoor moet er bij
het ontwerp van een zadel rekening gehouden
worden met de contactzone van de zitbeenknobbels met het zadel, zodat het ontwerp van
het zadel goed afgestemd is op het soort fiets en
de bijbehorende fietshouding. Dit is ook terug te
zien in figuur 1.3.1.

vallen de gewone stadsfietsen.

meer de hybridefietsen.

Relaxed- Fietshouding
De meeste mensen zitten op hun stadsfiets het liefst
rechtop. De hoek tussen de rug en het zadel is dan
ongeveer 90 graden. Doordat men zo rechtop op de
fiets zit, ligt het concactoppervlak op het achterste
deel van het zadel. Het grootste deel van het
gewicht wordt dus door het achterste en breedste
deel van het zadel opgevangen, zie ook figuur 1.3.2

Atletisch - Fietshouding
Fietsers met een hybridefiets zitten meestal weer
net wat meer gebogen, daarom ligt het contactvlak
met het zadel nog een klein stukje naar voren.
De hoek tussen de rug en het zadel is bij deze
fietshouding ongeveer 30 graden, zie ook figuur
1.3.2

Gematigd - Doelgroep
Fietsen voor het plezier, in een nagenoeg rechte
houding. Dit zijn ook wel de iets sportievere
stadsfietsen en deze fietshouding valt onder de
doelgroep ‘Stad Sportief ’.

Figuur | 1.3.1
Houdingen fietsers op verschillende soorten fietsen

Selle Royal, die op het gebied van fietszadels marktleider is in Nederland volgens Peter van der Veer,
heeft onderzoek gedaan naar die contactvlakken
op het zadel. Er worden vier categoriën voor fietshoudingen gebruikt. Deze zijn als volgt ‘Relaxed’,
‘Gematigd’, ‘Atletisch’ en ‘Sport’.
Toelichting categoriën
Relaxed - Doelgroep
Voor dagelijks gebruik en relatief korte afstanden,
zoals in de woonplaats om bijvoorbeeld boodschappen te halen. Onder de ‘Relaxed’ categorie
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Gematigd - Fietshouding
Mensen die een fiets in het bezit hebben die valt
onder ‘Stad Sportief ’ zitten iets meer gebogen op
de fiets. Hoe sportiever een fiets hoe meer voorover
gebogen de fietshouding is. Bij de ‘gematigde’
fietshouding maken de rug en het zadel een hoek
van ongeveer 60 graden. Juist omdat men wat
voorovergebogen zit, maakt het achterste een ander
contactvlak met het zadel. Dit ligt nu een stuk meer
naar voren en is nu meer in het midden van het
zadel gepositioneerd op het wat smallere deel.
Dit is ook wel te vergelijken met rechtop een stoel
zitten en als men meer naar voren gaat hangen,
dan is het contactoppervlak ook meer naar voren
geschoven, zie ook figuur 1.3.2
Atletisch - Doelgroep
Dit is de fietshouding van de meer gematigde rijder,
die op tempo fietsen afwisselt, maar daarnaast
vooral ook comfortabel wil fietsen. Dit zijn dan ook

Sport - Doelgroep
Hieronder vallen de echte sportfietsen, zoals de
racefiets en de mountainbike.
Sport - Fietshouding
Mensen met de echt sportieve fietsen zoals een
racefiets zitten ver voorovergebogen. De hoek die
hun rug met het zadel dan maakt is dan ook
redelijk klein, zo’n 15 graden. Hierdoor is het
contactoppervlak ook meer in de punt van het
zadel gepositioneerd, zie ook figuur 1.3.2
Bijbehorende categorie ‘Stad Sportief ’
Als er gekeken wordt naar de categoriën die Selle
Royal omschrijft, dan valt de doelgroep ‘Stad
Sportief ’ zowel onder de categorie ‘Relaxed’ en de
categorie ‘Gematigd’. Dit omdat er met een ‘stads
sportieve’ fiets zowel korte afstanden naar de
winkel afgelegd als de wat meer langere afstanden
bij een fietstocht. Daarom wordt er
afgewisseld tussen de houdingen ‘rechtop’ en ‘iets
meer voorovergebogen’ behorende tot de
categoriën ‘Relaxed’ en ‘Gematigd’.
In de volgende paragraaf zal gekeken worden naar
een verschil in vormen bij zadels van de verschillende categoriën.

Vooronderzoek

1.3 Fietshouding
Hoe meer de fietser voorover gebogen zit, des te
kleiner is de hoek. Hoe kleiner de hoek, hoe smaller
het zadel is.

Relax

Gematigd

Atletisch

Sport

De fietshouding die past bij de doelgroep ‘Stad
Sportief ’ is de ‘gematigde’ fietshouding, welke
afgewisseld wordt met de ‘relaxte’ fietshouding,
want men zal zo nu en dan rechtop zitten en ook
dan moeten de zitbeenderen goed ondersteund
worden.
De drukpunten liggen dus nog wel in het brede
gedeelte, maar toch ook wel een stuk naar voren,
waardoor het zadel smaller gemaakt kan worden
dan bij de ‘Relax’ fietshouding, omdat daar de
drukpunten echt constant opgevangen worden
door het achterste brede deel van het zadel.
Concluderend
-

Stand van bovenlichaam van invloed op 		
vorm fietszadel

-

Hoe kleiner deze hoek, hoe smaller het 		
zadel

-

Doelgroep ‘Stad Sportief ’ ingedeeld bij 		
fietshouding ‘Gematigd’ en wordt 			
afgewisseld met ‘Relaxed’. Dus zadel kan
smaller gemaakt worden, omdat de druk
punten meer naar voren liggen, toch moeten
de zitbeenderen ook bij een iets minder 		
voorovergebogen fietshouding goed
ondersteund worden.
Figuur | 1.3.2
Fietshouding en kenmerken per categorie

Vooronderzoek

Stand
bovenlichaam

Stand
heup

Drukpunt
met zadel
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1.4 Zadels categorie ‘Stad Sportief
De zadels die horen bij de categorie ‘Stad

Sportief ’ zijn een tussenvariant van de brede
stadsfietszadels en de sportieve zadels.
Voor iemand die ongeveer rechtop op de fiets zit
worden bredere zadels geadviseerd. Deze zadels
passen dan ook goed bij de ‘Relax’ houding. Zoals
te zien is in figuur 1.4.1 en 1.4.2.
Als iemand helemaal voorovergebogen zit dan zijn
zadels die behoren tot de categorie ‘Sport’ beter.
Hiervan is een voorbeeld te zien in figuur 1.4.5. Dit
zadel is een stuk smaller.
In het laatste geval kantelt het bekken naar voren
en liggen de contactvlakken op het zadel dichter bij
elkaar. De zitbeentjes zijn namelijk twee boogjes
die naar elkaar toelopen en in het schaambeen bij
elkaar komen. Om ervoor te zorgen dat het zadel
niet tegen de benen schuurt, moet het zadel smaller
zijn. Een zadel dat past bij de doelgroep ‘Stad
Sportief ’ is de Selle Royal Freedom, zie ook figuur
1.4.3. Dit zadel valt onder de fietshouding
‘Gematigd’, welke in de vorige paragraaf behandeld
is. Net als de Selle Royal Plugin Moderate, welke te
zien zijn in figuur 1.4.4 en 1.4.6.
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Figuur | 1.4.1
Zadel Selle Royal, Respiro Soft 5132 DET Relaxed, stad, dames

Figuur | 1.4.2
Zadel Selle Royal, Urban 6012 UE Relaxed, stads, unisex

Figuur | 1.4.3
Selle Royal Freedom

Figuur | 1.4.4
Selle Royal Ergogel Plugin Moderate, Man

Figuur | 1.4.5
Selle Royal Ergogel Plugin Sport, Man

Figuur | 1.4.6
Selle Royal Ergogel Plugin Moderate, Vrouw

Vooronderzoek

1.5 Ergonomie
Ergonomie is van groot belang bij het zitcom-

fort, daarom moet er rekening gehouden worden
met hoe men op het zadel zit en met welke plekken van het lichaam goed rekening gehouden
moet worden. Ook zal in deze paragraaf het
verschil in ergonomie tussen mannen en vrouwen
aan bod komen en daarnaast op welke factoren
gelet moet worden, zodat men minder snel last
van zadelpijn zal krijgen. Met betrekking tot dit
onderwerp is Elmar Dekker, een bewegingstechnoloog geïnterviewd.
Terminologie
Bij het aansluiten van een ontwerp van een zadel
op de ergonomie van de mens moet er met een
aantal lichaamsspecifieke delen rekening gehouden

worden. In relatie tot het zadel zijn dit de zitbeenderen, het schaambeen, de schaambeenboog
en het staartbeen. Dit is ook te zien in figuur 1.5.1.
Zadelpijn
Uit onderzoek van de TU Delft is gebleken dat 35%
van de mannelijke en 40% van de vrouwelijke
fietsers last hebben van zadelpijn (van Kasteren,
1991).
De meest voorkomende klachten bij vrouwen zijn
(Groenendijk, 1992):
1) Pijn onder de zitbotjes (tubera ischiadica) 25%
2) Een beknelde schaamstreek
20%
3) Een branderig gevoel			
13%
4) Pijn onder het stuitje (os coccigis)
10%
Bij meest voorkomende klachten bij mannen
(Groenendijk, 1992):
1) Pijn onder de zitbotjes (tubera ischiadica) 25%
2) Een gevoelloze penis			
10%
3) Pijn in het gebied van het perineum
5%
Door te kijken naar de gebieden en lichaamsbouw van de mens en de klachten, kan er gekeken
worden wat belangrijke punten zijn om mee te
nemen tijdens de ontwerpfase. Hierdoor kan de
kans op zadelpijn verkleind worden.

Figuur | 1.5.1
Drukmeting zitbeenknobbels

Vooronderzoek

Zitbeenderen
De zitbeenderen worden ook wel de zitbeenknobbels of zitbotjes genoemd. Bij een normale
zithouding, wordt het lichaamsgewicht ondersteund door de zitbeenknobbels. Mannen en vrouwen
hebben allebei zitbeenknobbels, alleen de afstand
er tussen is verschillend. Bij vrouwen is de afstand
tussen de zitbeenderen gemiddeld groter dan bij

mannen.
De precieze afstand tussen de zitbeenderen bij
mannen en vrouwen komt later in deze paragraaf
nog aan bod. Door die grotere afstand tussen de
zitbeenknobbels bij vrouwen, hebben vrouwen een
net iets breder zadel nodig, waarbij de zitbeenderen
goed ondersteund kunnen worden, zie ook figuur

Figuur | 1.5.2
Verschil algemene vorm vrouwenzadel (a) en een mannenzadel (b)

1.5.2.
En juist die ondersteuning van de zitbeenderen
is van groot belang. Uit het onderzoek van
Groenendijk blijkt dat 25% van de vrouwen en
25% van de mannen last heeft van pijn onder de
zitbeenderen. Bij pijn onder de zitbotjes zijn twee
soorten pijn te onderscheiden, directe en indirecte
pijn.
De directe pijn is dat de pijnsensoren in de huid
en het weefsel onder de botten de druk als te hoog
ervaren, waardoor men pijn voelt.
De indirecte pijn wordt veroorzaakt doordat het
lichaamsgewicht, tijdens het zitten op een
fietszadel, ervoor zorgt dat het weefsel tussen de
zitbeenknobbels en het zadel onder hoge druk
gezet wordt. Hierdoor kunnen de venen en de
arteriën in dit gebied dichtgedrukt worden en de
aan- of afvoer van stoffen door het bloed stagneren.
Als deze stagnatie van de bloedstroom lang
doorgaat, zullen de cellen in het toevoergebied geen
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1.5 Ergonomie
voedingsstoffen meer krijgen, waardoor
afvalstoffen zich op zullen hopen. Uiteindelijk
zullen er cellen afsterven, waardoor er een
beginnende vorm van decubitus ontstaat.
Decubitus is ook wel beter bekend als doorliggen
en is het gevolg van schuif- en drukkrachten.
Decubitus gaat gepaard met ontstekingen, wat pijn
oplevert.

Figuur | 1.5.3
Verschil mannen en vrouwen heupen

Uit het interview met bewegingstechnoloog Elmar
Dekker bleek dat hij onderzoek heeft gedaan naar
de afstand tussen de zitbeenderen.
Voor zijn onderzoek had hij een testopstelling
gemaakt waarmee hij de afstand tussen de zitbeenderen kon meten. Hij liet proefpersonen op
een zitplaat zitten. Op de zitplaat had hij een vel
carbonpapier met daarboven op een vel schuurpapier. Doordat een proefpersoon op het carbonpapier gaat zitten, drukt het schuurpapier,
daar op bepaalde plaatsen. Dit is op de plaatsen
waar de zitbeenderen op de onderplaat steunen,
doordat er een hogere druk is op de plaats van de
zitbeenderen. Hierdoor wordt het carbon op het
onderliggende witte vel papier doorgedrukt, met als
resultaat een afdruk van de zitbeenderen op een wit
vel papier.

Elmar heeft deze test herhaald bij 23 mannen en
11 vrouwen. De resultaten van het onderzoek zijn
terug te vinden in tabel 1.5.1. De meetgegevens zijn
weergegeven in centimeters.
Hieruit kan dus geconcludeerd worden dat de
afstand tussen de zitbeenderen bij mannen
omschreven kan worden met een spreiding van
10.03 - 13,63.
Bij vrouwen is deze spreiding 13,12 - 15,52.
Omdat binnen deze bachelor opdracht een zadel
ontworpen zal worden voor zowel mannen als
vrouwen, dus een unisex fietszadel, moeten mannen en vrouwen daar comfortabel op kunnen
zitten. Want wanneer de afstand tussen de zitbeenderen groter is dan de breedte van het zadel, vallen
deze ernaast en komt er een grote druk te staan op
het stuitje en de schaamstreek en het perineum, zie
ook figuur 1.5.5.
Daarom is er gekozen om de grootste afstand
tussen de zitbeenderen bij vrouwen aan te nemen
als basis voor de maat voor het breedste gedeelte
van het zadel. Om ervoor te zorgen dat de zitbeenderen goed door het zadel ondersteund
worden wordt er aan beide kanten van de
zitbeenderen nog 1,5 cm bij gerekend. Dit komt dus
neer op een breedte van 15,52 + 2 * 1,5 = 18,52 cm

afstand tussen de zitbeenderen

Figuur | 1.5.4
Zitbeenknobbels, schaambeen en schaambeenboog
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geslacht

gemiddelde

standaarddeviatie * 2

spreiding

mannen

11,83

1,8

10.03 - 13,63

vrouwen

14,32

1,2

13,12 - 15,52

Tabel | 1.5.1
Meetgegevens van vrouwen en mannen

Vooronderzoek

1.5 Ergonomie
Hoe sportiever de fietshouding, hoe meer druk
er op de het schaambeen en de schaambeenboog
komt te staan, als het bekken zich naar voren
kantelt. Dit is te zien in figuur 1.5.6.

Figuur | 1.5.5
Verschil tussen goed en te smal zadel

Schaambeen en schaambeenboog
Het schaambeen zit tussen de zitbeenderen en
daartussen zit de schaambeenboog. Dit is goed
te zien in figuur 1.5.4. Bij vrouwen vormen deze
botjes een boog, dit komt omdat zij kinderen
kunnen baren. Bij mannen lopen de botjes samen
met de zitbeenknobbels in een driehoek. Als men
rechtop op een zadel zit zijn het de zitbeenderen
waar iemand op rust met zijn of haar hele gewicht.

Figuur | 1.5.6
Wisselende contactvlakken bij andere fietshouding

Vooronderzoek

Beknelde schaamstreek
Een beknelde schaamstreek wordt veroorzaakt
door een te smal zadel, waardoor de zitbeenknobbels naast het zadel vallen of er net aan de
zijkant tegenaan klemmen of door een te hoog
oplopend gedeelte in het midden. Zie ook figuur
1.5.5.
In beide gevallen wordt de schaamstreek te veel
belast, waardoor deze bekneld raakt. Bloedvaten en
zenuwen worden dichtgedrukt, waardoor
beginnende decubitus en gevoelloosheid
kunnen ontstaan. Deze gevoelloosheid wordt in de
volksmond ook wel ‘slaapmuts’ genoemd.
Hierbij kan de druk al voldoende hoog zijn om
acute pijnsensaties te ervaren. De fietsbeweging
verergert deze klachten nog eens extra door de
wrijving die optreedt en kleine schaafwondjes
teweegbrengt, wat zorgt voor een branderige huid
wat van toepassing is op zo’n 13% van de
vrouwelijke fietsers. Deze wondjes worden
geïrriteerd door het zout in het transpiratievocht.
Bij mannen wordt een gevoelloze penis veroorzaakt
door het feit dat het midden van het zadel te hoog
is in vergelijking tot de buitenkant en zodoende het
weefsel tussen de zitbeenknobbels omhoog stuwt.
Door deze druk worden de zenuwen van en naar
de penis dichtgedrukt, waardoor het geslachtsdeel
gevoelloos wordt, in de volksmond wordt dit ook
wel een ‘slaapzak’ genoemd. In extreme gevallen
kan dit zelfs leiden tot impotentie (van Engelen,

1988).
Het perineum is het gebied tussen de anus en de
penis. De pijn in de gebied wordt veroorzaakt door
een te hoge druk, waardoor men last krijgt van
afknelling van de zenuwen. Hierdoor treedt
gevoelloosheid op wat langzaam overgaat in een
pijnlijk en zeurderig gevoel. Net boven het
perineum zitten de blaas en de prostaat.
De prostaat is erg gevoelig voor schokken en
trillingen en kan hierdoor geirriteerd en
opgezwollen raken. De opgetreden wrijving tussen
het lichaam en de fiets veroorzaakt weer
pijnklachten door de eerder genoemde
schaafwondjes en irritatie door transpiratie en
urine.
Staartbeen
Het staartbeen is het achterste botgedeelte van de
mens. Bij vrouwen is het staartbeen flexibeler dan
bij mannen, vanwege het baren van kinderen. Een
oplossing voor het niet belasten van het staartbeen

Figuur | 1.5.7
Het staartbeentje van de vrouw
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is door een inkeping te maken aan de achterkant
van het zadel. Het is dus belangrijk om rekening te houden met het staartbeen, want 10% van
de vrouwen heeft pijn onder het stuitje. De reden
dat vrouwen er last van hebben en mannen niet is
omdat mannen en vrouwen een verschillende bekkenbouw hebben. Daarom is de afstand, bij rechtop
gepositioneerde bekken, tussen de zitbotjes en de
onderkant van het stuitje bij de vrouwen minder
groot dan bij de mannen. Hierdoor zal bij vrouwen
het stuitje eerder in contact komen met de ondergrond en het weefsel daartussen samendrukken.
Hoek tussen dijbenen
Uit het interview met bewegingstechnoloog Elmar
Dekker kwam ook naar voren dat de vorm van
het zadeloppervlak van groot belang is, want dit
oppervlak bepaalt de drukverdeling en daarmee de
ligging van de drukpunten en de bewegings
vrijheid. Als het zadeloppervlak een verkeerde

belangrijk. Dit speelt namelijk mee in de bijdrage
aan het comfort en de bewegingsvrijheid. Een
maximale bewegingsvrijheid en ondersteuning
vindt plaats als de tophoek ß overeen komt met
de hoek die de zitbeenderen met elkaar maken.
Deze tophoek ß is te zien in figuur 1.5.8. Hierdoor
worden de zitbeenderen op een goede manier
ondersteund en hebben daarnaast de hamstrings
een juiste bewegingsvrijheid. De tophoek ß is bij
mannen ongeveer 90 graden en bij vrouwen is die
hoek ongeveer 100 graden. Dus voor een unisex
zadel zal dit tussen de 90-100 graden moeten
liggen.
Fietshouding
In figuur 1.5.9 zijn zadeldrukmetingen te zien
bij drie verschillende fietshoudingen: rechtop,
sportief en de diepe zit. De laatste fietshouding
is de fietshouding die past bij de hele sportieve
fietsers op bijvoorbeeld een racefiets. De kleuren

Figuur | 1.5.8
Vorm van zadeloppervlak

vorm heeft dan ontstaan er drukplekken op delen
die niet geschikt zijn om deze druk op te vangen,
zoals de geslachtsdelen, perineum en het stuitje.
Dit zal ongeacht leiden tot zadelpijn.
Daarom is de geometrie van het zadel erg
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Figuur | 1.5.9
Drukmeting zitbeenknobbels verschillende fietshoudingen

in figuur 1.5.9 geven aan in wat voor mate de druk
voorkomt. Hierbij loopt de druk behoorlijk op bij
geel oplopend tot rood. De blauwe en groene kleur
geven weinig druk aan.
Zitbeenbelasting en schaambeen-belasting
Bij het meer vrijetijdsfietsen zit men rechtop en
wordt belasting opgevangen door de zitbeenderen.
Als men op een wat sportievere fiets zit en dus
redelijk ver voorovergebogen zit, dan wordt de
belasting opgevangen door het schaambeen.
Daarom worden deze soorten belastingen ook wel
onderverdeeld als zitbeenbelasting en schaambeenbelasting.
Van de zitbeenknobbels lopen de beenderen naar
het schaambeen. Het schaambeen is ook een plek
waar grote druk op het zadel kan ontstaan.
De stadsportieve fietser wisselt dus tijdens een rit
van houding. Het kan zo zijn dat de fietser voornamelijk rechtop zit en dan voornamelijk steunt op
de zitbeenderen of juist
alleen maar een meer
een voorovergebogen
houding aanneemt. Zie
ook figuur 1.5.10. Of dat
men afwisselt tussen de
beide soorten houdingen.
Daarom moet er met
beide soorten belastingen
goed rekening gehouden
worden.
Voor de achterkant
van het zadel is dus de
berekende breedte van
18,52 cm nodig, zodat men er zeker van is dat de
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zitbeenknobbels goed ondersteund worden.
Bij een sportievere fiets zit men redelijk ver
voorover, en kantelt het bekken naar voren. Hierdoor liggen de contactvlakken op het zadel dichter
bij elkaar. Dit komt omdat de zitbeenderen twee
boogjes zijn die naar elkaar toelopen en in het
schaambeen bij elkaar komen.
Zodra men verder naar voren gaat zitten komt de
belasting dus meer op de schaambeenbelasting aan.
Er zijn meerdere tussenvarianten van de zitbeenbelasting en de schaambeenbelasting.
De fietser die valt onder de doelgroep ‘Stad
Sportief ’ zal de dus afwisselen tussen steunen op
de zitbeenderen en een deel op het schaambeen.
De druk op het schaambeen moet niet te groot
worden, want dat zal leiden tot eerder vermelde
klachten. Daarom kan een uitsparing dan handig
zijn. Deze moet dan wel zo gemaakt zijn dat deze
vloeiend in het zadeldek verwerkt is, omdat de
fietser anders last kan krijgen van de randen van
deze uitsparing.
Sit & Fit meting
Om de drukpunten in kaart te brengen wordt er
een drukmeting uitgevoerd, dit wordt ook wel de
Popometing genoemd. Bij deze meting kan iemand
laten meten wat zijn of haar afstand tussen de
zitbeenknobbels is. Dit gaat als volgt te werk, de
persoon gaat op een meet-board zitten.
Dit meet-board is een stuk golfkarton op een
krukje. Door op het krukje te zitten worden de zitbotjes in het meet-board gedrukt, waarna men de
persoonlijke afstand tussen de zitbotjes kan achterhalen en aan de hand van die gegevens een geschikt
zadel aan kan schaffen.
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Figuur | 1.5.10
Drukbelasting
Links: stadsfiets: druk op zitbeenderen
Rechts: sportieve fiets: druk ligt nu meer op de zadelneus
dan op het brede gedeelte

Zelf heb ik een zitbeenderenmeting gedaan bij een
fietsenwinkel in Doorn, om eens een idee te krijgen
van m’n eigen precieze afstand tussen mijn zitbeenderen. Allereerst moet men plaatsnemen op een
krukje met daarop een stuk ribbelkarton. Er werd
gevraagd om goed te gaan zitten op het karton en
een beetje stevig heen en weer te bewegen, zodat er
een duidelijke afdruk in het karton ontstaat.
Vervolgens zet men streepjes met een pen in
midden in de afdruk en aan de buitenste zijkanten
van de afdrukken. De streepjes worden gezet op de
ribbels van het karton. Dan wordt het karton in de
aflezer geplaatst. Men richt de rode lichtstralen op
de penstrepen en daarmee kan de afstand tussen de
centra van beide zitbeenderen gemeten worden en
daarnaast de afstand tussen de uiterste punten van
de zitbeenderen. Uit de resultaten van mijn
persoonlijke zitbeenderenmeting kwamen de

Figuur | 1.5.11
Wisselende contactvlakken bij andere fietshouding

Figuur | 1.5.12
Popometing

volgende resultaten:
Afstand tussen de zitbeenderen:
binnenste (dus minimale) afstand: 14 cm
buitenste (dus maximale) afstand: 18 cm
Vervolgens werd er een programma op de
computer doorlopen om tot het beste bijpassende
zadel te komen. Dat programma doorliep als volgt
de volgende stappen welke door een medewerker
van de fietsenwinkel ingevuld werden:
1. Gebruik / categorie
2. Zitpositie
3. Hardheid zitbeenderen
4. Gemiddelde ritduur
5. Actuele problemen
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4. Gemiddelde ritduur
Er kon bij deze stap gekozen worden uit twee
opties. Meer of minder dan 45 minuten fietsen.
Er is gekozen voor meer dan 45 minuten.
5. Actuele problemen
Hier konden problemen aangevinkt worden die
spelen. Zoals last van de zitbeenderen, last van het
schaambeen, stuit-staartbeen, slapend/tintelen,
huidproblemen, prostaat. Er is gekozen voor een
slapend en tintelend gevoel.
Figuur | 1.5.13
Links
Krukje met ribbelkarton
Midden
Meetapparatuur
Rechtsboven Opmeten van de afstand tussen het midden
van de zitbeenderen
Rechtsonder Opmeten van de afstand tussen de buitenkanten
van de zitbeenderen

6. Afstand zitbeenderen
7. Adviezen
1. Gebruik categorie
Bij de eerste stap moest aangegeven worden op
wat voor soort fiets gefietst wordt. Er kon gekozen
worden uit vele mogelijkheden, zoals ‘Stad City’,
‘Stad Sportief ’, ‘Hybride’ en bijvoorbeeld ‘ATB’.
In het kader van deze bachelor opdracht is
gekozen voor de categorie ‘Stad Sportief ’. Zie voor
uitgebreide plaatjes van het programma bijlage 1.5
Zadelmeting SQ Lab.
2. Zitpositie
Bij deze stap werd de zitpositie gekozen. Er is
gekozen voor een zitpositie van 0-15 graden met
een vrij rechte stuurpositie.
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6. Afstand zitbeenderen
Bij de laatste stap werden de gevonden afstanden
tussen de zitbeenderen ingevuld om tot een goed
zadeladvies te komen.

3. Hardheid van de zitbeenderen
Bij het bepalen van de hardheid van de zitbeenderen moest aangegeven worden hoe lang men
gemiddeld per week fietst. Er is hier gekozen voor
de optie ‘vaker dan 1x per week fietsen’.
Als men een langere tijd fietst kunnen de zitbeenderen aan de drukbelasting wennen. Daardoor
voelt de fietser op den duur dus minder druk aan.
Als men een nieuw fietszadel aanschaft dan moet
men ervan uitgaan dat de gewenning aan een
nieuw zadel ongeveer 5 a 6 ritjes op de fiets duurt.
In het begin zijn pijnlijke zitbeenderen normaal.
Wat daarbij als advies geldt is dat er tussen de eerste
ritten dan wel minimaal twee rustdagen moeten
zitten. Hierdoor zullen de spier- en peesverbindingen en de gevoelige beenhuid veel minder
gevoelig reageren.

7. Adviezen
Nadat de hele interface doorlopen was kwamen er
twee zadels uit naar voren:
De SQ 612-18 en de SQ
612-21. Een nadeel van
zo’n test is natuurlijk
dat alleen zadels van
eigen merk aanbevolen
worden. Maar voor het
kader van de bachelor
opdracht was het
interessant om een keer
zo’n Sit & Fitmeting uit te
voeren.

Figuur | 1.5.14
SQ 612-18
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zitbeenbelasting
aanname: 18,52 cm als maximale breedte van het zadel, gebaseerd
op metingen aan de hand van afstand tussen zitbeenderen bij zowel
mannen als vrouwen

Concluderend voor een unisex zadel
Verschillende afstand tussen zitbeenderen mannen en
vrouwen, dus letten op breedte zadel zodat de zitbeenderen goed ondersteund worden, want 25% van de
mannen en eveneens 25% van de vrouwen heeft last
van pijn onder de zitbeenderen.

schaambeenbelasting

Uitsparing in zadeldek
uitsparing zadel zorgt voor
drukverlaging bij gebieden
als de schaamstreek,
perineum en geslachtsdelen

Gemiddelde afstand tussen de zitbeenderen bij mannen varieert van 10,03 - 13,63 cm en bij vrouwen is
dat 13,12 - 15,52 cm. Voor een unisex zadel wordt
dan dus uitgegaan van de breedste afstand tussen de
zitbeenderen bij vrouwen plus een speling van 1,5 cm
aan weerzijden, dus dat komt neer op de maximale
breedte van het zadel van 18,52 cm.
Het is daarnaast ook van groot belang om een
uitsparing in het midden van het zadel te hebben,
zodat de druk op de schaamstreek, het perineum,
de geslachtsdelen verminderd kan worden.

IZI

Bij de vrouw zit het staartbeen lager en dus
dichter op het zadeloppervlak, hier moet rekening mee
gehouden worden, door bijvoorbeeld een verlaging in
het zadel aan te brengen aan de achterkant.
Al met al is het dus qua ergonomie van
belang dat de zitbeenderen goed ondersteund worden
en dat er goed gelet wordt op drukpunten in relatie tot
de fietshouding. Zo is er een verschil tussen zitbeenbelasting en schaambeen-belasting. Bij de ‘Relaxed’
fietshouding komt het voornamelijk aan op de zitbeenbelasting, terwijl bij de sportievere fietshoudingen
de schaambeen-belasting meer van toepassing is en
steunt men in veel mindere mate op de zitbeenderen.

ß

tophoek ß: 90 - 100 graden
voor maximale bewegingsvrijheid en ondersteuning

uitsparing voor
staartbeen; geen
pijnlijk stuitje meer

De hoek tussen de zitbeenderen en de tophoek ß ligt
tussen de 90 - 100 graden.
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Figuur | 1.5.15
Overzichtsschets van aandachtspunten fietszadelontwerp
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1.6 Opbouw benchmarkzadel
Hieronder is het benchmarkzadel, de Gazelle Coast Unisex doorgezaagd en is

er gekeken uit welke onderdelen een zadel bestaat. Dit benchmark dient als
referentiekader tijdens het ontwerpen van het nieuwe EVA fietszadelconcept.
Er is per onderdeel gekeken naar hoeveel stuks er aanwezig zijn en van wat voor
materialen deze onderdelen gemaakt zijn.

10

11

9
A

B

nr. part			materiaal		aantal
folie			PVC			1
gel			PUR			1
foam			PUR			1
schaal			PP			1
rails			
powder coated steel
1
veerelement		
elastomeer (TPE)
2
veerelement houder
PP			2
stootbumper		elastomeer		2
afdekkap		PP			1
schroef achter		steel			2
schroef voor		steel 			1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

B

A

1

8
7

2

6

2
3

4
3
2
4
Section A:A
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1

Section B:B

5
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Nummer 4: Kunststof schaal
De schaal van het zadel is gemaakt van het
materiaal PP. Dit is gemaakt door middel van de
productietechniek spuitgieten. In figuur 1.6.2 zijn
de eisen, volgens DIN EN 14764, die aan een
fietszadel gesteld worden, weergegeven.

Nummer 6: Veerelementen
De veerelementen van het zadel zijn gemaakt van
elastomeer en zijn gemaakt door middel van spuitgieten.

Figuur | 1.6.3
Nummer 6: Veerelementen

Figuur | 1.6.1
Nummer 4: Kunststof schaal

De veerelement houders zijn gemaakt van PP door
middel van spuitgieten. De bevestigingstechniek is
door een vormslot met de rails, waardoor de veerelement houder niet meer los kan en dus geborgd
is. Bij de rails zijn enkele maten van belang. Dit zijn
namelijk standaardmaten waarop de meeste van
de bestaande zadelpennen passen. Dit zijn dan ook
belangrijke maten tijdens het ontwerpfase, zie ook
figuur 1.6.5. Hierbij gaat het om het rechte gedeelte
van de rails waar de zadelpen aan vast gemaakt
wordt. Het gaat om de lengte van dat rechte gedeelte, de afstand tussen de stangen en de dikte van
de rails.

Nummer 5 & 7: Rails en veerelement houder

43mm hartafstand

diameter buis: 7 mm
minimaal 55mm

Figuur | 1.6.5
Nummer 5: Stalen frame

Veerelement houder
Stalen frame

Figuur | 1.6.4
Nummer 5 & 7: Rails en veerelement houder

Figuur | 1.6.2
Norm DIN EN 14764
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Het stalen frame (rails) is gemaakt van powder
coated steel en de bijbehorende productietechniek
is buigen.
De bevestigingstechniek is als volgt: door een
vormslot met de schaal, kan de rails niet
meer los en is dus geborgd. Ook is de rails vastgezet
door twee schroeven die via de veerelement houder
in de schaal worden geschroefd.
Figuur | 1.6.6
Nummer 7: Veerelement houder
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Nummer 9, 10 & 11: afdekkap, schroef achter &
schroef voor

Figuur | 1.6.7
Nummer 9, 10 & 11: Afdekkap, schroef achter & schroef voor

Figuur | 1.6.8
Nummer 9: Afdekkap

De afdekkap is gemaakt van PP. De bijbehorende
productietechniek van dit onderdeel is spuitgieten.
Daarnaast is de bevestigingstechniek als volgt:
het onderdeel wordt met de borgvorm aan de
onderzijde gepositioneerd en wordt uiteindelijk
vastgezet met een schroef.

De schroeven aan de achterkant zijn gemaakt van
staal en dit zijn inkoopdelen.

Figuur | 1.6.10
Nummer 11: Schroef voor

Figuur | 1.6.11
DIN EN 14781 norm

De schroef aan de voorkant is ook gemaakt van
staal en ook dit is een inkoopdeel.
Zadelpen en strop
De zadelpen zoals hier rechts afgebeeld in figuur
1.6.12, wordt toegepast bij een luxere Gazelle
stadsfiets, in combinatie met een Selle Royal Coast
zadel. Deze zadelpen is geveerd en heeft een 8 hoek
als einde bovenaan. Deze luxe zadelpen wordt ook
op hybridefietsen toegepast.
Op het einde van de zadelpen kan de strop
gemonteerd worden. De strop die hier toegepast
wordt, is in hoek te verstellen met twee
imbusschroeven.
In figuur 1.6.11 zijn de DIN EN 14781 normen te
zien waaraan een zadelpen/strop moet voldoen.

Figuur | 1.6.9
Nummer 10: Schroeven achter
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Figuur | 1.6.12
Zadelpen en strop
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1.7 Materialisering bestaande fietszadels
Het huidige aanbod van zadels wordt voornamelijk

gedomineerd door de gelfietszadels. Dit zijn fietszadels
die opgebouwd zijn uit een harde schaal met daarop een
laag polyurethaan schuim waar vervolgens een laag gel
op aangebracht is, tot slot wordt er een dunne folie over
gevacuümvormd.

zadel wordt dat gedaan door de zitbeenderen of het
schaambeen.
Wat ook in het artikel stond is dat gel trillingen
dempt wat natuurlijk een voordeel is, maar een
nadeel wat daaraan verbonden is, is dat door het
dempen die trillingsenergie omgezet wordt in
warmte. Als men dan dus voor een langere tijd op de
fiets zit, gaat het zadel broeierig aanvoelen en dat is
niet comfortabel voor de fietser.
Voordelen gelzadel

Figuur | 1.7.1
Doorsnede van een gelzadel

Nadelen gelzadel
De gel in gelzadels kan in de zomer erg warm
worden. Het blijkt dat de warmte na opwarming
nog landuring afgegeven wordt. Dit kan tot irritaties
leiden bij de fietser.
Ook bevatten gelzadels een dunne folie. Deze folie
is erg kwetsbaar en als de fiets een keer onhandig
omvalt, dan komen er scheuren in de toplaag van het
zadel, waar de gel dan uitgekropen komt. Het is lastig
om die toplaag dan weer te herstellen.
Daarnaast zijn gelzadels relatief zwaar en er is juist
een trend naar lichtere fietsen in de markt.
Verder blijkt uit een artikel van de fietsersbond, dat
gel ook nog weleens misbruikt wordt om aan te geven
dat een fietszadel comfortabel is. Het is namelijk zo
dat als er gebruik wordt gemaakt van te veel gel, dat
de zitbotjes dan wegzakken in het zadel. Hierdoor
wordt het gewicht door andere delen gedragen en
dat is natuurlijk niet de bedoeling, want bij een goed
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Figuur | 1.7.2
Marketing campagne

Figuur | 1.7.3
‘Look in’ serie gebaseerd op analogie Nike Air
sportschoenen

De gel is goed
bestand tegen druk en vormt zich naar het lichaam.
Met name Selle Royal heeft met goede marketing
campagnes de klant er van weten te doordringen dat
de gel in een zadel sterk bijdraagt aan het zitcomfort. Dit omdat het materiaal de krachten verdeeld
en daardoor zadelpijn als gevolg van te grote drukconcentraties op kleine gebieden tegen gaat. Door
transparante delen in de afdekfolie op te nemen is de
gel ook nog zichtbaar gemaakt in de “look in” serie
van zadels. Op die manier is in een klein gedeelte
de gel zichtbaar gemaakt. Dit is in analogie met de
zichtbare luchtkamers in de zool van de beroemde
Nike air sportschoenen.
Naast polyurethaan schuim in zadels wordt ook wel
gebruik gemaakt van andere foamsoorten zoals:

comfoam, trekkingfoam en marathonfoam gebruikt.
Comfoam is een hoogwaardig foam met open
porieën. Trekkingfoam behoudt zijn eigenschappen
qua comfort ook bij langere ritten. Door de celstructuur past het zich rond de zitbeenderen licht aan,
waardoor drukpunten vermeden worden. Marathonfoam heeft een rasterstructuur met een heleboel
luchtkamers, waardoor er een vering ontstaat die
zorgt voor een hoog comfort, bovendien is het door
de luchtkamers licht qua gewicht.
Leren fietszadel
Over leren fietszadels wordt wel gezegd dat deze naar
het zitvlak gaan staan en zich dus precies naar het
lichaam van de fietser gaan vormen. Dit aanpassen
aan het lichaam duurt overigens wel even.
Het voordeel van leren zadels is dat deze niet warm
worden een nadeel is dan wel weer dat ze veel
onderhoud vergen. Zo mag het zadel niet nat worden
en moet het zo nu en dan ingevet worden, ook
spannen moet eens in de zoveel tijd even gebeuren.
Een ander nadeel van een leren zadel is dat het wel
een tijdje duurt voordat het zadel ingereden is.
Het is namelijk erg hard en elke keer als men gaat
fietsen, zakt het een klein stukje in en op den duur
vormt het zich naar het zitvlak van de fietser.
Een bekend voorbeeld van een leren fietszadel is
het leren
zadel van
Brooks, zie
ook figuur
1.7.4.

Figuur | 1.7.4
Brooks leren fietszadel
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1.8 Voordelen materiaal EVA
Als er In deze paragraaf zullen de voordelen van

EVA omschreven worden. EVA wordt verwacht
als een geschikt materiaal voor het maken van een
EVA zadeldek, gebaseerd op eerdere, positieve ervaringen bij het Yepp zitje, waarvan het zitgedeelte
ook van EVA is gemaakt.
Materiaal eigenschappen en mogelijkheden EVA
Het materiaal EVA kan goed tegen stoten, schaven en
snijden. Het is namelijk zo dat als er eenmaal een
scheurtje in het materiaal zit, dit niet echt verder
inscheurt. Vanuit dat oogpunt is dit natuurlijk een
handig materiaal om een fietszadel minder gevoelig
te maken voor vandalisme.

Zo kan er bijvoorbeeld een bijzonder reliëf in
gemaakt worden. Dit kan door dit reliëf al in de
matrijzen te verwerken. Verder kan er een logo in
embossed worden. Bij embossed ligt het logo dan wat
dieper in het materiaal, als het ware verzonken.
Dit is ook te zien in het geval van een slipper welke te
zien is in figuur 1.8.1. Bij het Yepp zitje, ook gemaakt
van EVA, zie figuur 1.8.2, is het logo weergegeven
door middel van een materiaalverdikking.

Figuur | 1.8.1
Slippers gemaakt van EVA
met een logo dat in het
materiaal embossed is
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Gesloten celstructuur - goed te reinigen
Door de gesloten celstructuur neemt het materiaal
EVA daarnaast geen vocht op en houdt het geen
vocht vast na blootstelling aan een regenbui.
Het is zelf lozend. Hierdoor kan het materiaal ook
gemakkelijk schoon gemaakt worden.
EVA verkrijgbaar in verschillende hardheden
Ook is het materiaal EVA in verschillende hardheden
te krijgen, welke dus bij het EVA zadeldek afgestemd
kunnen worden op het comfort. Voor korte ritjes is
een zachter zadel beter en voor lange ritten een hard
zadel. Voor het EVA zadeldek bij de doelgroep ‘Stad
Sportief ’ zal dus een middenweg gekozen worden
qua hardheid, omdat dit zadel tijdens korte en lange
ritten gebruikt wordt. De hardheid van het EVA
wordt overigens uitgedrukt in shore.

Kleurdeling
Verder is het mogelijk om met EVA een kleurdeling
te maken in het materiaal. Er wordt dan gebruik
gemaakt van twee kleuren, wat onderscheidend kan
zijn voor een nieuwe fietszadellijn in de markt.
Zo kunnen er vlameffecten verwerkt worden in
het EVA zadeldek, door twee kleuren granulaat
met elkaar te vermengen. Hierdoor krijgt men hele
nieuwe soorten zadeldekken.
Reliëf en embossing
Ook met het oppervlakte kan veel gedaan worden.

ben op het comfort van de fietser.
Verder wordt het zadel in de winter niet heel erg
koud vanwege die gesloten celstructuur.

Figuur | 1.8.2
Logo in materiaal EVA van YEPP kinderfietsstoeltje

Gesloten celstructuur - zomer en winter
Daarnaast is het zo dat EVA onder alle weersomstandigheden weersbestendig is, dit komt omdat
het materiaal een gesloten celstructuur heeft. Hierdoor voelt het materiaal EVA bij zomerse temperaturen niet plakkerig aan en verder is het innovatief en
onderscheidend qua opbouw en materialisatie. Een
minder heet zadel kan een positieve uitwerking heb-
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1.9 Gebruiksomgevingen en worst case scenarios
Fietsen zijn in het straatbeeld niet meer weg te

denken, overal zijn fietsen te vinden in de
openbare ruimte. Gebruiksomgevingen zijn
omgevingen waarin een product gebruikt wordt,
in dit geval dus waar de fiets gebruikt wordt.
Dit zal in deze paragraaf verder toegelicht
worden evenals de worst case scenarios.
Worst case scenarios omschrijven scenarios die
in het ergste geval kunnen voorkomen.
Het zijn dus invloeden die een negatieve uitwerking hebben op het fietszadel. Ook zullen er
korte toelichtende scenarios worden gegeven bij
de worst case scenarios.
Gebruiksomgevingen
Fietsen worden in allerlei soorten omgevingen
gebruikt, van de stad tot het bos. Men kan er mee
door de duinen fietsen, maar ook over een rustig
fietspad langs een weiland. Daarnaast worden
fietsen ook gestald in fietsenstallingen en garages,
kortom fietsen kom je overal wel tegen. Zie ter
illustratie ook figuur 1.9.1
Worst case scenario: Weersinvloeden
Scenario 1 Weersinvloeden
Marie heeft haar fiets geplaatst in een niet overdekte fietsenstalling omdat ze even wat boodschappen
moest halen in de supermarkt. Als ze op een paar
meter afstand van de ingang van de supermarkt is,
rent ze gauw naar binnen, omdat het in één keer
keihard begint te regenen. Als ze een halfuur later
weer buiten is, schijnt de zon weer fel. Ze ziet de
zon weerkaatsen via enkele regendruppels op haar
zadel. Ze veegt deze met haar mouw weg en stapt
op haar fiets en rijdt naar huis.
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Figuur | 1.9.1
Gebruiksomgevingen fietsen en dus fietszadels
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1.9 Gebruiksomgevingen en worst case scenarios
Fietsen en dus fietszadels staan niet altijd binnen
in de schuur, garage of overdekte fietsenstalling.
Ze staan ook buiten in een fietsenrek of ergens op
straat. Fietsen zijn dus onderhevig aan de invloeden
van het weer. Zoals een regenbui, hoge temperaturen in de zomer en blootstelling aan zonlicht.
In de winter zijn het de lage temperaturen en
sneeuw die het zadel belasten, zie ook figuur 1.9.2.
Oplossingsrichting
Het EVA heeft een gesloten celstructuur. Hierdoor
is het erg weersbestendig. Om het zadel optimaal te
beschermen tegen weersinvloeden zal er gekeken
moeten worden hoe het materiaal EVA tegen
weersinvloeden kan en hoe dit geoptimaliseerd kan
worden, zodat het minder snel onderhevig is aan
slijtage. Ook kan de vorm van goede bijdrage zijn
bij de afwatering van het fietszadel.
Worst case scenario: vallen van de fiets
Scenario 2 Vallen van de fiets
Margot fietst op een warme zomerdag door het
park. Ineens maakt ze een rare bocht en valt ze van
haar fiets met een grote smak. Haar fiets en
fietszadel schuren nog een stukje door over het
harde grindpad. Dat kan niet goed zijn voor de fiets
en het zadel natuurlijk. Snel pakt ze haar fiets weer
op en ziet dat er enkele krasjes op het zadel zitten,
ook haar ellebogen hebben enkele schrammetjes.
Ze wrijft het zand er af en stapt weer op haar fiets.
Ieders fiets valt weleens, zie ook figuur 1.9.3.
Het is wenselijk dat het zadel hier tegen kan en
niet snel zo beschadigd raakt dat het zijn functie
niet meer kan vervullen. Daarom is het belangrijk
om bij het ontwerpen van een nieuw fietszadel
rekening te houden met dit scenario, omdat vallen
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van de fiets toch wel voor beschadiging van het
fietszadel kan leiden en dat moet zoveel mogelijk
beperkt worden.
Oplossingsrichting
Om beschadigingen door vallen zoveel mogelijk
te beperken, moet er gekeken worden op welke
plekken het zadel de meeste kans op beschadiging
oploopt. Dit zijn meestal de zijkanten. Daar zou
iets gedaan kunnen worden met een dikker stuk
materiaal of bijvoorbeeld een stuk harder
materiaal, bijvoorbeeld een verdikking van EVA of
een uitstekend deel van de kunststof schaal.
Worst case scenario: vernieling van de fiets
Scenario 3 Vernieling van de fiets
Jirre had zijn fiets gisteravond vlak langs de gracht
geparkeerd omdat hij even op bezoek ging bij
een vriend. Toen hij rond middernacht naar huis
ging, kon hij zijn fiets wel weer terug vinden, maar
was deze niet meer in de staat zoals hij zijn fiets
achtergelaten had. Zijn banden waren vervormd en
zijn zadeldek was voor een groot deel kapot gestoken. Ook zijn banden waren allebei lek. Dan maar
een halfuur lopend naar huis, het is niet anders.
Jirre begreep niet dat mensen niet gewoon van
andermans spullen af konden blijven.
Fietsen worden weleens vernield, soms worden ze
helemaal gesloopt en soms alleen delen van de
fiets., zie ook figuur 1.9.4. Bij het ontwerpen van
een nieuw fietszadel kan er rekening gehouden
worden met het feit dat het zadel ‘hufterproof ’
moet zijn. Het is erg lastig om het fietszadel
helemaal anti-vandaal te maken, maar er kan wel
rekening mee gehouden worden, waardoor het
zadel toch net iets minder snel onderhevig is aan

Figuur | 1.9.2
Weersinvloeden: v.l.n.r.v.o.n.b. Zon, regen, sneeuw

Figuur | 1.9.3
Worst case scenario: vallen van fiets

Figuur | 1.9.4
Worst case scenario: vernieling van de fiets
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1.9 Gebruiksomgevingen en worst case scenarios
vandalisme en minder snel vernield kan worden.
Oplossingrichting
Het vernielen van een fiets is natuurlijk nooit
geheel te voorkomen, wat wel gedaan kan worden
is de kans op vernieling te verkleinen. Dit kan
bijvoorbeeld in het geval van het zadel door ervoor
te zorgen dat de materialen er moeilijk van af te
slopen zijn, dus door het zadel meer ‘vandaalproof ’
of ook wel ‘hufterproof ’genoemd, te maken.
Worst case scenario: beschadiging door andere
fietsen
Scenario 4 Beschadigingen door andere fietsen
Marleen heeft nogal haast op vrijdagmiddag.
Ze moet om half acht al werken voor haar
bijbaantje, dat betekent dus snel die trein in, die net
op het staion gearriveerd is. Ze moet alleen nog wel
even haar fiets droppen in een fietsenstalling.
Die fietsenstalling staat ook altijd zo vol, ik kan
gewoon nergens een plekje vinden, denkt ze.
Na nog wat verder te hebben gelopen in de volle
stalling, is er eindelijk nog een klein plekje. Snel zet
ze haar fiets in het rek, maar dat gaat nogal stroef.
Een stuur van een ander zadel priemt een beetje
in haar zadel, maar ze heeft echt geen tijd meer
om haar fiets beter in het rek te plaatsen. Ze heeft
de conducteur al horen fluiten, dat wordt dus nog
even rennen.
Fietsen kunnen ook beschadigingen oplopen als ze
in een fietsenstalling staan. Het komt tegenwoordig wel vaker voor dat fietsenstallingen, met name
bij stations, vaak overvol zijn. Mensen proberen
dan toch om hun fiets er tussen te proppen, wat
kan leiden tot beschadiging aan andermans of het
eigen zadel. Bijvoorbeeld als de remgrepen van het
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stuur in het fietszadel van een andere fiets priemen. Hier moet tijdens het ontwerpen rekening
mee gehouden worden, om het zadel hier tegen te
beschermen.
Oplossingrichting
Als ontwerper kan je nooit zorgen dat een
gebruiker altijd doet wat jij wilt, waardoor het zadel
bijvoorbeeld minder kans heeft op beschadiging
door het goed te plaatsen in een rek.
Door omstandigheden zoals haast kan het
gewenste gedrag uitblijven. En ook al ga je als
gebruiker voorzichtig met je fiets om, het kan
dan altijd nog zo zijn dat iemand anders zijn fiets
slordig en snel in een rek plaatst, waardoor jouw
fiets alsnog schade op loopt. De voor beschadiging
kwetsbare zones verdienen tijdens het ontwerpproces extra aandacht. Om de kans op beschadiging op deze manier zoveel mogelijk te beperken is
het van belang om te kijken naar waar het fietszadel
de meeste kans op beschadiging op kan lopen en
dat tijdens het ontwerpproces goed in het achterhoofd te houden.
Concluderend
Tijdens ontwerpen letten op:
invloeden van het weer
vallen van de fiets, bijvoorbeeld door
middel van dikker stuk materiaal zijkant of
harder stuk materiaal, verdikking EVA of
uitstekend deel van de kunststof schaal
vernieling van de fiets,
zoveel mogelijk hufterproof maken
beschadiging door andere fietsen,
letten op de punten die kwetsbaar zijn

Figuur | 1.9.5
Worst case scenario: beschadiging door andere fietsen
bijvoorbeeld in een overvolle fietsestalling
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1.10 Stakeholders
Als men een nieuw fietszadel koopt, dan hebben

er een heleboel mensen bijgedragen aan allerlei
activiteiten voordat het fietszadel in de schappen
komt te liggen.
Alle mensen die op de één of andere manier met
het fietszadel te maken hebben gehad of nog te
maken gaan krijgen, worden stakeholders
genoemd. Alle soorten stakeholders zullen in deze
paragraaf verder toegelicht worden en er zal
beschreven worden wat hun rol en bijdrage is.
Allereerst geeft een opdrachtgever een opdracht om
een nieuw fietszadel te maken. Bij een ontwerpbureau
wordt er dan door ontwerpers gewerkt aan een
concept voor een fietszadel. In het geval bij Van der
Veer Designers kwam dit idee niet vanuit een
opdrachtgever, maar kwam het idee om een fietszadel
te ontwerpen met het materiaal EVA voort uit
eerdere positieve ervaringen met dit materiaal bij
het ontworpen fietskinderzitje Yepp, ook te zien in
figuur 1.10.1. De opdrachtgever is in dit geval dus het
bureau zelf.

Stakeholder

Belangen

Opdrachtgever

Door opdrachten binnen te halen kan het bedrijf geld verdienen
en bekendheid verwerven door ontworpen producten.

Ontwerpbureau en ontwerpers

Zij hebben er belang bij dat ze efficient en snel een goed ontwerp
op tafel krijgen, zodat er meer winst behaald kan worden en ze
naamsbekendheid krijgen door de goed ontworpen producten.

Producent van de fietszadels

Het belang van de producent is een goede marge. Dus het liefst
een lage stuksprijs en een hoge verkoopprijs.

Productiemedewerkers

Het belang van de productiemedewerkers is om zo snel mogelijk
zadels in elkaar te kunnen zetten, te produceren. Dat is eigenlijk
meer in het belang van de producent, die daardoor meer producten kan produceren en kan verkopen.

Transportbedrijven

Het belang van het transportbedrijf is om zoveel mogelijk zadels
tegelijk te kunnen vervoeren, hierdoor kunnen ze meer winst
maken. Bovendien hebben ze er belang bij dat de verpakkingen
goed ontworpen zijn, waardoor zo min mogelijk producten beschadigd zullen raken.

Marketingafdeling

Een marketingafdeling zorgt ervoor dat het product aan de man
wordt gebracht. Dit kan door middel van reclamedoeleinden,
zoals posters, reclame of zelfs hele uitgebreid opgezette
reclamecampagnes. Marketeers willen graag USP’s (Unique Selling Points) voor hun verkoopverhaal, om veel te verkopen.
De fietsenmaker krijgt natuurlijk ook veel met het nieuwe
fietszadel te maken. Zoals de bevestiging is dan een belangrijk
punt om naar te kijken. Het is in het belang van de fietsenmaker
om die bevestiging duidelijk genoeg te maken.
Het belang van de consument is om over een zadel te
beschikken dat comfortabel zit en dat past bij zijn of haar fiets en
dat qua kleur en vormgeving aanspreekt. En dat alles voor een
mooie prijs.

Fietsenmaker/fietsenwinkel

Consument
Figuur | 1.10.1
Yepp Mini (BSF) fietszitje, het blauwe zitje is gemaakt van EVA

Afvalverwerkers
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Tijdens het ontwerpproces moet ook alvast nagedacht worden
over hoe een product na afdanking op een goede manier tot afval
verwerkt kan worden of dat het product of materialen ervan mogelijk gerecycled worden. Dit is in het belang van het
milieu.

Vooronderzoek

1.11 Trendonderzoek styling
Er zijn doorgaans nieuwe ontwikkelingen gaande,

dit worden ook wel trends genoemd. Vooral op de
meubelbeurs iSaloni in Milaan kunnen deze trends
ondekt worden. Het hele team van het ontwerp
bureau van Van der Veer Designers heeft een
bezoek gebracht aan de meubelbeurs in Milaan
april 2011. Aan de hand van de vele foto’s die
daar genomen zijn, kunnen er trends uit gehaald
worden, door te kijken naar aspecten en dingen
die herhaaldelijk terugkomen in ontwerpen en
designs. De voor het ontwerpen van een fietszadel
relevante trends zijn uit deze foto’s gedestilleerd en
zullen hieronder worden belicht. Het toepassen van
de trends zal tijdens de conceptfase meer aan bod
komen.

een reliëf in het materiaal.
Accentuated shape
Een andere ontwikkeling die uit de foto’s op te maken
was, waren de lijnen op producten die de vorm
benadrukten. Hierdoor kan men meteen zien met
wat voor vorm je te maken hebt en het dient
daarnaast als mooie detaillering van een ontwerp.

Graphics
Een veelvoorkomend fenomeen dat herhaaldelijk
terug kwam waren gedrukte patronen en prints
met daarin veel kleur. De graphics kunnen ook wel
omschreven worden als geometrisch, gedigitaliseerd
en patronen van pixels. Dit is terug te zien in de foto’s
bij figuur 1.11.1. Het bedrukken van stoffen en het
toepassen van prints op meubels is dus helemaal in.
Deze trend kan mogelijk ook toegepast worden bij
het ontwerp van het fietszadel door het sportieve te
benadrukken door prints bestaande uit snelle lijnen
die de snelheid benadrukken bijvoorbeeld.
Reliëf
Door een reliëf in een materiaal toe te passen, kan
men extra detaillering aanbrengen. Zo hadden
stoelen een reliëf, waardoor er een textuur benadrukt
werd. Dit is mooi te zien in de foto’s van de gekleurde
stoelen bij figuur 1.11.2. Wat ook mogelijk is in het
geval van EVA, net zoals in figuur 1.8.2 te zien is, is
een logo in een product te maken door middel van
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Figuur | 1.11.2
Trend: Reliëf

Figuur | 1.11.1
Trend: Graphics

Figuur | 1.11.3
Trend: Accentuated shape
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1.11 Trendonderzoek styling
In de bijlage zijn nog meer trends te vinden. Omdat deze niet goed toepasbaar zijn op het zadel zijn
deze in het verslag weggelaten, omdat het anders erg
langdradig zou worden.
Het gehele trendonderzoek met andere trends zoals
‘Fun design’, Folded’, ‘Random design’ en ‘Green
materials’ zijn terug te vinden in bijlage 1.11.1 Collages trendonderzoek styling en bijlage 1.11.2 Trendonderzoek styling’.
New colour / contrast
In veel ontwerpen kwamen kleurdelingen terug,
veelal tegengestelde kleuren, zoals zwart en wit,
oranje en groen, geel en blauw. Er werd gebruik
gemaakt van het combineren van warme en koude
kleuren, wat zorgt voor een leuke uitstraling van de
producten. De verschillende kleuren werden de ene
keer toegepast aan de binnen- en buitenkant van het
product, zoals bij de witte stoelen met een lichtblauwe binnenkant en de groene stoel met de oranje
binnenkant, ook wel te zien in figuur 1.11.4.
Een andere keer werd de kleurdeling ergens midden
op het product toegepast als scheiding, zoals te zien is
bij de zwart-wit stoelen, waarbij de kleuren gebruikt
zijn om de zitting en de rugleuning te benadrukken,
oftwel het onderste en het bovenste gedeelte van de
stoel.

Figuur | 1.11.4
linker twee foto’s: Trend: New colour / contrast
foto rechts: Trend: Distilled (Simple)

Distilled (Simple)
De vormen waren soms heel simplistisch, geminimaliseerd tot de essentie. Sommige stoelen bestaan
maar uit twee materialen, waaruit de eenvoud uit
blijkt. Dit is ook wel te zien in figuur 1.11.4.
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1.12 Trendonderzoek comfort
Ook op het gebied van comfort zijn trends te

zien. Deze zijn verkregen door te kijken naar hoe
comfort in huidige zadels vooral benadrukt wordt
en wat daarbij de laatste veelvoorkomende
ontwikkelingen zijn.
Gelzadel
Een trend die de laatste tijd vaak gezien wordt zijn de
zadels gevuld met een combinatie van schuim en gel,
wat zorgt voor comfort.
Dan zijn er ook nog zadels, zoals de Selle Royal Ergo
Gel Plugin die te zien is in figuur 1.12.3, die een extra
gelpad hebben. Deze gelpad kan men er ook uithalen
en zorgt voor vermindering van prostaatklachten bij
fietsers op sport en racefietsen.
Opening waardoor gel zichtbaar wordt
In figuur 1.12.1 is een zadel te zien waar aan de
bovenkant een opening zit, waardoor men de gel kan
zien. Dit wordt de laatste tijd steeds vaker toegepast
bij zadels en daarom kan dit als trend gezien worden.
Het geeft mensen het idee van comfort, wanneer ze
de gel met hun eigen ogen kunnen zien.
Zacht of hard
Het is meestal zo dat hoe zachter een zadel,
hoe sneller men zadelpijn zal ervaren. Bij een zacht
zadel zak je meer weg en daardoor ontstaat er meer
druk op het bindweefsel rondom de zitbeenderen.
Hierdoor raken bloedvaatjes afgekneld.
Juist om dat ongemak tegen te gaan, gaan fietsers
naar voren of achteren hangen op hun zadel.
Bij mannen kan dit leiden tot een doof gevoel van het
geslachtsdeel. En bij vrouwen zal dit zorgen voor een
vervelend gevoel, omdat zij dan op hun
schaambeen gaan hangen. Het schaambeen bij
vrouwen ligt lager dan bij mannen. Als vrouwen dan
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juist weer meer naar achteren gaan hangen, dan leidt
dit weer tot problemen met het staartbeen.
Gleuf of verlaagde neuspunt

De gleuf in het zadeldek, zorgt voor drukverlaging op
bepaalde delen van het lichaam, waardoor het zadel comfortabeler aanvoelt. Zie ook figuur 1.12.6.
In figuur 1.12.5 is een zadel te zien met een lichte
uitsparing in het middengedeelte van de achterkant van
het zadel, gezien vanaf de bovenkant. Hierdoor wordt de
de druk op de geslachtsdelen verminderd.
Er zijn ook fietszadels op de markt van het merk SQ Lab.
Deze zadels hebben een verlaagde neuspunt, waardoor je
gegarandeert op je zinbeenderen komt te zitten, aldus de
fabrikant. Maar in de praktijk blijkt zo’n verlaagde neuspunt toch wel wat tegen te vallen. Zo gaf iemand aan dat
door de verlaagde neus de steun van het bekken weg viel
en de neiging kreeg te kantelen. Verder werden de hoekige
achterkanten van het SQ zadel als niet prettig ervaren,
want hierdoor ontstonden er pijnlijke drukpunten op de
spieren. Zie ook figuur 1.12.5.

Inkeping voor staartbeen
Bij zadels wordt er aan de achterkant een hoekje
uitgehaald, zodat men geen druk zal ervaren op het
staartbeen. Hierdoor kunnen klachten zoals een pijnlijk stuitje verminderd worden. Dit is ook wel te zien
in figuur 1.12.3 en 1.12.5.
Ophoging
Wat ook een trend is zijn de opvallende ophogingen
aan de achterkant van de zadels. Hierdoor krijgt men
het idee dat het zadel comfortabeler zit. Dit is te zien
in figuur 1.12.3.
Zachte zadeldekjes worden geïntegreerd
Vroeger en ook tegenwoordig zijn er wel mensen die
over hun zadel een zadeldekje doen, zodat ze wat
zachter zitten op het zadel. Dit is ook te zien in figuur

Figuur | 1.12.1
Selle Italia Flite Geuine Gel

Figuur | 1.12.3
Selle Royal Ergo Gel Plugin Sport Zadel

Figuur | 1.12.5
Zadel met verlaagde neus

Figuur | 1.12.2
Terry Comfort gelzadel

Figuur | 1.12.4
Zadeldekje

Figuur | 1.12.6
Zadel met gleuf

1.12.4. Tegenwoordig wordt zoiets geïntegreerd in
nieuwe zadels, zodat men het gevoel krijgt lekker
comfortabel te zitten, zie ook figuur 1.12.2.
Waterafstotend
Aangezien de meeste zadels al gemaakt worden van
een waterafstotend materiaal, worden tegenwoordig
ook de naden waterafstotend gemaakt. (SQ lab)
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1.13 Programma van eisen en wensen
In het programma van eisen en wensen zullen de eisen die aan het nieuwe

fietszadel gesteld worden nader toegelicht worden. Daarnaast worden ook
wensen genoemd, waar eventueel rekening mee gehouden moet worden.
De eisen en wensen zijn per categorie verdeeld om het overzichtelijk te
houden. Deze eisen en wensen in het PvE & W zijn tijdens het doorlopen van
de bachelor opdracht nog aangepast.

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
2.
2.1

Algemeen
Eisen
Het zadel is geschikt voor volwassenen die vallen onder de
doelgroep ‘Stad Sportief ’ (zie ook H1.2)
Het zadel is geschikt voor mannen en vrouwen,
oftewel is unisex ontworpen
Het is wenselijk dat het product uit maximaal 5 onderdelen bestaat.
Want uit hoe meer onderdelen een zadel bestaat, hoe duurder het zal
worden.
Het gewicht van het zadel dient zo laag mogelijk te zijn en mag niet 		
meer dan 800 gram bedragen (inclusief stalen frame en exclusief		
zadelpen).
Door gebruik te maken van EVA als materiaal voor het zadeldek zal
de fietser geen last meer hebben van een heel warm of koud
fietszadel door het voordeel van de eigenschap dat EVA een gesloten
celstructuur heeft.
Wensen
De toegepaste materialen zijn zo min mogelijk milieubelastend.
De toegepaste materialen zijn zo veel mogelijk recyclebaar.
Productie
Eisen
Het EVA zal over een kunststofschaal getrokken worden,
welke tevens al krimpmal zal fungeren

Wensen
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2.2

De productie van het EVA fietszadeldek is zo min mogelijk 			
milieubelastend.

3.

Gebruik
Eisen
De fiets moet aan het zadel kunnen worden opgetild met maximale 		
kracht van 400 N aan weerszijden, (voor- en achterkant) zonder 		
nadelige gevolgen voor het zadel. (norm DIN EN 14764)
Aanwezigheid van een zadeltasbevestigingssysteem in de vorm van 		
ICS (standaardbevestiging) is een must.
Het zadel moet een gewicht van minimaal 1000N (=100 kg) kunnen
dragen. (norm DIN EN 14764)
Bij het ontwerp van het zadel is gelet op de worst cases scenarios die
voortkwamen uit de gebruiksomgevingen, zoals de invloeden van het
weer, het vallen van de fiets, het vernielen van het fietszadel en de 		
beschadiging door andere fietsen (zie ook paragraaf
1.9 ‘Gebruiksscenarios en worst case scenarios’)

3.1
3.2
3.3
3.4

4.
4.1
4.2

4.3
5.
5.1
5.2.

Vormgeving
Eisen
Het zadel heeft sportieve details die aansluiten op de 			
doelgroep ‘Stad & Sportief ’.
Er is ruimte ergens op het zadel (zadeldek of bevestiging) waar het 		
logo geplaatst kan worden.
Wensen
Het marketingmateriaal zoals posters en ander beeldmateriaal sluit 		
aan bij het zadel.
Ergonomie
Eisen
Het zadel is geschikt voor zowel mannen en vrouwen en is dus
ontworpen als unisex zadel.
De breedte van het zadel is gerelateerd aan de maximale afstand

Vooronderzoek

1.13 Programma van eisen en wensen

5.3
5.4

5.5.
6.
6.1
6.2
6.3

6.5
7
7.1
7.2
7.3
7.4

tussen de zitbeenderen van vrouwen. Er is hier gekozen voor
vrouwen omdat bij hen de afstand tussen de zitbeenderen groter is.
Deze maximale afstand bij vrouwen is 15,52 + 2 * 1,5 cm speling aan
weerszijden, dus dat komt neer op een breedte van 18,52 cm.
Er wordt rekening gehouden met de geslachtsdelen van mannen en 		
vrouwen, zodat deze weinig druk op hoeven te vangen.
De afmetingen van het zadel moeten aan de ergonomische
wensen voldoen. Hierbij wordt rekening gehouden met factoren die
kunnen zorgen voor zadelpijn, zodat de kans op zadelpijn zo klein 		
mogelijk gemaakt wordt.
Er moet rekening gehouden worden met het staartbeen van vrouwen.
Montage
Eisen
Het fietszadel moet op 95% van de zadelpennen bevestigd kunnen
worden, daarom worden de standaardafmetingen en verhoudingen 		
van het stalen frame van concurrerende zadels overgenomen.
Het zadel moet door de consument zonder specifieke technische
kennis zelf te monteren zijn (gelijk aan concurrerende zadels)
De montage dient zonder of met gangbaar gereedschap te geschieden
en mag maximaal 2 minuten duren.
Wensen
Wanneer gekozen wordt voor verwisselbare dekjes moet een
anti-diefstal voorziening aanwezig zijn.
Transport/verpakking
Eisen
Op de verpakking moet de naam en het handelsmerk van de
producent zichtbaar zijn.
Op de verpakking moet de datum van produceren (maand en jaar) 		
genoteerd staan.
Het product in verpakking moet draagbaar zijn.
Het verwijderen van de verpakking mag geen schade toebrengen
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7.5

8
8.1

8.2
8.3
9
9.1
10
10.1

11
11.1
11.2

aan het product.
Wensen
Het is wenselijk dat het EVA zadel goed gepresenteerd kan worden
in de winkel / vakhandel. De verpakking moet de consument 		
aanspreken en overhalen tot koopgedrag (bijvoorbeeld een hele wand
vol met keuzes van dekjes of onderdelen van het zadel van verschil-		
lende kleuren, zodat de consument zelf kan kiezen en kan wisselen).
Prijs & materiaal
Eisen
De productie kostprijs (materiaalprijs + assemblagekosten) mag 		
maximaal €10 euro bedragen bij 15.000 stuks per jaar. Het EVA zadel
zal gericht worden op het prijsklasse ‘laag’ en zal dus max. €50,kosten in de winkel. Zie ook bijlage 1.9 ‘Prijsanalyse fietszadels’
De geschatte kiloprijs van EVA is 5 euro per kilo (hoe harder het
materiaal, hoe goedkoper en hoe zachter het materiaal, hoe duurder)
De hardheid van het EVA past bij de doelgroep ‘Stad & Sportief ’ en		
wordt uitgedrukt in shore.
Na gebruik/Recycling
Wensen
Designed for disassembly: het product moet in maximaal 2 minuten
in losse onderdelen te splitsen zijn voor een after life verwerking.
Veiligheid
Eisen
Het fietszadel is veilig voor de gebruiker, zo mag het fietszadel geen 		
scherpe randen bevatten en heeft de bevestiging geen 			
nadelige aspecten waardoor iemand zich zou kunnen bezeren.
Uitstraling/looks
Eisen
Het concept dient innovatief en onderscheidend te zijn qua opbouw
en materialisatie
De kleuren dienen modieus en eigentijds te zijn 				
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Conceptfase

Hoofdstuk 2

2.1 Herkenning EVA fietszadel
Het nieuwe fietszadel is gemaakt van een

materiaal dat nog niet eerder gebruikt is voor
een fietszadel. Juist om dit nieuwe materiaal te
benadrukken en ervoor te zorgen dat het zadel
goed geïntroduceerd wordt op de markt, moet
het zich het onderscheiden van bestaande zadels.
Hier moet in de ontwerpfase al rekening mee
gehouden worden. In deze paragraaf worden
mogelijkheden beschreven om het zadel een
herkenbaar eigen gezicht mee te geven.
Kleur-deling
Het EVA fietszadel kan op meerdere manieren
herkend worden. Dit zou bijvoorbeeld gedaan
kunnen worden door een kleurdeling. Zo kan
er iets gedaan worden met een bepaald patroon,
waardoor mensen een zadel van EVA materiaal snel
herkennen in de schappen en op straat. Ook kan
er gespeeld worden met de kleur van de kunststof
schaal. Die zit meestal wat verstopt onder het zadel,
maar door bijvoorbeeld gaten in het EVA te maken
kan een deel van de kunststof schaal zichtbaar
worden, wat voor een speels effect kan zorgen.
De herkenning moet dan natuurlijk wel onder ogen
komen bij de consument door bijvoorbeeld een
marketingcampagne, zodat men weet dat het om
een EVA fietszadel gaat.
Accessoires: fietszadeltasje
Een andere manier van herkenning is een
bijpassend fietszadeltasje. Dit kan een los tasje zijn,
maar ook ééntje die geïntegreerd is aan het zadel,
meestal via ICS, een standaardbevestiging, waarop
vele zadeltasjes en andere accessoires aan
bevestigd kunnen worden. Er kan misschien iets
gedaan worden met de ruimte tussen de
kunst-stofschaal en de stalen buizen die dienen
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voor de bevestiging van het zadel aan de zadelpen,
want dat is een ruimte waar momenteel bijna nooit
iets mee gedaan wordt bij een fiets. Hoogstens dat
mensen er een plastic zak tussen stoppen.
Accessoires: zadelhoes
Ook een zadelhoes is een manier van herkenning.
Alleen aan de andere kant doet de zadelhoes de
herkenning ook weer deels teniet. Want juist door
het zadel af te dekken door middel van een hoes,
wordt het zadel dat eronder zit, niet meer gezien en
dat is toch wel belangrijk. Dus een zadelhoes is een
minder goede optie qua herkenning in dit geval.
Of het zou meer een zadelhoes moeten zijn die
geïntegreerd zit aan het zadel vast.
Reliëf, logo en patronen
In de mallen die nodig zijn om het EVA in de goede
vorm te krijgen, kunnen bewerkingen gedaan
worden, waardoor er patronen of reliëf in het
materiaal gedrukt kunnen worden, zie ook figuur
2.1.2. Wat een andere optie is qua logo is om dit te
verwerken in de stalen buizen. Deze kan bijvoorbeeld aan de achterkant een stukje platgeslagen
worden, waar het logo in gegraveerd wordt, zie ook
figuur 2.1.1 Dan wordt er toch iets leuks gedaan
met een minder opvallend onderdeel, dat zich er
toch goed voor leent.

Figuur | 2.1.2
Logo in materiaal EVA van YEPP kinderfietsstoeltje

Kleur- en textuurmogelijkheden EVA-foam
Er zouden bijvoorbeeld twee kleuren granulaat
vermengd kunnen worden. Hierdoor krijgt men
een soort van vlameffect in het EVA zadeldek.
Aangezien dit niet eerder te zien is bij huidige
zadels, kan dit zorgen voor productvoordeel tijdens
het op de markt brengen van het nieuwe zadel.
Embossing van grafiek en textuurvormen
Embossing van grafiek kan gebruikt worden bij
het benadrukken van bijvoorbeeld een logo of een
productnaam. Met verschillende textuurvormen in
het EVA kan variatie in het EVA zadeldek gebracht
worden.

Figuur | 2.1.1
Logo graveren in stukje platgeslagen buis
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2.1 Herkenning EVA fietszadel
Herkenning EVA fietszadel
Er zullen nu enkele ideeën toegelicht worden aan de
hand van schetsen. Met herkenning wordt het onderscheidend vermogen van het EVA zadel ten opzichte
van bestaande zadels op de markt aangegeven.
Ook zal gekeken worden welke trends meegenomen
kunnen worden bij de herkenning van het fietszadel.
Zoals in figuur 2.2.5 en 2.2.6 te zien is, is de trend
‘Accentuated shape’ in het achterhoofd gehouden
tijdens het schetsen. Het is goed om juist te kiezen
voor trends die wat neutraler zijn, want anders is zo’n
zadel na een jaar of twee niet meer helemaal bij de
tijd. Door gebruik te maken van
bepaalde lijnen wordt de vorm benadrukt.
Ook kunnen deze lijnen geassociïeerd worden met
snelheid en dus sportiviteit.

Ideeschetsen

Zadelconcept

De kunststof schaal aan de zijkant van het zadel
beschermt het zadel tegen schade tijdens het omvallen van de ets

groene behuizing is terug te zien
door gaten in het EVA zadeldek

details benadrukken
de vorm van het zadel

110509pu1269_schets01

Figuur | 2.1.3
Trend: Accentuated shape

Veiligheid van de fietser
Om de veiligheid van de fietser in het verkeer te
verhogen, kan er bijvoorbeeld reflecterend materiaal
in het zadel toegepast worden. Het nadeel hiervan
is alleen wel dat zulke matrijzen voor reflecterend
kunststof vaak erg duur zijn. Een logische plaats om
zulk materiaal toe te passen is op de brede
achterkant van het zadel. Een nadeel hiervan kan zijn
dat mensen die een lange jas dragen, de jas over het
reflecterend deel valt en dan valt de functie veiligheid
ook een beetje weg.
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Figuur | 2.1.4
Manieren van herkenning

110511pu1269_schets01

Conceptfase

2.2 Schetsfase
Tijdens de schetsfase zijn er schetsen gemaakt van
fietszadels. Hierbij is onderscheid gemaakt
tussen de vorm en styling van het EVA zadeldek en
de opbouw van het zadel.
In figuur 2.2.1 zijn enkele schetsen te zien. Zo is
bijvoorbeeld gekeken naar styling van een zadel.
Wat voor vormgeving is passend bij de doelgroep
‘Stad Sportief ’, maar ook manieren van veren, vooral
omdat het materiaal EVA de verende en dempende
functie over kan nemen.
In deze fase van het schetsen is gekeken naar hoe het
zadel goed onderscheiden kan worden als
nieuw zadel zijnde op de markt door bijvoorbeeld
kleuren en bestikkingen van het EVA zadeldek.
Ook is er gekeken of er wat gedaan kan worden met
het zichtbaar maken van de kunststof schaal.

Ideesch
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De kunsts
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aan de zijk
t
ant van
vallen van het zadel tegen
het zad
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Verder is er gekeken naar vormen die de consument
mogelijk zal associëren met snelheid.

Conceptfase

ts01

9_sche

pu126

110511

Figuur | 2.2.1
Schetsfase
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2.3 Concepten
In deze paragraaf worden de concepten

besproken. Er zal ook gekeken worden wat de
voor- en nadelen van de concepten zijn. Van
enkele concepten zijn positieve punten gecombineerd.

buizen aan achterkant
plat maken,
plaats voor logo

een stuk EVA van het zadeldek steekt
door de kunststof schaal heen en valt
in een kunststof omhulsel

Concept 1 Onderkant ‘Veerelement’

Dit zadeldek is gemaakt van EVA en wordt om
een kunststof schaal getrokken. In de kunststof
schaal zit een opening waar een deel EVA
doorheen steekt. Dit wordt weer opgevangen
in een kunststof omhulsel. Dit uitstekende stuk
EVA zorgt voor vering. Het kunststof omhulsel
waar het stuk EVA in zit, wordt vastgehouden
door stalen frames. Dit is ook te zien in figuur
2.3.1

zadeldek van EVA

Een leuke manier is om een deel van die buis
aan de achterkant plat te slaan en daar kan mogelijk een logo op weergegeven worden.
De vorm van het blok staat nog niet vast, maar
nog geen deenitieve vorm
er kunnen verschillende vormen gemaakt
worden, die bijdragen aan de
herkenning van het fietszadel.
Vanaf de achterkant is het blok namelijk
zichtbaar. Een voordeel van het gebruikmaken
van het materiaal EVA is dat dit materiaal
gebruikt kan worden als vering, omdat het die
eigenschappen bezit. Daarnaast is er het voordeel, door gebruik te maken van EVA als vering, dat
Figuur | 2.3.1
Concept 1 Onderkant ‘veerelement’
er minder extra onderdelen nodig zijn, als in het
geval dat er afzonderlijke veren aan de zadelconstructie toegevoegd moeten worden. Dit kan uiteindelijk
Voordelen
schelen in de kostprijs, omdat elke productiestap,
Er zijn geen aparte veren nodig, want de verende
elk extra onderdeel, extra kosten met zich mee zal
functie kan waarschijnlijk door het materiaal
brengen.
gerealiseerd worden.
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uitsparing zorgt
voor minder
massieve achterkant
kunststof schaal
vering

110519pu1269_schets01

Nadelen
Deze manier van EVA vering zou kunnen leiden tot
schade aan de kunststof schaal. Want als men er met
vol gewicht op gaat zitten, dan zou het kunnen dat
het EVA deel dat door de kunststof schaal gestoken
is, ervoor zorgt dat de kunststof uit elkaar geduwd
wordt.

Conceptfase

2.3 Concepten
Concept 2 ‘EVA flap’

Dit concept bestaat uit een EVA zadeldek, een kunststof schaal, een kunststof achterkap en een stalen
frame. Zoals in de doorsnede te zien is, wordt een
deel van het EVA zadeldek, de EVA flap om de kunststof schaal gevouwen. Vervolgens wordt daar een
kunststof achterkap overheen geplaatst, welke ook
over de achterkant van het stalen frame geschoven
wordt. De voorkant van het stalen frame wordt in de
kunststof schaal geschoven. In dit concept zal de EVA
flap zorgen voor de vering van het fietszadel.
Vorm van EVA zadeldek
Uit het vooronderzoek kwamen enkele belangrijke
punten naar voren. Zo moet het gewicht opgevangen
worden door de zitbotjes als men rechtop zit, maar
aangezien het om sportieve stadsfietsen gaat, moet
men ook denken aan de schaambeen-belasting.
Ook moet ervoor gezorgd worden dat er een
uitsparing in de vorm van het zadel zit.
Dit vanwege twee belangrijke redenen, ten eerste
omdat man en vrouw dan niet al teveel belast worden
op de schaambenen. Ten tweede omdat door de
lucht, het zadel minder plakkerig aanvoelt. Hierdoor
zal men minder zweten op delen die in aanraking
komen met het zadel, waardoor men minder snel last
zal hebben van een geïrriteerde huid.
Voordelen
Het zadel oogt dun aan de achterkant, maar is door
voldoende dikte van het EVA ook wel weer comfortabel. De vering kan eveneens opgevangen worden
door het materiaal EVA zelf, hierdoor zijn er geen
extra onderdelen nodig die de vering realiseren. .
Juist omdat er gewerkt wordt met kunststof kan er
gevarieerd worden qua kleuren, wat een leuk effect
oplevert ten behoeve van herkenbaarheid van het
nieuwe fietszadel.

Conceptfase

Figuur | 2.3.2
Concept 2 ‘EVA flap’

Zo’n kunststof achterkap aan de achterkant zie je niet
vaak en is dus goed ten opzichte van het onderscheiden
van bestaande zadels.

Nadelen
Door de vorm van het stalen frame zit de
bevestiging nog redelijk onder het zadel. Er moet dus
nog gekeken worden of dit dit hinderlijk is of dat het
zou moeten kunnen. Of de vorm moet zonodig
aangepast worden.
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2.3 Concepten
Concept 3 Onderkant, variatie 2

Stalen frame en kunststof schaal
Het is belangrijk om te kijken naar hoe het stalen
frame in de de kunststof schaal gestoken wordt.
Ook kan het handig zijn om het stalen frame op één
plaats in te klemmen en aan de andere kant in de
kunststof schaal te steken. Bij dit concept wordt er
aan de achterkant van het stalen frame een kunststof
achterkap op geschoven. Verder zit het voorste deel
van het stalen frame in de kunststof schaal gestoken.
Deze twee oplossingen zijn te zien in figuur 2.3.3.
Belangrijk hierbij is dat het goed vast moet zitten met
een bepaalde verbinding, die anti-lossend is, zodat
het niet snel losraakt.
Bij concept 2 werd het onderdeel in een gleuf in de
kunststof achterkap geschoven, bij dit concept wordt
het stalen frame aan de achterkant op een andere
manier in de kunststof achterkap geschoven.
Anti-lossing
Om het stalen frame in de kunststof achterkap te
houden, worden er bij concept 2 en 3 in de kunststof
achterkap twee pinnetjes in het kunststof gemaakt.
Door ook in het staal een twee keer een inkeping te
maken kan het stalen frame in de kunststof achterkap
geklikt worden. Dit is ook te zien in figuur 2.3.3-1.
Deze verbinding moet alleen wel zo stevig zijn dat
het bijvoorbeeld niet zo mag zijn dat de kunststof
achterklep er ineens afgetrokken kan worden als men
het zadel aan de achterkant beetpakt.
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Figuur | 2.3.3
Concept 3 ‘Onderkant, variatie 2’

Figuur | 2.3.3-1
Boven: stalen frame met inkeping
Onder kunststof met daarop een pinnetje

Conceptfase

2.3 Concepten
Concept 4 Onderkant, variatie 3

Ronding stalen frame achterkant
Een ander idee is om het stalen deel aan de achterkant rond te maken, waardoor het in een kunststof
omhulsel valt in de kunststof achterkap. Dit is ook
te zien in figuur 2.3.4. Hierdoor wordt het zadel
opgetild bij de kunststof achterkap en het stalen
frame tegelijkertijd, wat ervoor zorgt dat de kunststof
achterkap minder snel losraakt.
Bij dit derde concept ligt het stalen frame nu op een
andere manier in de kunststof rails. Het voordeel
van deze manier is dat als iemand het fietszadel pakt
door middel van het handvat dat ook te zien is in de
schets in figuur 2.3.4 is dat dan niet het kunststofdeel
van de rails wordt getrokken. Deze kans is bij concept
2 en 3 veel groter. De rails wordt door middel van
een klikverbinding in de kunststof rails op z’n plaats
gehouden.
Handvat in kunststof opzetstuk
Het is ook erg handig om een handvat in de schaal te
maken, dit kan zijn in de vorm van een inkeping.
Deze moet goed rond zijn en redelijk diep, zodat
elke willekeurige hand van het handvat gebruik kan
maken. Het is handig om gebruik te maken van
het midden van de EVA flap, de ruimte tussen de
steunpunten van de zitbotten, zodat het handvat daar
precies tussen komt te liggen.
Verder is het fijner voor de gebruiker als de handgreep wat verder onder het zadel ligt, omdat dit beter
optilt en een betere grip geeft.
Torsie
Het is ook goed om het stalen deel aan de achterkant
rond te laten lopen, dit in verband met torsie. Want
als de achterkant zou bestaan uit twee niet verbonden
stangen, de uiteinden van het stalen frame, zoals

Conceptfase

Figuur | 2.3.4
Concept 3 ‘Onderkant, variatie 3’

het geval is bij concept 3, dan zouden deze onderling kunnen gaan bewegen en dat zorgt voor een
ongewenst effect. Misschien kan er met lassen bereikt
worden dat beide delen aan elkaar zitten, maar misschien wordt dat duur en is de las onnodig. Het zou
dan bijvoorbeeld ook op een andere manier kunnen
door de vorm aan te passen, zoals deze ronding in
het stalen frame aan de achterkant, zoals het geval is
bij concept 2 en 4.

Nadelen
Als men op het zadel zit, dan gaat men van links
naar rechts, waardoor de kunststof achterkap door
die beweging losgewrikt kan worden.
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2.3 Concepten
Concept 4 ‘Kunststof schaal als vering’

Bij dit concept zal de kunststof schaal dienen als
vering, doordat deze aan de achterkant lichtelijk kan
doorbuigen. Dit is goed te zien in de schets bij A in
figuur 2.3.5.
Ook bij dit concept zullen er uitsparingen in het
EVA gemaakt worden, waardoor de kunststof schaal
zichtbaar wordt, dit zorgt voor een leuk detail en
doorbreekt het EVA zadeldek.
Nadeel
Het kunststof kan gaan vermoeien, waardoor er
lelijke plekken in het kunststof komen. Vooral vanaf
de achterkant is dat goed te zien. Hierdoor kan het
zadel er al snel goedkoop uit gaan zien.
Ook moet er goed gelet worden op hoe het stalen
frame in de kunststof schaal gestoken wordt.
Voordeel
De manier van vering is weer heel anders wat weer
tot een mooi productvoordeel kan leiden en dat is
handig als unique selling point gezien vanuit het oogpunt marketing. Het zadel heeft een erg dunne vormgeving aan de achterkant. Dit oogt heel erg sportief,
want racezadels hebben aan de achterkant meestal
ook maar een minimale hoeveelheid materiaal. Een
klein nadeel hiervan is dat het doordat het er dun
uitziet, het misschien minder comfortabel over kan
komen. Waardoor mensen uit de doelgroep dit zadel
misschien minder snel zullen aanschaffen, omdat ze
bang zijn dat het een dan meer een racezadel lijkt.
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Figuur | 2.3.5
Concept 4 ‘Kunststof schaal als vering’

Conceptfase

2.3 Concepten
Concept 5 ‘Stalen frame en kunststof schaal’

Bij dit concept wordt gebruik gemaakt van vering van
de kunststof schaal. Zoals te zien is bij A.
De kunststof schaal bevat dan aan de zijkanten elementen van kunststof die mee kunnen veren met de
beweging van de fietser.
Nadeel
Doordat het kunststof deel wat verder naar achteren
ligt, en het zadel erg dun maakt, kan het zo zijn
dat mensen er de associatie bij krijgen dat het niet
comfortabel zit. Het EVA dikker maken is geen optie,
want dan krijg je een erg groot zadel gezien vanaf de
achterkant. Verder zou het kunststof kunnen gaan
vermoeien.
Voordeel
Het voordeel van deze manier van vering is dat het
mooi weggewerkt is in het fietszadel. Bovendien zijn
er geen extra onderdelen nodig die zorgen voor de
vering.

Figuur | 2.3.6
Concept 5 ‘Stalen frame en kunststof schaal’

Conceptfase
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2.3 Concepten
Concept 6 ‘Zonder neus’
Bij dit concept heeft het zadeldek weer een hele
andere vorm. In dit concept heeft het EVA zadeldek
namelijk geen zadelneus. Dit is te zien in figuur 2.3.7.
Ook heeft het zadeldek aan de achterkant een
opstaande rand, waardoor je extra grip hebt op het
zadel.
De kunststof schaal wordt over het frame geschoven.
Het frame zorgt hier voor de vering, omdat deze licht
kan buigen.
Nadeel
Het nadeel van een zadel zonder een punt is dat
je minder stabiliteit hebt. Daarnaast zal een zadel
zonder punt een negatief effect hebben op de stuurvaardigheid. Als je namelijk op zadel met neus zit,
dan krijg je extra stabiliteit door die zadelneus, omdat
de benen houvast hebben aan de zadelneus. Ook is
het zo dat de bovenbenen kracht uitoefenen op die
zadelneus tijdens het sturen, waardoor je als fietser
stabieler op je zadel zit.
Verder de opstaande rand misschien op den duur
tot irritatie leiden bij de fietser, omdat je er met je
lichaam steeds mee in aanraking komt tijdens het
fietsen en je daardoor misschien toch minder vrij op
je zadel kunt bewegen.
Voordeel
Het voordeel van dit zadel is dat het de druk op de
genitale zone zal verminderen. Dat komt omdat je
steunt op je zitbeenderen. Doordat het zadel geen
neus heeft, zullen genitale delen, bij een iets meer
voorover hangende houding, niet in aanraking
komen met de zadelneus.
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Figuur | 2.3.7
Concept van een zadel zonder neus

Conceptfase

2.4 Conceptkeuze
Keuze eindconcept
Door alle voordelen en nadelen nog eens goed tegen
elkaar af te wegen is uiteindelijk gekozen voor concept 2. Dit vanwege drie goede punten.
Het materiaal EVA kan gebruikt worden voor de vering, middels de EVA flap. Daarnaast heeft het stalen
frame aan de achterkant een ronding en niet twee
losse uiteinden in het stalen frame (zoals bij concept
3). Een ronding in het frame is een stuk handiger, in
verband met de beweging van de fietser. Als hij of zij
trapbewegingen maakt, dan beweegt het lichaam een
beetje van links naar rechts. Door deze beweging kan
de kunststof achterkap losgewrikt worden (concept
4).
Bij concept 2 wordt de kunststof achterkap over
het stalen frame geschoven, waardoor deze in alle
richtingen goed vastzit. Er moet dan alleen nog wel
gekeken worden naar het vastzetten van de achterkant van het stalen frame in de kunststof achterkap.
Aangezien dat nu nog gebeurt met een 2x een
inkeping in het staal en 2 pinnetjes in de gleuf van de
kunststof achterkap. Zie ook figuur 2.3.8.

Figuur | 2.3.8
Boven: stalen frame met inkeping
Onder kunststof met daarop een pinnetje

De kunststof achterkap kan ook mooi bijdragen
bij de marketing van het fietszadel. Juist door zo’n
achterkap met verschillende kleuren, krijg je een hele

Conceptfase

Figuur | 2.3.9
Concept 2 ‘EVA flap’

51 of 60

2.4 Conceptkeuze
andere vormgeving van een fietszadel. Dit heeft een
positief effect op de herkenbaarheid van het nieuwe
EVA fietszadel.
Definitieve opbouw eindconcept
Het eindconcept bestaat uit vijf onderdelen.
Het eerste onderdeel is het EVA-zadeldek. Deze
wordt over de kunststof schaal getrokken en vastgeklemd door middel van de rand in het EVA.
Vervolgens wordt het stalen frame aan de
voorkant in de kunststof schaal gestoken. Dan wordt
de kunststof achterkap aan de achterkant op het EVA
zadeldek geschoven.
In de kunststof achterkap zitten nog drie uitstekende
delen, welke ervoor zullen zorgen dat de EVA flap
niet omhoog kan klappen.
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2.5 Schuimmodellen
Om een goed beeld te krijgen van de vorm van
het eindconcept zijn er schuimmodellen
gemaakt om de tekeningen te verduidelijken.

Het schuimmodel is gefotografeerd vanuit
verschillende kanten. Hierbij moet wel gezegd worden
dat het lijkt alsof de neus van het zadel omhoog loopt,
maar dit hoort niet zo te zijn. In werkelijkheid ligt deze
op gelijke hoogte met het achterste brede gedeelte.
Enkele van deze aanzichten zullen straks ook als
onderlegger dienen bij het maken van het 3D model in
SolidWorks.

Figuur | 2.5.1
Schuimmodellen

Conceptfase
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Hoofdstuk 3

3.1 Productieproces EVA
Bij DPI werd er een techniekmiddag

georganiseerd over het materiaal EVA.
Deze producent heeft recent een EVA
machine aangeschaft en wil mensen die
geïnteresserd zijn in dit materiaal graag
informeren. In deze paragraaf zal verder het
productieproces van EVA toegelicht worden.
Materiaaleigenschappen en toepassingsmogelijkheden EVA
De basis grondstof voor EVA-foam, ook wel
EVA genoemd, is Ethyleen-VinylAcetaat en
de bijbehorende additieven zijn een foamingagent en een crosslinking-agent. EVA is een
materiaal dat al in veel producten toegepast
wordt. Dat kunnen zeer uiteenlopende
producten zijn zoals tafeltjes, stoeltjes en foam
puzzels voor kinderen. Maar ook het zitje van
het Yepp fietszitje en brillenkokers en
slippers, vooral de Crocs slippers zijn een
bekend voorbeeld van een product dat gemaakt is van het materiaal EVA.
Voor een collage van EVA producten, zie
bijlage 3.1 ‘Collage EVA producten’.
Doordat EVA een gesloten celstructuur heeft,
brengt dit enkele voordelen met zich mee.
Zo zal er geen absorptie plaatsvinden van
vloeistoffen. Ook is het EVA vuilafstotend.
Als het EVA toch schoongemaakt moet
worden, is het eenvoudig te reinigen.
Het materiaal behoeft niet noodzakelijk een
nabehandeling. Daarnaast kan men veel doen
met de styling van het product, omdat texturering ook mogelijk is.
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Figuur | 3.1.1
Productieprocees EVA

Het EVA productieproces
EVA producten worden gemaakt door middel van
twee matrijsdelen en een eventueel verend
middendeel, ook wel de verende kern genoemd.
Deze verende kern wordt gebruikt om beschadiging
van het EVA product tegen te gaan zodra de matrijsdelen van elkaar gehaald worden en het product zal
gaan expanderen.
Het productieproces van EVA kan in de volgende vier
stappen omschreven worden:

1. EVA-foam injectie
2. Opwarmen van EVA-foam in de matrijs
3. Open lopen van matrijs
4. Opschuimen product factor 1,2 tot 1,75
Deze stappen zijn ook te zien in figuur 3.1.1
1. EVA-foam injectie
Het productieproces van EVA lijkt veel op dat van
kunststof spuitgieten. Allereerst wordt het EVA in de
schroefcilinder opgewarmd. Vervolgens wordt het in
de matrijs geïnjecteerd.
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2. Opwarmen van EVA-foam in de matrijs
Het is zo dat de temperatuur bij het EVA in de
injectiebuis is slechts 90°is, terwijl de temperatuur in de
matrijs wel 170° Celcius is. De reden dat de
temperatuur in de matrijs hoger is, komt omdat
het EVA compound uit twee middelen bestaat: een
crosslinkmiddel en een schuimmiddel. Deze twee middelen zullen pas reageren bij een temperatuur die hoog
genoeg is en daar is dus sprake van in de matrijs.
Bij die hoge temperatuur vindt er een chemische reactie
plaats. Het kunststof wordt opgeschuimd en er worden
dan ook verbanden gelegd tussen de
polymeerketens.

Juist omdat het EVA na het expanderen ook weer een
beetje krimpt, kunnen bij schoenen daarom
handige krimpmallen gebruikt worden. Door een
EVA-schoen die uit de machine komt en dus
geëxpandeerd is, over een krimpmal te doen zal deze
geregeld krimpen tot een bepaalde schoenmaat.
De relevantie voor het EVA fietszadelconcept is dat
dit gereguleerd krimpen daar ook toegepast kan
worden. Als het EVA zadeldek uit de matrijzen expandeert, dan wordt het EVA zadeldek om de kunststof schaal getrokken en zal deze krimpen om het

De matrijzen zijn gemaakt van aluminium en
worden door middel van frezen gemaakt. De
matrijzen die gebruikt worden bij de EVA machine van DPI in Geldrop hebben een levensduur van ongeveer 25.000 tot 50.000 shots.

Figuur | 3.1.3
Matrijzen en verende elementen

Figuur | 3.1.5
Overzicht machine

Het aanspuiten wordt gedaan door een vaste
aanspuiting en zo waar nodig kan nog met de
hand nabewerkt worden. Dit geeft al wel aan
dat het een kostbaar proces is. In figuur 3.1.4
en 3.1.5 zijn een afbeeldingen te zien van de

3. Open lopen van matrijs
Zodra de matrijs na het injecteren en het afkoelen open
gaat, dan expanderen de schuimbelletjes.
Hierdoor zet het product tot wel 175% uit.
4. Opschuimen product factor 1,2 tot 1,75
Doordat het product ineens zo erg uitzet, springen de
producten letterlijk uit de matrijs.
In tegenstelling tot het normale spuitgietproces is de
matrijsholte bij dit proces kleiner dan het eind-product.
Het product expandeert tot wel 175% van de originele
matrijsafmetingen. Dit is mooi te zien in figuur 3.1.2.

Figuur | 3.1.2
Verschil grootte matrijs en eindproduct

56 of 60

Figuur | 3.1.4
EVA machine

oppervlak van de kunststof schaal en dus de goede
passing krijgen.
EVA machine
In figuur 3.1.3 is een EVA machine te zien. Bij DPI
hadden ze één zo’n machine aangeschaft.
In de toekomst willen ze er waarschijnlijk nog één
aanschaffen. DPI is in Nederland de eerste producent
van EVA producten.
Het opwarmen wordt gedaan via bedplaten in de
machine, dit gaat elektronisch. De cyclustijd varieert
van 5 tot 8 minuten en dat is dus langer dan bij
normaal spuitgieten. Verder wordt er als lossingsmiddel silicone gebruikt, zodat het product
gemakkelijk uit de matrijzen te halen is.

machine. Deze machine bestaat uit acht stations. Het ligt aan de grootte en de complexiteit van het product hoeveel producten er in
één station gemaakt kunnen worden.
Het uitstoten van het EVA product is zelf
ontvormend. Verder zijn bij de productie van
EVA geen koelkanalen nodig.

Figuur | 3.1.6
Matrijs die gebruikt wordt voor productie van een EVA product
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3.2 Ontwerpregels EVA
Om te ontwerpen met EVA is heel anders
dan met bijvoorbeeld een spuitgietproces
van een kunststof. EVA heeft een expanderende functie en is flexibel en dat brengt
andere ontwerpregels met zich mee. Deze
zullen later ook toegepast worden op het
eindconcept.

Ontwerpregels EVA
In tegenstelling tot het normale spuitgietproces
is de matrijsholte bij dit proces kleiner dan het
eindproduct. Het product expandeert tot wel
175% van de originele matrijsafmetingen.
Daar moet bij het ontwerp dus wel rekening
mee gehouden worden, dat er niet te kleine
details verzonnen worden. Maar die matrijsafmetingen dat ziet er best raar uit, aangezien
je een klein product verwacht als je de matrijs
ziet, zoals bij DPI, maar dan wordt het product ineens een stuk groter. Doordat het EVA
expandeert, brengt dit dus ontwerpregels met
zich mee.
Zelf-ontvorming
In figuur 3.2.1 is te zien dat een product in de
matrijs blijft hangen. Verticale wanden komen
namelijk vast te zitten voordat het product
ontvormt is. Aangezien een product meteen
expandeert, zodra de matrijs open gaat, blijft
het product dus deels haken achter randen van
de matrijs. Dit veroorzaakt blijvende vervorming. Wanneer het product voldoende lossing
heeft, dan kan het zichzelf op de juiste manier
uit de matrijzen ontvormen, waardoor er geen
vervorming van het EVA eindproduct zal
optreden.
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Figuur | 3.2.1
Zelf-ontvorming

Zelf-ontvorming: lossing, hoeken en randen

Figuur | 3.2.2
Schuimmodel, boven en onder de deellijn
loopt het product schuin af

Bij het eindconcept is daarom nagedacht over hoe
de deellijn het beste kan lopen. De deellijn komt tot
stand op de plaats waar de onder- en bovenmatrijs bij
elkaar komen. De vorm onder de deellijn zal dus
schuin aflopen naar beneden en boven de deelijn zal
deze ook schuin aflopen, waardoor het EVA
fietszadeldek lossend is uit de matrijzen. Dit is ook te
zien in figuur 3.2.2.
Wanddikte
Er zijn een aantal vuistregels wat betreft de
wanddikte van een EVA product. De minimale
wanddikte is 3 mm tot 4 mm en de maximale
wanddikte is 30 mm tot 35 mm.

Deellijn

Assemblage mogelijkheden
Shrink-to-fit
Bij shrink-to-fit wordt gebruik gemaakt van de krimp
na productie (±5%). Ook bij het eindconcept zal
dit van toepassing zijn. Als het EVA zadeldek uit de
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matrijs komt zal deze eerst expanderen.
Geleidelijk zal het EVA ook weer krimpen.
Dit zal gedaan worden door de kunststof schaal als
krimpmal te gebruiken. Het EVA zadeldek zal dan
om de kunststof schaal krimpen, waardoor het EVA
de goede vorm heeft gerelateerd aan de kunststof
schaal.

In de detailleringsfase is er nog eens goed naar het

Andere mogelijkheden
Stikken
Ook het stikke van EVA is mogelijk. Het is zo dat bij
een wanddikte van 3-5 mm een goede
stikverbinding gemaakt kan worden.

Aanpassing EVA zadeldek
Vandaalproof
De spleet in de zijkant van het zadeldek, die aan het
eind van de conceptfase nog te zien was in het
eindconcept aan de zijkant van het zadel is weggelaten. Dit detail zou moeten zorgen voor een
sportief element. Door een kleine opening in het
EVA zadeldek zou dan een deel van de kunststof
schaal zichtbaar worden, als sportief stylingselement.
Dit is ook te zien in het zijaanzicht in figuur 3.3.1.
Deze beslissing wat betreft het weglaten van dit
detail is genomen omdat het fietszadel hierdoor meer
vandaalproof zal worden. Als dit detail aanwezig zou
blijven, dan kan men het EVA los gaan peuteren bij
die spleet in het EVA zadeldek. Hierdoor kan men
proberen het EVA zadeldek van de kunststof schaal
af te trekken. Door de uitsparing weg te laten, kan dit
voorkomen worden.

Verlijmen
EVA kan ondanks de goede chemische
eigenschappen, met de juiste combinatie van
materiaal en lijm toch verlijmd worden. Hierbij zijn
ook hechtingen op kunststof, alumnium of staal
mogelijk. Maar verlijmen zal bij het EVA fietszadelconcept niet toegepast worden.

eindconcept gekeken. Daarom zijn er een aantal
onderdelen nog een klein beetje aangepast.
Die veranderingen zullen in deze paragraaf
aangegeven worden. In paragraaf 3.5 wordt het
definitieve eindconcept toegelicht.

Figuur | 3.3.1
Kunststof schaal zichtbaar door gleuf in EVA zadeldek
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Andere vorm EVA flap
Om een betere grip op het zadel te krijgen als
men het vastpakt gezien vanaf de achterkant, is
de vorm van de EVA flap nog aangepast. Ook
wordt hierdoor materiaal bespaard wat weer
gunstig is.
Deze aanpassing kon gedaan worden omdat in
het midden niet echt ondersteuning nodig is.
Het is van belang dat de zitbeenderen goed
ondersteund worden. Maar dat is nog steeds
het geval bij de aanpassing van de vorm van de
EVA flap die te zien is in het onderste plaatje in
figuur 3.3.2.

Figuur | 3.3.2
Vorm van de EVA flap
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Figuur | 3.3.4
Kunststof achterkap, variant 1

Figuur | 3.3.3
Onderaanzicht verandering vorm kunststof achterkap

Aanpassing kunststof achterkap
Vanwege de aanpassing van de vorm van de
EVA flap, moet deze vorm ook in het kunststof
onderdeel gehandhaafd worden. Hierdoor kan
men het zadel van de achterkant goed beetpakken in de ronding, anders zou de vorm van
de onderkant van de kunststof achterkap in de
weg zitten. Daarom krijgt deze dezelfde ronding als de EVA flap. Deze verandering van de
kunststof achterkap is te zien in figuur 3.3.3
Andere aanpassing kunststof achterkap
Zoals bij het eindconcept uitgelegd werd,
wordt er aan de achterkant op het EVA
zadeldek een kunststof onderdeel geschoven,
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de kunststof achterkap. Dit onderdeel wordt tevens
over de achterkant van het stalen frame geschoven.
Bij het herzien van het eindconcept is er ook gekeken
naar dit onderdeel. En er zijn enkele varianten de
revue gepasseerd, welke hieronder aan bod zullen
komen.
Kunststof achterklep, variant 1
De eerste variant van de kunststof achterkap is te zien
in figuur 3.3.4. Aan de binnenkant van de kunststof
achterkap zaten drie uitsteeksels met daaraan vast
ribben. Dit is ook terug te zien in de doorsnede in
figuur 3.3.6.
De EVA flap van het EVA zadeldek wordt om de
kunststof schaal geschoven en wordt door de kunststof achterkap op z’n plaats gehouden. Deze drie
uitstekende delen van de kunststof achterkap zouden
ervoor moeten zorgen dat de EVA flap verticaal op
z’n plaats gehouden wordt. Door de drie uitsteeksels
wordt dus voorkomen dat de EVA flap omhoog klapt.
Verder zijn de ribben toegevoegd om het onderdeel
van extra stijfheid te voorzien.

Figuur | 3.3.5
Kunststof achterkap, variant 2

Toen er nog eens goed gekeken is naar dit onderdeel
bleek dat deze drie uitstekende delen helemaal niet
zo handig zijn. Dit omdat deze uitstekende delen de
verende functie van het EVA teniet zouden kunnen
doen. Het EVA steunt af op die vlakken en daardoor
kan het waarschijnlijk onvoldoende veren, omdat het
door die uitstekende delen tegengehouden wordt.
Daarom is er nog verder gekeken naar mogelijke

mFiguur | 3.3.6
Doorsnede EVA fietszadel
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Figuur | 3.3.7
Kunststof achterkap, variant 3

oplossingen, die hieronder verder besproken zullen
worden.
Kunstof achterkap, variant 2
Een nieuw idee is om nog steeds van deze uitstekende
delen te gebruiken, maar dan op een andere manier.
Er zullen nu twee horizontale uistekende delen aan
beide zijden van de kunststof achterkap geïntegreerd
worden in het kunststof spuitgegoten onderdeel,
maar deze zullen lager zitten, waardoor de EVA flap
beter kan veren. Deze uitsteeksels steken dus vanuit
de binnenkant in het EVA. Er zullen overigens nog
steeds op drie delen verstevigende ribben toegevoegd
worden. Het nieuwe ontwerp van de kunststof
achterkap is te zien in figuur 3.3.5.
Het EVA wordt nu in de verticale richting tegengehouden, waardoor het er niet uit kan schieten.
Alleen waarschijnlijk hebben deze uitsteeksels nog
steeds een negatief effect op de vering, vooral omdat
ze redelijk in de buurt zitten van het gedeelte van het
EVA waar de zitbeenderen op steunen. Daarom is er
uiteindelijk ook niet voor deze oplossing gekozen.
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Figuur | 3.3.8
Kunststof achterkap, variatie 4

Kunstof achterkap, variant 3
Een andere oplossing was om doorlopende ribben te
maken aan de binnenkant van het kunststof onderdeel. Dit is te zien in figuur 3.3.7. De ribben hebben
twee functies. Ten eerste verstevigen ze het onderdeel, doordat de stijfheid groter zal worden.
En ten tweede omdat deze ribben in het EVA
zadeldek zullen vallen en daardoor het EVA op de
goede plek zal houden. Het nadeel hiervan is dat het
EVA nog steeds kan gaan schuiven in verticale
richting, omdat het EVA in verticale richting
onvoldoende tegen gehouden wordt, waardoor de
EVA flap er nog steeds uit zou kunnen schieten.
Kunstof opzetstuk, variant 4
De laatste oplossing is om naast de ribben van figuur
3.3.8 nog extra uitsteeksels te maken in het
kunststof onderdeel. Deze zullen op de onderkant
van de kunststof achterkap zitten en de EVA flap zal
hierin haken en wordt daardoor op de goede plek
gehouden. De ribben zorgen ervoor dat de kunststof

Figuur | 3.3.9
Aanpassing achterkant kunststof schaal, boven: oude versie;
onder: nieuwe versie vorm achterkant kunststof schaal

Figuur | 3.3.10
Kunststof achterkap, eindversie

achterklep ook aan de zijkanten niet te flexibel is. Maar dit kan allemaal veel eenvoudiger
bleek door de kunststof schaal een kromming
te geven aan de achterkant. Zie ook figuur
3.3.9 waar het goed te zien is in het zijaanzicht.
Dit zal hieronder verder toegelicht worden.
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achterkap al heel stijf is, doordat de schuinerliggende
zijwand vloeiend de hoek omgaat naar de voorkant,
zie ook figuur 3.3.10. Hierdoor krijg je een hele sterke
en stijve hoofdvorm. Dus hierdoor kunnen de ribben
achterwege gelaten worden. De uiteindelijke versie
van de kunststof achterkap is te zien in figuur 3.3.10

Figuur | 3.3.11
Doorsnede kunststof achterkap en rest van het fietszadel

Uiteindelijke keuze kunststof achterkap
Er is uiteindelijk gekozen om de ribben en de
uisteeksels weg te laten. Dit omdat het EVA
al door de kunststof schaal en de kunststof
achterkap op z’n plaats gehouden wordt, zie
ook figuur 3.3.11
Doordat de EVA flap al goed om de
constructieschaal geslagen is hoeft de kunststof
achterkap de boel alleen maar tegen te houden.
Hierdoor zijn er geen uitsteeksels nodig.
Want de EVA flap kan er niet meer uitklappen, omdat deze klem gehouden wordt tussen
de kunststof schaal en de kunststof achterkap.
Ook kunnen de ribben achteraf toch achterwege gelaten worden. Dit omdat het kunststof

Figuur | 3.3.12
Aanpassing kunststof achterkap voor stalen frame
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Aanpassingen kunststof achterkap voor stalen
frame
Aangezien de fietser op het zadel van links naar
rechts beweegt, moet er dus goed op gelet worden dat
het stalen frame vanuit meerdere richtingen op z’n
plaats gehouden wordt. Dit is vanuit de x-richting, de
y-richting en de z-richting en het op z’n plek houden
door het kunststof onderdeel kan gedaan worden
door de vorm van de kunststof achterklep. Doordat
het stalen frame in de kunststof achterklep geschoven
is, wordt het stalen frame al redelijk goed ingeklemd.
Om er nou voor te zorgen dat het onderdeel niet van

het zadel los getrokken kan worden zitten er in de
opening van het kunststof onderdeel nog twee
bevestigingspunten. Zodra de buis daarover heen
geduwd is, zit het frame vast geklikt achter deze
uitsteeksels. Dit is ook te zien in figuur 3.3.12.
En kan er door de vorm niet meer afgehaald worden.
Bij eventuele disassemblage kan men de uitsteeksels
nog wel omlaag duwen met behulp van een
schroevendraaier en zo het stalen frame er weer
uit krijgen. Maar omdat als uitgangspunt toch wel
gekozen is voor het verwisselen van het EVA dek en
de kunststof achterklep, zodat de consument kan
variëren qua kleuren, is deze manier van bevestigen
toch niet zo handig. Deze manier van bevestigen zou
de kunststof achterklep te veel beschadigen en daardoor zal er blijvende vervorming optreden. Daarom
is er toch voor gekozen om nog eens te kijken naar
de bevestiging van het stalen frame in de kunststof
achterkap.
Andere oplossing de kunststof achterkap
bevestigen aan stalen frame
Een idee daarna was om het stalen frame op twee
plekken plat te slaan en door het kunststof opzetstuk
en door het frame schroeven te monteren.
Dit is ook geïllustreerd in figuur 3.3.13.
Juist met het oog op vandalen leek deze oplossing
beter. Dit omdat schroeven toch minder gemakkelijk te demonteren zijn dan de verbindingen zoals in
figuur 3.3.12 bij de vorige oplossing. Verder zullen
vandalen waarschijnlijk niet echt de moeite nemen
om het los te schroeven. Want als men naar een fiets
kijkt kan men deze eigenlijk helemaal los schroeven
en uit elkaar halen. Uit de realiteit blijkt dat dat niet
vaak gebeurd en daarom kan er dus aangenomen
worden dat vandalen waarschijnlijk niet de moeite

Figuur | 3.3.13
Nieuwe aanpassing kunststof achterkap voor stalen frame
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3.3 Aanpassingen eindconcept
zullen nemen om schroeven los te gaan halen.
Maar ook aan de oplossing in figuur 3.3.13 hangt een
nadeel. Dit omdat het niet handig is om de buis plaat
te slaan op die plekken. Vooral omdat het grootste
deel van het gewicht van de fietser op het achterste
deel van het stalen frame rust en daardoor zou het
stalen frame bij de platgeslagen stukken
kunnen gaan knikken, doordat het minder stijf is op
die plekken.
Definitieve manier bevestigen stalen frame aan
kunststof achterkap
Er moet dus een verbinding worden gezocht die en
het EVA aan de achterkant op zijn plaats houdt en
die ervoor zorgt dat het stalen frame niet losgetrokken kan worden. Belangrijke opmerking hierbij is
dat deze verbinding losneembaar moet zijn zonder
dat het het EVA, de kunststof achterklep of het stalen
frame beschadigd. Een oplossing hiervoor is om
de twee schroeven net achter de rondingen van het
stalen frame te plaatsen, en dan links en rechts één,
zodat het frame niet kan gaan schuiven. Zie ook
figuur 3.3.14. Daarin is te zien hoe het stalen frame
op twee plekken wordt ingeklemd.
In de recherafbeelding van figuur 3.3.14 is het stalen
frame op de kunststof achterkap getekend ter
verduidelijking. De schroeven zullen uitgebreider
toegelicht worden in paragraaf 3.5 ‘Kernpunten eindconcept’.
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Figuur | 3.3.15
Doorsnede eindconcept

Figuur | 3.3.14
Definitieve manier bevestigen stalen frame aan kunststof
achterkap
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3.4 Exploded view eindconcept
Om een goed beeld te krijgen van het

eindconcept is er een exploded view
gemaakt. Het zadel bestaat uit een vijftal
onderdelen. Dit zijn het EVA zadeldek
(A), de kunststof schaal (B), de kunststof achterkap (C), het stalen frame (D),
assemblagemateriaal (E) en de zadelpen
(F), welke los van het het zadelconcept
gezien moet worden. Een grote versie van
deze exploded view is te zien in bijlage
3.4 ‘Exploded view eindconcept’
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Figuur | 3.4.1
Exploded view
Cijfers geven volgorde van
assembleren aan
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3.5 Kernpunten eindconcept
Toen er uiteindelijk een eindconcept gekozen was,
is deze nog eens goed bekeken. Ook waren
sommige punten nog niet helemaal duidelijk.
In deze paragraaf wordt het eindconcept nog eens
toegelicht. Met die versie van het eindconcept zal
vervolgens een 3D model gemaakt worden van het
EVA zadeldek in SolidWorks, wat aan bod komt in
de volgende paragraaf.

Onderdeel A: EVA zadeldek

Figuur | 3.5.2
Neus van het EVA zadeldek

EVA fietszadel eindconcept

Figuur | 3.5.3
Uitkamering van EVA flap
In de rechterafbeelding wordt vanuit het bovenaazicht
aangegeven op welke twee plaatsen de uitkamering zit.
Figuur | 3.5.1
Eindtekening EVA fietszadel eindconcept

Het zadelconcept bestaat uit vijf onderdelen.
Het EVA zadeldek (A), de kunststof schaal (B), de
kunststof achterkap (C), het stalen frame (D) en
assemblagemateriaal (E). Dit is duidelijk te zien in de
exploded view bij figuur 3.4.1. In figuur 3.3.15 is een
doorsnede te zien van het eindconcept.
Om het eindconcept duidelijk toe te lichten zal dit
gedaan worden per onderdeel:

64 of 60

Het EVA zadeldek (A) zit bevestigd over een
kunststof schaal (B). De neus aan de voorkant van
het EVA zadeldek is dicht gemodelleerd, zie ook
figuur 3.5.2. Hierdoor is krimp op de kunststof schaal
(onderdeel B) zoals beschreven werd bij paragraaf 3.1
‘Productieproces EVA’. mogelijk Het EVA zadeldek
wordt strak om de kunststof schaal (onderdeel B)
geklemd en de EVA flap in het EVA, dat voor de vering zal zorgen, zit aan de achterkant van de kunststof
schaal geklapt. Ook is de EVA flap uitgekamerd.
Dit is gedaan zoals te zien is in figuur 3.5.3.
Ook heeft het eindconcept in het EVA zadeldek een
uitsparing in het middengedeelte.

Hier ligt het EVA wat dieper, waardoor er voor
wordt gezorgd dat er minder snel druk kan
ontstaan op de geslachtsdelen en het schaambeen. Doordat deze uitsparing schuin afloopt
naar de achterkant van het zadel is er ook
rekening gehouden met vrouwen die last
kunnen krijgen van hun stuitbeentje. Door
het EVA ook op dat gedeelte dieper ligt zal de
vrouw minder snel last krijgen van haar stuitje
Bovendien stroomt regen gemakkelijk weg
in de uitsparing, zodat er geen water op het
zadeldek blijft liggen.
Verder wordt het EVA zadeldek alvorens het
krimpen op de volgende manier om de kunststof schaal gedaan. Eerst wordt het zadeldek
aan de voorkant over de kunststof schaal
getrokken, zoals in figuur 3.5.2. En de rand,
zoals te zien is hieronder zal om de zijkanten
van de schaal klemmen tijdens het krimpen
om de kunststof schaal. Tot slot wordt de EVA
flap aan de
achterkant
om de schaal
geklapt.

Detaillering

3.5 Kernpunten eindconcept

Figuur | 3.5.4
Bevestigingsdeel achter

Onderdeel B: Kunststof schaal
De kunststof schaal loopt achter iets schuin naar
beneden. Dit is ook te zien in figuur 3.5.4 en in de
doorsnede van figuur 3.5.5 is de kromming aan de
achterkant van het kunststof onderdeel ook te zien.
Die kromming aan de achterkant van de schaal daar
waar de achterkant wat rond afloopt zorgt voor extra
stijfheid van de kunststof schaal. Dit heeft ook
invloed gehad op het definitieve voorstel voor de
kunststof achterkap. Dit omdat door die kromme
rand aan de achterkant van de kunststof schaal en
de kunststof achterkap er samen voor zorgen dat de
EVA flap niet omhoog kan klappen, want deze zit
tussen de kunststof schaal en de kunststof achterkap
ingeklemd, waardoor er geen uitsteeksels nodig zijn,
zoals uitgelegd is in paragraaf 3.3. Verder is in figuur
3.5.4 en figuur 3.5.5 een lichte kromming in de schaal
te zien, vooral ter hoogte van het zitgedeelte.
Hierdoor kan de EVA laag daar dikker zijn, wat
ervoor zorgt dat men wat comfortabeler zit door een
extra dik EVA gedeelte.

Figuur | 3.5.5
Bevestigingsdeel achter

Figuur | 3.5.6
Kunststof opzetstuk
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Figuur | 3.5.7
Voorbeeld fietstasje met ICS bevestiging

Onderdeel C: Kunststof achterkap
Verder wordt er aan de achterkant een kunststof
achterkap op de achterkant van het EVA zadeldek en
de achterkant van het stalen frame geschoven.
De kunststof achterkap houdt het EVA op z’n plaats
evenals het stalen frame. Het EVA zadeldek steunt
door middel van de EVA flap op de kunststof achterklep, welke ook te zien is in figuur 3.5.6.

Figuur | 3.5.8
ICS bevestiging bij eindconcept

ICS

ICS - bevestiging
De ICS bevestiging is een standaardbevestiging,
voluit is ICS: Integrated Clip System.
Dit bevestigingssysteem wordt veel bij bestaande
zadels gebruikt om op een universele manier
accesoires zoals zadeltasjes aan het zadel te kunnen
bevestigen. Dit is ook te zien in figuur 3.5.7. Je klikt
het klepje in de opening aan de achterkant van het
zadel in de kunststof schaal. Bij het eindconcept

Figuur | 3.5.9
Vorm EVA flap en kunststof achterkap
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3.5 Kernpunten eindconcept

Figuur | 3.5.10
Plaatje iemand die zadel vastpakt

Figuur | 3.5.13
Bolkopflens

Figuur | 3.5.14
Manier van monteren bolkopflens

zit dit verwerkt aan de onderkant van de kunststof
achterkap. Zie ook figuur 3.5.9
Handvat in de kunststof achterkap
Doordat de vorm van het EVA verdikte deel een
inham heeft, en deze vorm ook terug te zien is in de
kunststof achterkap, kan het fietszadel
gemakkelijk vastgehouden worden aan het zadel

Figuur | 3.5.12
Bovenaanzicht van monteren 2x bolkopflens

vanaf de achterkap.
Deze vorm van de EVA flap en het kunststof opzetstuk is ook te zien in figuur 3.5.9
Onderdeel D: Stalen frame
Het stalen frame wordt aan de voorkant in het de
kunststof schaal geschoven en aan de achterkant
wordt deze in de opening van de kunststof achterkap
geschoven. Vervolgens wordt het frame door twee
schroeven op z’n plaats gehouden. Dit zal gebeuren
op twee plekken, welke zijn weergegeven in figuur
3.5.12. Door de schroeven, die in de EVA flap steken,
wordt het stalen frame ingeklemd zoals in figuur
3.5.14.

Figuur | 3.5.11
Afbeeldingen stalen frame, bovenste afbeelding: zijaanzicht
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Onderdeel E:
Assemblagemateriaal
Deze schroeven zullen bolkopflens schroeven zijn, zie
ook figuur 3.5.13. Deze schroeven zijn wat afgerond,
waardoor mensen zich niet bezeren door bijvoorbeeld scherpe randen. En dit is wel van belang,
omdat men het zadel bij de EVA flap en de kunststof
achterkap vastpakt, zie ook figuur 3.5.10.

Figuur | 3.5.15
Bovenaanzicht van monteren bolkopflens

Sportief detail
Door de vorm van de kunststof achterkap wordt
het sportieve van het fietszadel ook benadrukt.
Dit omdat het schuin omhoog loopt en dus
smaller oogt. Sportieve zadels zijn aan de achterkant meestal heel erg dun qua materiaaldikte.
Door het kunststof opzetstuk schuin af te laten
lopen wordt dit detail van sportiviteit benadrukt.
Dit is ook te zien in figuur 3.5.14 en 3.5.15.

Figuur | 3.5.16
Zijaanzicht racezadel
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3.5 Kernpunten eindconcept
Afmetingen onderdelen
In de onderdelen hieronder zijn de afmetingen
weergegeven.

220 mm

40 mm

60 mm
80 mm

185 mm

250 mm
250 mm

160 mm

43 mm

45 mm
50 mm

185 mm

70 mm
Figuur | 3.5.16
Tekeningen eindconcept
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3.6 Kleurenkeuze en texturering eindconcept
In deze paragraaf zal de kleurenkeuze en de

texturering van het eindconcept toegelicht worden.
Door de variatie in kleuren heeft de consument zelf
invloed op de kleurenstelling die het beste bij haar
of zijn fiets past. In de eindtekeningen die gebruikt
worden in dit verslag is steeds een zwart zadeldek
genomen met een limegroene kunststof achterkap.
De definitieve kleurenkeuze zal nu aan bod komen.
Variatie op kunststof achterkap en EVA zadeldek
Er is uiteindelijk voor gekozen dat de consument in
een fietsenwinkel kan kiezen uit drie kleurencombinaties.
Er zijn drie standaardzadels, met bepaalde kleurencombinaties van een EVA zadeldek en een kunststof
achterkap, welke ook weergegeven zijn in figuur
3.6.1. Vanwege het transport is ervoor gekozen om de
EVA fietszadels geassembleerd naar de fietsenwinkels
te brengen. Als de consument dan toch een andere
kleur wil qua EVA zadeldek of kunststof achterkap
dan kan hij of zij deze op internet bestellen. Er wordt
vanuit gegaan dat er meer vraag zal zijn voor het verwisselen van de kunststof achterkap, omdat dit een
relatief kleiner onderdeel is dan het EVA zadeldek.
Dit zal nog verder toegelicht worden in paragraaf
3.13.

Figuur | 3.6.1
Kleurenkeuze EVA zadeldek (links) en kunststof
opzetstuk (rechts)
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Kleurenkeuze EVA zadeldek en kunststof achterkap
De volgende kleurstellingen zijn gekozen voor het
EVA zadeldek (afkorting ‘EVA’) en de kunststof
achterkap (afkorting ‘kunststof ’):

voor een mooie aanvulling.
Deze kleuren zijn ook wel een beetje gebaseerd
op de trend ‘New colour / contrast’, zoals te

Kleurenkeuze 1) EVA: zwart, kunststof: zilverkleur
Kleurenkeuze 2) EVA: bruin, kunststof: limegroen
Kleurenkeuze 3) EVA: créme, kunststof: zeeblauw
Bij de kleurenkeuzes is er vooral opgelet dat er één
kleurenstelling bij zit die meer standaard is en dus
over het algemeen bij elke fiets past (kleurstelling 1).
Verder is er één gekozen die daar redelijk dichtbij ligt,
maar toch net iets anders is (kleurstelling 2) en er zit
één kleurstelling bij die wat extremer is (kleurstelling
3).
Kleurenkeuze 1
Het EVA zadeldek is bij deze kleurenstelling zwart,
zoals bij de meeste zadels het geval is en heeft daarnaast een zilverkleurige kunststof achterkap. Dit is de
meeste veilige keuze qua kleuren. De kleuren passen
vrijwel bij elke fiets en daarom is het vanzelfsprekend
dat deze kleurencombinatie opgenomen wordt in het
assortiment van het nieuwe EVA fietszadel.
Kleurenkeuze 2
De tweede kleurenkeuze is gebaseerd op de leren
zadels. Daarom is er voor gekozen om het EVA
zadeldek een bruine kleur te geven. Bovendien krijgt
het zadel een frisse twist door er een limegroene
kunststof achterkap op te zetten.
Kleurenkeuze 3
De laatste kleurenkeuze is de meest gewaagde. Het
zadeldek heeft een crémekleurige kleur. Een lichte
kleur die je niet zoveel ziet bij fietszadels. Verder
zorgt de zeeblauwe kleur van de kunststof achterkap

Figuur | 3.6.2
Trend: New colour / contrast

lezen was in paragraaf 1.11 ‘Trendonderzoek
styling’.
Dit is overigens ook een trend die niet snel
gedateerd zal raken.
In paragraaf 3.12 en 3.13 Marketing zal verder
toegelicht worden op wat voor manieren deze
kleurencombinaties verkocht zullen worden.
Texturering van het EVA zadeldek
Omdat fietsen overal gezet worden in de
openbare ruimte, zoals een fietsenstalling,
maar ook gewoon in de schuur, moet het zadel
tegen een stootje kunnen, zoals ook bleek uit
paragraaf 1.9 ‘Gebruiksomgevingen en worst
case scenarios’. Daarom is er een
extra dikke rand gemaakt met texturering die
ervoor zorgt dat het niet meteen opvalt als een
zadel een keer gevallen is. Deze texturering is
toegepast onder de deellijn en het stuk van de
stootbumper boven de deellijn. De deellijn is
te zien in figuur 3.2.3 in zij- en achteraanzicht,
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3.6 Kleurenkeuze en texturering eindconcept
waar de deellijn met wit aangegeven is. Dit omdat
bij een glad oppervlak van EVA de schaafplekken veel sneller te zien. Deze textuur in de vorm
van kleine puntjes in het EVA zal aflopend zijn
en dus minder dicht op elkaar zitten richting de
neus, zie ook figuur 3.3.6. Dit om het zadel speels
te houden en het een vormkenmerk van snelheid
mee te geven, zie ook figuur 3.3.7.

Figuur | 3.2.3
Texturering in EVA

Figuur | 3.3.8
Logo in EVA zadeldek
Figuur | 3.3.6
Uitvergroot textuurdeel fietszadel

Figuur | 3.2.4
Schuimmodel, boven en onder de deellijn
loopt het product schuin af
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Ook zal er in de bovenkant in het EVA zadeldek
een logo gemaakt worden. Zie ook figuur 3.3.8.
Dit logo wordt in paragraaf 3.13 nog verder
toegelicht.

Doordat deze vorm van het logo uitgesneden
wordt uit het EVA zadeldek, wordt de kunststof
schaal zichtbaar. Wat zorgt voor een leuk effect
qua logo. Het EVA zadeldek zal over het algemeen
een wanddikte hebben van 6 mm, in de plek van
de uitsparing, waar het logo geplaatst wordt kan
de wanddikte van het EVA zadeldek dunner zijn.
Dit omdat men met deze plek toch niet mee in
aanraking komt met het zitvlak.

Figuur | 3.3.7
Beweging, snelheid
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3.7 Uitwerking eindconcept
Uiteindelijk is het eindconcept uitgewerkt in

Solidworks door middel van surface modelling.
Gezien het zadel toch wel een complex product is
om te modelleren, is het vanwege de tijd gehouden
bij het modelleren van een deel van de oppervlakte van het EVA zadeldek, het stalen frame en de
zadelpen.
Allereerst is al basis de zadelpen gemodelleerd.
Dit kon gedaan worden door middel van solid modelling. De andere delen van het zadel zijn gemodelleerd met surface modelling. Dat was voor mij een
manier van modelleren waar ik iets minder ervaring
mee heb, maar daarom juist goed om dat eens wat
vaker te doen.
Door middel van twee aanzichten zijn aan de hand
daarvan schetsen gemaakt. Deze zijn geprojecteerd
waartussen lofts zijn gemaakt. Het is bij surface
modelling van groot belang dat de oppervlakken
goed op elkaar aansluiten. Dit kan gedaan worden
door middel van een tangente relatie. Hierdoor krijg
het naastliggende vlak dezelfde kromming. In Solidworks kan dan met de optie ‘Zebra stripes’ gecontroleerd worden of de vlakken daadwerkelijk vloeiend in elkaar overlopen. Het blijkt dat dit toch nog
een tijdrovende klus is, om ze echt precies op elkaar
aan te laten sluiten. Als de vlakken vloeiend op elkaar
aansluiten kan men meerdere oppervlakken met de
‘knit’ functie als het ware tot één geheel maken.
Vervolgens kan men door middel van de ‘thicken’
optie het zadel tot een solid vorm maken, waarna er
weer nieuwe bewerkingen gedaan kunnen worden.
Het model dient tijdens de presentatie als vormbeschrijving, zodat duidelijk wordt hoe de vorm van het
EVA zadeldek eruit ziet.
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Figuur | 3.7.1
Afbeeldingen van het 3D CAD model
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3.8 Productie(methode) en assemblage van onderdelen fietszadel
Om de onderdelen te maken zijn productieprocessen en materialen nodig. Deze
komen aan bod in deze paragraaf en eveneens ook het assembleren.
Onderdeel A: EVA zadeldek

Het zadeldek zal gemaakt worden van het materiaal EVA en zal geproduceerd worden met
het EVA productieproces, wat al omschreven is
in paragraaf 3.1 ‘Productieproces EVA’.
Het EVA heeft geen nabehandeling nodig.
Verder loopt de hardheid van EVA van 20 - 60
Shore A. Hierbij is 20 Shore A zacht. Voor het
Yepp zitje is gekozen voor een relatief harde
EVA soort van zo’n 50 Shore A. Het fietszadel
kan wel iets zachter ten behoeve van comfort
en daarom is er gekozen voor een hardheid
van 40 Shore A.
Onderdeel B: Kunststof schaal

De kunststof schaal zal gemaakt worden van
het materiaal PP en er is gekozen om dit te
onderdeel te produceren door middel van
kunststof spuitgieten.
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Onderdeel C: Kunststof achterkap
De kunststof achterkap zal ook
gemaakt worden van het materiaal
PP en er is gekozen om dit te
produceren door middel van
kunststof spuitgieten. Een eventuele
nabehandeling is het aanbrengen van een print op het
onderdeel. Maar dit komt nog aan de orde in
paragraaf 3.13 ‘Marketing’, waar uitgelegd zal worden
hoe de kunststof achterkappen verkocht zullen
worden en wat er allemaal mogelijk is door middel
van bestellen via een website.
Onderdeel D: Stalen frame
Het stalen frame zal
vervaardigd worden door
middel van het buigen van
stafmateriaal.
Hierbij is van belang dat
de buigradius minimaal
1,5 keer de doorsnede van de buis moet bedragen, wil
het buigen uitgevoerd kunnen worden.
De buigradius is minimaal 1,5 keer de doorsnede
van de buis. Aangezien het stalen frame moet passen
op bestaande zadelpennen wordt dus de standaarddoorsnede van de stalen frames van bestaande
gebruikt. De minimale buigradius die dus aangenomen moet worden bij dit stalen frame zal dan dus
worden: 1,5 * 7 mm =10,5 mm
Onderdeel E: Assemblagemateriaal
Het assemblagemateriaal zijn bolkopflenzen (2x) en
dit zijn inkoopdelen en deze zullen dus worden
ingekocht. In het kunststof opzetstuk zullen kleine
gaatjes gemaakt worden, zodat het assembleren
sneller kan gaan.

Volgorde van assembleren
Het assemblageproces kan op volgende wijze
gehanteerd worden:
Allereerst wordt het EVA zadeldek aan de
voorkant over de kunststof schaal getrokken en vervolgens wordt aan de achterkant de EVA flap van het
zadeldek onder de kunststof schaal geklapt.
Zoals eerder werd uitgelegd kan de eerste
assemblagestap samengenomen worden met het
geregeld laten krimpen van het EVA-foam op de
kunststof schaal, die tegelijkertijd als krimpmal dient.
Vervolgens wordt het stalen frame in de kunststof
schaal geklikt. Dan wordt de kunststof achterkap
aan de achterkant op het EVA zadeldek geschoven
en wordt dit door middel van twee schroeven aan de
onderkant vastgezet.

Figuur | 3.8.1
Exploded view
Cijfers geven volgorde van assembleren aan

71 of 60

3.9 Kostenschatting
De kostenschatting is afhankelijk van de zes

onderdelen. De onderdelen van het zadel zijn het
EVA zadeldek (A), de kunststof schaal (B), het
kunststof opzetstuk (C), het stalen frame (D),
assemblagemateriaal (E) en de zadelpen (F).
Volgens de producent DPI is de kostprijs van EVA
afhankelijk van de volgende factoren:
*
*
*
*
*
*
*

Jaarbehoefte
Productafmetingen
Voudigheid
Wanddikte
Productvolume
Productkleur
Matrijs factoren

Met de voudigheid wordt het aantal producten per
matrijs in een station aangegeven. Zoals in figuur
3.9.1 te zien is, heeft de EVA machine van DPI acht
stations. Daarbij geeft de V de voudigheid aan in deze
figuur. Zoals te zien is in de figuur zit er in het tweede
station een 2V matrijs op een 1/2 station. Dat wil
dus zeggen twee producten in de matrijs in een half
station. De voudigheid is van invloed op de kostprijs
van EVA.

Prijsgegevens Yepp zitje
Uit berekeningen aan de hand van het Yepp fietszitje
kan een grove schatting gemaakt worden voor de
prijs voor het materiaal en het assembleren van het
EVA fietszadel. Deze schatting is gebaseerd op prijzen
die golden voor de onderdelen van het Yepp fietszitje.
Uit de totaalprijs die uit de schatting zal komen, zijn
dus kosten voor marketing, transport en bijvoorbeeld
mankracht weggelaten en gaat dit dus alleen puur om
prijsindicatie voor het fietszadelconcept gebaseerd
op materiaal- en assemblagekosten. In deze paragraaf
zullen alleen de bedragen genoemd worden.
Voor de berekening van deze prijzen wordt verwezen
naar bijlage 3.9 ‘Kostenschatting’.
Onderdeel A: EVA zadeldek
De prijs voor het EVA
zadeldek is €1,09
Onderdeel B: Kunststof schaal

De prijs voor de kunststof
schaal is €0,23
Onderdeel C: Kunststof achterkap

Figuur | 3.9.1
Overzicht machine
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De prijs voor de kunststof
achterkap is €0,11

Onderdeel D: Stalen frame
De prijs voor het
stalen frame is
€0,23

Onderdeel E: Assemblagemateriaal
Als assemblagemateriaal worden er twee
bolkopflenzen gebruikt in het EVA fietszadel.
De prijs voor twee bolkkopflenzen is €0,01
Assembly line cost and manufacture cost
De kosten voor de assembly line cost en de
manufacture cost bedragen €0,76
Onderdeel F: De zadelpen
De zadelpen wordt buiten deze berekening
gelaten, aangezien het zadel verkocht zal
worden zonder de zadelpen. Waar de
zadelpen wel van belang bij is, is het feit of
de consument een verende zadelpen heeft of
een gewone. Het zadel zal verkocht worden in
twee versies eentje met een dikker EVA deel,
geschikt voor normale zadelpennen en eentje
met een dunner EVA deel, voor de zadelpennen met vering, omdat door die verende
zadelpen al een deel van de
vering/demping opgevangen wordt.
Totaalprijs voor zadel (materiaal- en
assemblagekosten)
De afzonderlijke prijzen voor materiaal- en
assemblagekosten per onderdeel zijn bij elkaar
opgeteld en dat geeft een totaalprijs van €2,52
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3.10 Milieu-analyse EVA-fietszadel versus benchmarkzadel
Om te kijken wat voor invloed het

benchmarkzadel (Selle Royal Coast) en het
nieuwe EVA zadel op het milieu hebben is er
een milieu-analyse gedaan. Er is een LCA life cyclus analysis - uitgevoerd aan de hand
van de Ecolizer.
Hieronder is het benchmarkzadel uitgezet
tegenover het EVA concept. In een LCA
analyse, Life Cyclus Analysis, wordt de milieubelasting van een product bekeken, hierin
is de productie, de afdanking en de recycling
meegenomen. Voor uitgebreide berekeningen
die gebruikt zijn om figuur 3.10.1 te kunnen
weergeven, zie de uitgebreide bijlage 3.10.
In figuur 3.10.1 wordt het aantal mPt weergegeven per materiaal. Dit is een indicator die

weergeeft hoeveel invloed er is op het milieu. Deze
indicator wordt uitgedrukt in mPt, millipunten, zoals
in mPt per kg, mPt per km, mPt per m bijvoorbeeld.
Het benchmarkmodel bestaat uit de volgende
materialen: PP, laaggelegeerd staal, TPE, PUR en
PVC. Hierbij is PUR en PVC gehecht, dit is ook terug
te zien in de berekening in bijlage 3.10.
Uit de berekening aan de hand van de Ecolizer komt
een score van: 420,08 mPt voor het benchmarkzadel.
Het EVA fietszadelconcept zal bestaan uit de volgende materialen: PP, laaggelegeerd staal en EVA
Uit de berekening aan de hand van de Ecolizer komt
een score van: 163.47 mPt
In de figuur die te zien is in figuur 3.10.1 valt op
dat het benchmarkmodel het milieu veel zwaarder
belast dan het EVA fietszadelconcept. Want een lager

aantal mPt, geeft aan dat de milieubeslasting lager is.
Het verschil tussen het benchmarkzadel en het EVA
fietszadelconcept valt te verklaren door:
PP vastgeplakt zit aan PUR, daardoor zijn PP en
PUR chemisch afval en is PP niet te recyclen.
PVC vastgeplakt zit aan PUR, daardoor zijn PVC en
PUR chemisch afval en is PVC niet te recyclen.
TPE is is niet te recyclen, omdat dit een legering is
van verschillende kunststoffen met verschillende
eigenschappen.
In de grafiek in figuur 3.10.1 is te zien dat de balk PP
veel kleiner is, wat dus neerkomt op een lager aantal
mPt voor PP bij het EVA conceptzadel dan bij het
benchmarkmodel. Dit komt doordat het PP deel eenvoudig te scheiden is en dus recyclebaar is.

Benchmark t.o.v. EVA concept
(productie, afdanking en recycling)
450
400
350
300

PUR+PVC

EVA
PUR+PVC

250
200
150
100
50
0

TPE
EVA; 37,75

PP

laagelegeerd staal; 107,6
laagelegeerd staal; 107,6
PP; 52,56
PUR+PVC
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laagelegeerd staal

TPE

PP; 18,12

Figuur | 3.10.1
Life cyclus analysis

EVA
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3.11 EVA als verend/dempend materiaal
In het eindconcept wordt de vering en demping

gerealiseerd door de verdikking in EVA zadeldek
in plaats van afzonderlijke verende elementen zoals
bij de bestaande zadels.
Vering
Door het toepassen van vering wordt ervoor gezorgd
dat schokken en trillingen, die veroorzaakt worden
door het wegdek, niet doorgegeven worden aan de
fietser. Deze trillingen kunnen zorgen voor kleine
rupturen veroorzaakt worden in het weefsel onder
de tubers. Maar de trillingen kunnen ook invloed
hebben op de organen boven het perineum, zoals de
blaas, de prostaat en de vagina. De vering/demping
zorgt dus voor het absorberen van schokken en het
dempen van trillingen.
De veerconstante moet dus goed gekozen worden.
Want als het zadel te slap geveerd is, gaat het zadel
meedeinen als men met een hoge trapfrequentie
fietst. Maar een te stug zadel doet het comfort teniet.
Bij de huidige zadels heeft de vering vrijwel altijd de
neus als draaipunt. Hierdoor verandert het zadel bij
het inveren van hoek. Hierdoor wordt de neus van
het zadel bij het inveren in de schaamstreek van de
fietser gedrukt (Groenendijk, 1992).
EVA-fietszadel versus het benchmarkzadel
Bij de bestaande zadels wordt de vering opgevangen
door veren of door materialen die een verende
functie hebben, zoals elastomeren.
In het benchmarkzadel wordt voor de vering
elastomeren gebruikt. Dit is ook te zien in figuur
3.11.1. Elastomeren zijn polymeren met rubberachtige eigenschappen. Dit zijn ook wel thermoplastische elastomeren, afgekort tot TPE. Het is zo dat het
materiaal EVA ook een verend vermogen heeft
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Figuur | 3.11.1
Elastomeren in de vorm van bollen zorgen voor de vering bij het huidige benchmarkzadel

tijd om dit nog verder helemaal te onderzoeken. Maar om toch een indicatie te geven
van de vering/demping van EVA zal er een
aanname gedaan worden naar de elastische
vervorming van het materiaal. Daarom zijn de
elasticiteitsmodulus van EVA en van de elastomeren die gebruikt zijn in het EVA-fietszadelconcept respectievelijk benchmarkzadel
opgezocht en zullen deze met elkaar
vergeleken worden. Zie voor de opbouw van
dit benchmarkzadel eventueel paragraaf 1.6
‘Opbouw benchmarkzadel’.
Mechanische eigenschappen EVA
De weerstand tegen scheuren bedraagt: 8 – 14
kN/m (ASTM D624)
• Treksterkte: 1,9 – 2,4 Mpa (ASTM D638)
• Rek bij breuk: 205 – 380 % (ASTM D395)
• Slijtvastheid: 410 – 600 mm³ (DIN53515
10N)
De elasticiteitsmodulus van beide materialen
is opgezocht in het programma CES EduPack
2010.

Figuur | 3.11.2
In het nieuwe zadelconcept wordt de vering en demping
gerealiseerd door de verdikking in het EVA zadeldek.

en dus een opvolger kan zijn van de huidige verende
materialen zoals de elastomeren. Bij het EVA zadel
kan er dus van het materiaal dat gebruikt wordt voor
het zadeldek ook meteen de verende functie gehaald
worden, waardoor het ontwerp goedkoper kan
worden, doordat men minder verschillende
materialen nodig heeft.
Aanname elastische vervorming
Gezien de duur van dit project is er helaas te weinig

Young’s modulus EVA(Shore A65):
0.007 - 0.009 GPa
Young’s modulus Styrene butadiene rubber
(SBR): 0.002 - 0.01GPa
Hoe hoger de waarde van de Young’s modulus,
hoe stijver het materiaal is. Uit bovenstaande
gegevens blijkt dat de Young’s modulus van
EVA dus binnen het bereik ligt van waarden,
die de Young’s modulus van SBR kan aannemen. Hiermee kan dus een hele grove aanname gedaan worden, dat EVA daarom ook
geschikt als veerfunctie in het nieuwe EVA
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3.12 Marketing: productvoordelen
fietszadel.
Verende zadelpen
Er is daarnaast ook nog een verschil in
zadelpennen. Sommige fietsen hebben
namelijk een verende zadelpen en sommige fietsen een zadelpen zonder vering. Als een fiets
een verende zadelpen heeft, wordt een deel van
de vering/demping al opgevangen door de
zadelpen. Hierdoor hoeft de verende/dempende functie van het EVA-fietszadel ook
minder te zijn. Het is dus goed om dan twee
verschillende soorten zadels op de markt te
brengen. Dit kan gedaan worden door EVA
zadels met twee varianten van zadeldekken
te verkopen. Het verschil in zadeldek van de
zadels is dan de dikte van de EVA flap. Hierdoor kan het zadel beter
afgestemd worden op een fiets met of zonder
verende zadelpen.

Als uitgangspunt van de opdrachtgever van deze

bacheloropdracht is gekozen om een fietszadel van
het materiaal EVA te gaan ontwerpen. Juist bij de
marketing is het dan van belang om de
productvoordelen van EVA die eerder genoemd
zijn in paragraaf 1.8 ‘Voordelen EVA materiaal’
duidelijk aan te prijzen. Daarnaast is het bij de
marketing van belang dat het product aan de man
gebracht wordt en daarvoor is reclamemateriaal
voor nodig. Het deel reclamemateriaal van de marketing zal in de volgende paragraaf belicht worden.
Wat maakt een fietszadel gebruik makend van EVA
zo speciaal?
Gesloten celstructuur
Een groot voordeel van EVA is dat het materiaal
een gesloten celstructuur heeft. Hierdoor wordt het
zadeldek niet te warm in de zomer en niet te koud in
de winter. In tegenstelling tot gelzadels, welke in de
zomer gloeiend heet kunnen worden.
Vormgeving texturering
Om ervoor te zorgen dat het zadel niet meteen kapot
gaat, is ervoor gezorgd dat op de punt waar het zadel
valt, het EVA iets dikker is, genaamd een stootbumper. (zie paragraaf 3.6). Dit is mede gedaan door een
texturering in het EVA toe te passen. Deze texturering is toegepast onder de deellijn en het stuk van de
stootbumper boven de deellijn. De texturering wordt
aan steeds minder richting de voorkant van het zadel.
Dat doet denken aan de associatie snelheid en past
dus mooi binnen het sportieve tintje van de
doelgroep ‘Stad & Sportief ’.
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Verende functie materiaal
De vering kan gerealiseerd worden door het EVA zelf,
waardoor er geen extra materiaal nodig is en wat dus
leidt tot minder onderdelen. Dit wordt uitgebreider

beschreven in paragraaf 3.11 ‘EVA als verend/dempend materiaal’
Herkenning
Het nieuwe EVA zadel is te herkennen door de
texturering en de kunststof achterkap. Het leuke
hier aan is dat het om een kunststof onderdeel gaat,
dat er later opgeklikt wordt. Deze kunststof onderdelen kunnen dus uit verschillende kleuren gemaakt
worden, waardoor er voor iedere smaak wat is.
Ook kan het EVA zadeldek afgewisseld worden.
Hierdoor is er meer keuzevrijheid voor de consument
Dit zal in de volgende paragraaf verder toegelicht
worden.
Voordeel bij deassembleren
Een product komt natuurlijk ook een keer aan zijn
eind. Ook daar moet tijdens het ontwerpproces over
nagedacht worden. Omdat beslissingen dan al grote
invloed hebben op de ‘after life cyclus’.
Het voordeel van dit zadel is dat het zo opgebouwd
is dat deze gemakkelijk te scheiden is in de losse
onderdelen/materialen. Als men kijkt naar huidige
zadels dan zit de gellaag vast aan de andere laag.
Op die manier kan men de twee materialen nog lastig
van elkaar scheiden. Bij het EVA zadel kan men alle
onderdelen waaruit het zadel opgebouwd is, weer
scheiden tot de losse componenten in de materialen
waaruit het zadel opgebouwd is.
Als men het assemblagemateriaal verwijderd heeft,
kan men de kunststof achterkap er eenvoudig af
halen. Vervolgens kan het EVA zadeldek van de
kunststof schaal gewipt worden. Tot slot wordt het
stalen frame uit de kunststof schaal getrokken aan
de voorkant en houdt men een losse kunststof schaal
over. Gezien vanuit het oogpunt ‘cradle to cradle’
waarbij afval voedsel is, heeft dit product een voordeel, omdat de onderdelen gemakkelijk te scheiden
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3.13 Marketing: reclamemateriaal
Om een nieuw product aan de man te brengen is
daar natuurlijk reclamemateriaal voor nodig.
Bovendien is een productnaam en een bijpassend
logo van belang. Deze aspecten van de marketing
zullen in deze paragraaf aan bod komen.

Productnaam
Om een product op de markt te brengen is het van
groot belang om een goede naam voor het product
te hebben. Daarom wordt er voor dit zadel naast de
naam van de marketingpartner een eigen naam voor
het zadel verzonnen. Net zoals de productnaam Yepp
voor de fietsstoeltjes.
Om een product herkenbaar te maken voor de
consument is er een naam voor het EVA fietszadel
bedacht. Dit is de naam IZI geworden. Het leuke aan
deze naam is dat de productnaam van alle kanten op
dezelfde manier gelezen wordt. De naam wordt aan
de bovenkant van het zadel gedrukt in de uitsparing.
Het leuke hieraan is dat men dus van links naar rechts en andersom de naam op dezelfde manier leest.
Verder is de naam IZI afgeleid van ‘easy’.
Het IZI fietszadel is voor de consument
gemakkelijk te stylen naar eigen smaak. De zadels
worden geleverd in drie standaardcombinaties van

kleuren qua EVA zadeldek en kunststof achterkap,
zoals bespreken is in paragraaf 3.6. Men kan tegen
een kleine vergoeding bij een fietsenwinkel kiezen
voor een andere kleur EVA of een andere kleur
kunststof. Zo ligt er veel vrijheid bij de
consument. Door de bolkopflenzen los te schroeven,
kan men de kunststof achterkap er af halen en daarmee ook het EVA zadeldek. Dus men kan gemakkelijk zijn of haar zadel laten restylen, vandaar de naam
‘easy’.
Logo
Om de naam te visualiseren zijn er verschillende
logo’s gemaakt. In het logo komt beweging en
snelheid terug. Dit wordt uitgebeeld door de figuren
die te zien zijn in figuur 3.13.3. De beweging wordt
steeds kleiner en duidt snelheid aan. Dit is overigens
ook weer terug te vinden in de texturering op de
stootbumper welke doorloopt tot de voorkant van het
zadel. Het relief is achter erg sterk en wordt minder
naarmate van de voorkant van het zadel.

Figuur | 3.13.2
Variaties qua logo voor de productnaam ‘IZI”

Figuur | 3.13.4
Verschilende aanzichten van het EVA-fietszadelconcept
Figuur | 3.13.1
Logo van marketeer
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Figuur | 3.13.3
Sportieve elementen in logo
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3.13 Marketing: reclamemateriaal

Easy to

kunststof schaal

ize!

kunststof opzetstuk

Het IZI fietszadel wordt geleverd
in drie standaardcombinaties.
Een consument kan een zadel
aanpassen qua kleur door bij de
fietsenwinkel het EVA zadeldek
of het kunststof opzetstuk in
een andere kleurvariant te
bestellen.

stalen frame

productnaam van zadel

bolkopflens 2x

Het IZI fietszadel bestaat uit vier
onderdelen (het EVA zadeldek,
de kunststof schaal, het stalen
frame en het kunststof opzetstuk. Deze onderdelen zijn
gemakkelijk te deassembleren,
wat gunstig is gezien vanuit het
oogpunt ‘cradle to cradle’.
Wat een groot voordeel is van
het IZI fietszadel is dat de losse
veren zoals in bestaande zadels
niet meer nodig zijn. Bij het IZI
fietszadel wordt dit door het
materiaal E.V.A gedaan, wat een
verende functie heeft.

EVA zadeldek

custom

Diverse kleurstellingen
E.V.A zadeldek

Levering fietsenwinkels
De fietszadel zullen dus in drie kleurencombinaties geleverd worden. Men kan zelf op
internet een kunststof achterkap bestellen om
te kunnen variëren. Er kan gekozen worden uit
een heleboel kleuren. Men kan limited
editions bestellen op internet. Of een
seizoensgebonden kleur, maar ook kan
er bijvoorbeeld gekozen worden voor een
achterkap die reflecteert, zodat men extra goed
opvalt in het verkeer. Verder is het zo dat het
zadeldek ook bijbesteld kan worden, maar
omdat dit een redelijk groot deel van het zadel
is, wordt er verwacht dat mensen dat minder
snel zullen doen en dus eerder een onderdeel
als de achterkap willen aanpassen als ze aan
verandering toe zijn.

IZI
kunststof opzetstuk

Marketing: reclameposter
Hiernaast is in figuur 3.13.5 een marketing
poster te zien, deze kan gebruikt worden op
beurzen, zodat men het zadel goed aan de
man kan brengen. Op deze poster worden de
USP’s, unique selling points nog eens extra
benadrukt. Deze reclameposter is nog groter
te zien in bijlage 3.13 ‘Marketing poster’ en de
aanzichten zijn ook groter te zien in bijlage
3.13.2 ‘Schetsen eindconcept’

deellijn

stootbumper beschermt E.V.A tijdens
vallen

Doelgroep ‘Stad Sportief’
Geschikt voor mannen & vrouwen

kunststof schaal zichtbaar

IZI, easy to customize!
logo van producent

Figuur | 3.13.5
Marketing
Reclameposter voor IZI fietszadel

Bovendien kan een grote fietsenproducent als
Gazelle de kleurencombinatie van het EVA
zadeldek en de achterkap aanpassen aan een
nieuwe collectie, zodat de zadels mooi
afgestemd zijn op de fietsen.
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Figuur | 3.13.6
Kleurenkeuze EVA zadeldek (links) en kunststof
opzetstuk (rechts)
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Evaluatie

Hoofdstuk 4

4.1 Conclusies en aanbevelingen
Tijdens deze bachelor opdracht is er een EVA fietszadel concept ontworpen. Dit EVA zadelconcept
is getoetst aan het programma van eisen en wensen
in paragraaf 1.13. Het resultaat hiervan is terug te
lezen in bijlage 4.1 ‘Toetsing PvE & W’.
Aan de hand van die toetsing van het PvE en W
kunnen een aantal dingen geconcludeerd worden
van punten waar bij meer tijd nog naar gekeken
moet worden.
3D modellen alle onderdelen
Allereerst is het van belang dat het zadel in zijn
geheel uitgewerkt wordt in Solidworks.
Aan de hand van dit model kunnen er betere aannames gedaan worden naar de elastische
vervorming van het EVA materiaal in vergelijking
tot de elastomeren van het benchmarkzadel.
Ook kan er dan definitieve hardheid van het
EVA worden gekozen die het beste aansluit op de
comfortbeleving van fietsers die vallen onder de
doelgroep ‘Stad Sportief ’. Ook zullen technische
tekeningen en toleranties van belang zijn bij het
productieklaar maken van het zadel. Met behulp
van 3D modellen kan er dan ook gekeken worden
naar de verhouding tussen de dikte van de EVA
flap bij een gewone zadelpen en bij een verende
zadelpen.
Gewicht van het zadel
In de fase ‘productieklaar’ maken van het product
kan nog gekeken worden naar het gewicht. In het
programma van eisen en wensen is een eis gesteld
met betrekking tot een gewicht van maximaal
800 gram. Het uiteindelijke gewicht van het EVAfietszadelconcept moet dus nog vastgesteld worden
en aan de hand daarvan kunnen er mogelijk nog
gewichtsbesparende aanpassingen gedaan worden

Evaluatie

aan het zadel, waardoor de prijs zal dalen.
Bescherming tegen beschadiging
Er zou nog gekeken moeten worden naar de delen
van het EVA zadeldek waar de zitbeenderen op
steunen, hoe die het beste beschermd kunnen
worden tegen bijvoorbeeld een handrem of een
stuur van een andere fiets.
Milieu
Ook zou er gezien het oogpunt milieu nog verder
onderzoek gedaan kunnen worden. Zo kan er nog
verder gekeken worden naar de precieze effecten
op het milieu van het materiaal EVA. Hierbij kan
er nog verder ingezoomd worden op de productie
van EVA, waardoor dit zo min mogelijk milieubelastend uitgevoerd kan worden. Daarnaast kan er
nog gekeken worden of de materialen die gebruikt
worden in het zadel zo min mogelijk milieubelastend zijn en of de toegepaste materialen zo
veel mogelijk recyclebaar zijn.

Marketing
Verder kan de marketing ook nog verder
uitgediept worden. Zo moeten er nog
verpakkingen gemaakt worden waarmee de
zadels in de winkel kunnen worden
gepresenteerd.
Gebruikstest
Tot slot kan er met een proefmodel van het
EVA fietszadel nog een gebruikstest uitgevoerd
worden. Hierbij kan dan getest worden of het
zadel voldoet aan de norm dat deze met een
maximale kracht van 400 N aan weerszijden (dus
de voor- en achterkant) opgetild kan worden
zonder nadelige gevolgen voor het zadel (norm
DIN EN 14764).
Daarnaast kan ook nog een andere norm getest
worden, namelijk of het zadel een gewicht van
minimaal 1000 N (= 100 kg) kan dragen (norm
DIN EN 14764).

Verpakking
Bij het productieklaar maken van het product hoort
ook de verpakking. Hiermee wordt de manier van
verpakken tijdens transport bedoeld. Hoe de zadels
zo efficiënt mogelijk verpakt kunnen worden en
dat deze verpakkingen transport klaar zijn gemaakt
door middel van de juiste gegevens op de
verpakkingen. Zoals het vermelden van de naam
en het handelsmerk van de producent en de datum
van het produceren. Verder is het van belang dat
de verpakking draagbaar is en geen schade aan zal
brengen aan de verpakte producten, in dit geval de
fietszadels.
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Paragraaf 1.13 Programma van eisen en wensen

Hoofdstuk 2 Conceptfase
Paragraaf 2.1 Herkenning EVA fietszadel		
Paragraaf 2.2 Schetsfase
Boek: Sketching				
Paragraaf 2.3 Conceptfase				
Paragraaf 2.4 Conceptkeuze				
Paragraaf 2.5 Schuimmodellen

Koos Eissen en Roselien Steur					

			
Hoofdstuk 3 Detaillering
Paragraaf 3.1 Productieproces EVA		
		Sheets van DPI
Paragraaf 3.2 Ontwerpregels EVA
		Sheets van DPI		
Paragraaf 3.3 Aanpassingen eindconcept		
Paragraaf 3.4 Exploded view eindconcept		
Paragraaf 3.5 Kernpunten eindconcept		
Paragraaf 3.6 Kleurenkeuze en texturering eindconcept
Paragraaf 3.7 Uitwerking eindconcept
		Solidworks tutorial Surface Modelling			
Paragraaf 3.8 Productie(methode) en assemblage van onderdelen fietszadel
		Boek: Industriele productie			
Prof. dr. ir. H.J.J. Kals
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		http://www.youtube.com/watch?v=BdJzNZj10aA
Paragraaf 3.9 Kostenschatting
		http://www.wisselkoersen.nl/currency/currencyconverter.aspx (geraadpleegd op 12-08-2011)
		
Sheets van DPI
		Boek: Productontwikkeling en marketing
Erik Jan Hultink en Jan Schoormans

			
Paragraaf 3.10 Milieu-analyse EVA
		Ecolizer
		http://www.ecodesign.be/materialen/milieukaders/petrochemische_grondstoffen/overzicht?page=2
Paragraaf 3.11 EVA als verend/dempend materiaal
		 CES EduPack 2010
Paragraaf 3.12 Marketing: productvoordelen
		 Boek: Productontwikkeling en marketing
Paragraaf 3.13 Marketing: reclamemateriaal		
		 Boek: Productontwikkeling en marketing
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Erik Jan Hultink en Jan Schoormans		
Erik Jan Hultink en Jan Schoormans
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Afbeelding foto omslag
foto gemaakt door ontwerpbureau
Voorwoord
foto logo: eigendom bureau
foto ontwerpbureau boven: foto gemaakt door ontwerpbureau
Inleiding
1.X: foto gemaakt door ontwerpbureau
1.XX: http://www.miekedewaal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=51&lang=nl

Hoofdstuk 1 Vooronderzoek/Oriëntatie
Paragraaf 1.1 Soorten fietsen

1.1.1.: http://picasaweb.google.com/dutchbikehire/GazelleBicycles2010
1.1.2: http://bikes.velomir.by/catalog/view/528/
1.1.3: http://triafietsen.nl/2011/05/23/gazelle-cbr-collectie-te-koop-bij-tria-fietsen/silhouet-r13-blauw-blauw-wit/
1.1.4: http://www.nazca-ligfietsen.nl/nl/list/models/item/27/#type=1
1.1.5: http://janbertrem.blogspot.com/2009/12/vouwfiets.html
1.1.6: http://www.elektrischefiets.nl/flyer-x-serie.html
1.1.7: http://www.hansstruijkfietsen.nl/assortiment/fietsen-per-segment/urban-fietsen/batavus-bub-xc
1.1.8: http://mountainbike-fietsen.com/index.php/home/Urban+Bikes/start14
1.1.9: scan uit boek ‘Natuurlijk fietsen, een harmonie van mens en machine’ van Kor van Hulten, ISBN 90-405-3089-0
1.1.10: http://picasaweb.google.com/dutchbikehire/GazelleBicycles2010#5382366570708516706
1.1.11: http://henkroelofsentweewielers.nl/ons_aanbod/Gazelle/Gazelle_elektrisch.htm
1.1.12: Afbeelding uit: Natuurlijk fietsen, een harmonie van mens en machine van Kor van Hulten
Paragraaf 1.2 Doelgroep ‘Stad Sportief ’
Collage, afbeelding rechtsboven
http://www.tctubantia.nl/regio/enschede-haaksbergen/8471973/Stadsdebat-21-april-Fietsen-in-Enschede-is-Russische-roulette.ece
Collage, afbeelding linksboven
http://www.dendermonde.be/product.aspx?id=2407
Collage, afbeelding rechtsonder
http://www.routesinbrabant.nl/nieuws/d/349/Start_nieuw_seizoen_Happen_en_Trappen_
Collage, afbeelding linksonder
http://www.vvvzuidlimburg.nl/beleefzuidlimburg/wandelenfietsen/fietsen-in-zuid-limburg.aspx
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Paragraaf 1.3 Fietshouding		
1.3.1: scan uit boek ‘Natuurlijk fietsen, een harmonie van mens en machine’ van Kor van Hulten, ISBN 90-405-3089-0
1.3.2: Plaatjes zijn van de site van Selle Royal gehaald: http://www.selleroyal.com/Anatomy_And_Ergonomics.aspx
Paragraaf 1.4 Zadels categorie ‘Stad Sportief ’
1.4.1: http://fietsspul.nl/dameszadel/788-selle-royal-freedom-gel-zadel.html
1.4.2 t/m 1.4.6: deze afbeeldingen zijn gehaald van de website van Selle Royal
Paragraaf 1.5 Ergonomie
1.5.1: SQ Lab
1.5.2: Duitse catalogus over fietsen uit de bibliotheek bij Van der Veer Designers
1.5.3: SQ lab
1.5.4: http://gebiomized.de/biomechanik/kontaktstelle-sattel?lang=nl
1.5.5: plaatje van Elmar Dekker, bewegingstechnoloog
1.5.6: http://bongersbikes.nl/popo-meting.html
1.5.7: http://www.sq-lab.com/content/view/148/88/lang,nl/
1.5.8: plaatje van Elmar Dekker, bewegingstechnoloog
1.5.9: Weten waar het pijn doet, Kees Bakker, http://media.fietsersbond.nl.s3.amazonaws.com/testen/zadeltest2007juli.pdf
1.5.10: foto’s gemaakt tijdens zadelmeting bij fietsenwinkel in Doorn
1.5.11: foto’s gemaakt tijdens zadelmeting bij fietsenwinkel in Doorn
1.5.12: http://bongersbikes.nl/popo-meting.html
1.5.13: foto’s gemaakt tijdens zadelmeting bij fietsenwinkel in Doorn
Paragraaf 1.6 Opbouw benchmarkzadel
1.6.1: Foto gemaakt door Moritz Valkeman
1.6.2: Norm gehaald uit Duitse catalogus uit bibliotheek van Van der Veer Designers
1.6.3 t/m 1.6.10: Foto’s gemaakt door Moritz Valkeman
1.6.11: Norm gehaald uit Duitse catalogus uit bibliotheek van Van der Veer Designers
1.6.12: Foto’s gemaakt door Moritz Valkeman
Paragraaf 1.7 Materialisering bestaande fietszadels
1.6.1 t/m 1.6.3: afbeeldingen uit omschrijving Peter van der Veer
1.6.4: http://hollandbikeshop.com/brooks-zadel_cid1066.html
Paragraaf 1.8 Voordelen materiaal EVA
1.8.1: foto gemaakt door een vriend
1.8.2: foto gemaakt door ontwerpbureau

Bijlagen

85 of 60

BIJLAGE B Vermelding afbeeldingen en figuren
Paragraaf 1.9 Gebruiksomgevingen en worst case scenarios
1.9.1 Zebrapad/fietsers stad: http://www.denhaag.nl/fr/residents/to/Fietsknooppunten-in-Den-Haag.htm
Fietsers bos: http://www.7tuineninhetgooi.nl/algInfo.html
Fietsers duinen: http://www.hoteljanvanscorel.nl/zakelijk/inspirerende-activiteiten
Fietsers weiland: http://zomer.vandaagopstap.nl/activiteiten/23825/Themafietsroute-Het-Nieuwe-Platteland/?maand=7
Fietsen fietsenstalling: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Nieuwe_fietsenstalling_Leiden_Lammenschans.JPG
1.9.2 Zon: http://www.mimia.nl/geofictie/genesis.htm
Regen: http://aliceverheij.wordpress.com/category/verhalen/
Sneeuw zadel: http://productie.nufoto.nl/fotos/127153/besneeuwde-fietszadel-in-fietsstad-groningen.html
Sneeuw fiets: http://www.nufoto.nl/fotos/124684/oude-gracht-utrecht-gehuld-in-sneeuw.html
1.9.3 Meisje fiets: http://www.fietsenpagina.nl/weblog/fiets-verhalen/pijnlijke-manieren-om-van-je-fiets-te-vallen/
Gevallen fiets: http://www.weertdegekste.nl/blog/2009/12/straatrover-valt-van-fiets/
1.9.4 foto links: http://www.hoofddorpsecourant.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Politie-onderzoekt-vernieling-fietsen.618744.news
foto rechts: http://www.hartvannederland.nl/nederland/noord-brabant/2009/fietser-omgekomen-na-aanrijding/
1.9.5 foto boven: http://www.metronieuws.nl/algemeen/fietsstalling-doolhofvrij/SrZkcy!2mLoOFRipatvY/
foto onder: http://venray.sp.nl/bericht/43484/100327-sp_stelt_fietsenchaos_ns_station_opnieuw_aan_de_orde.html
Paragraaf 1.10 Stakeholders					
1.10.1: foto’s gemaakt door Van der Veer Designers
Paragraaf 1.11 Trendonderzoek styling
1.11.1: foto’s gemaakt in Milaan door Van der Veer Designers
1.11.2: foto’s gemaakt in Milaan door Van der Veer Designers
1.11.3: foto’s gemaakt in Milaan door Van der Veer Designers
1.11.4: foto’s gemaakt in Milaan door Van der Veer Designers
1.11.5: foto’s gemaakt in Milaan door Van der Veer Designers
1.11.6: foto’s gemaakt in Milaan door Van der Veer Designers
Paragraaf 1.12 Trendonderzoek comfort
1.12.1: http://www.gustavsport.nl/selle-italia-flite-genuine-gel-zwart/
1.12.2: http://www.proidee.nl/concept-store/per-categorie/sport-vrije-tijd/fitness/gel-zadel
1.12.3: http://shop.topbikes.nl/onderdelen-collectie/zadels/selle-royal-zadels/4294/selle-royal-ergo-gel-plugin-sport-zadel.html
1.12.4: http://www.twenga.nl/dir-Sport,Ruitersport,Zadeldekje#hx=1&s=5&c=12798&page=1
1.12.5: http://media.fietsersbond.nl.s3.amazonaws.com/testen/zadeltest2007juli.pdf
1.12:6: http://media.fietsersbond.nl.s3.amazonaws.com/testen/zadeltest2007juli.pdf
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Hoofdstuk 2 Conceptfase
Paragraaf 2.1 Herkenning EVA fietszadel		
2.4.1: foto gemaakt door Van der Veer Designers
2.4.2 t/m 2.4.4: eigen illustratie
Paragraaf 2.2 Schetsfase
Eigen schetsen

				
Paragraaf 2.3 Conceptfase				
2.2 Conceptfase
Eigen schetsen en twee schetsen van Joep
Paragraaf 2.4 Conceptkeuze
Eigen schetsen			
Paragraaf 2.5 Schuimmodellen
2.5.1: foto’s zelf gemaakt bij van der Veer Designers

Hoofdstuk 3 Detaillering
Paragraaf 3.1 Productieproces EVA			

3.1.1: http://www.made-in-china.com/showroom/joy-trade/product-detailIoXxbZGwLnHO/China-Automatic-Foam-EVA-Injection-Moulding-Machine.html
3.1.2: scheets van DPI
3.1.3: scheets van DPI
3.1.4: sheets van DPI
Paragraaf 3.2 Ontwerpregels EVA
3.2.1: sheets van DPI
3.2.2 en 3.2.3: eigen foto en schets
Paragraaf 3.3 Aanpassingen eindconcept
Paragraaf 3.4 Exploded view eindconcept
eigen getekende afbeelding
Paragraaf 3.5 Kernpunten eindconcept
3.5.1: eigen schets
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3.5.2: eigen schets
3.5.3: eigen schets
3.5.4: eigen schets
3.5.5: https://telecombelgie.wordpress.com/2011/05/27/internetsnelheid-neemt-toe/
3.5.6: eigen schets
3.5.7: http://www.featherbikes.nl/agu-early-ics-zadeltas.html
3.5.8: eigen schets
3.5.9: eigen schets
3.5.10: eigen schets
3.5.11: eigen schets
3.5.12: http://www.wesselingelektronika.nl/contents/nl/d28_PC_Montage__Bevestigingsmateriaal.html
3.5.13: afbeelding gemaakt in Illustrator
3.5.14: eigen getekende afbeelding
3.5.15: http://verkopen.marktplaats.nl/photopopup/469394611/1
3.5.15: eigen tekeningen
Paragraaf 3.6 Kleurenkeuze en texturering eindconcept
3.6.1: plaatje uit InDesign
3.6.2: foto Milaanbeurs gemaakt door bureau
3.6.2 t/m 3.6.6: eigen schetsen
3.6.7: foto van internet, kan het adres niet meer achterhalen
3.6.8: eigen schets
Paragraaf 3.7 Uitwerking eindconcept 		
3.7.1: eigen gemaakte afbeeldingen in SolidWorks
Paragraaf 3.8 Productie(methode) en assemblage van onderdelen fietszadel
Eigen getekende afbeeldingen
Paragraaf 3.9 Kostenschatting
3.9.1: afbeelding van sheet DPI

			
Paragraaf 3.10 Milieu-analyse EVA
3.10.1: afbeelding uit Excel

		
Paragraaf 3.11 EVA als verend/dempend materiaal
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3.11.1: foto gemaakt door Moritz Valkeman
3.11.2: eigen afbeelding
Paragraaf 3.12 Marketing: productvoordelen
Geen afbeeldingen
Paragraaf 3.13 Marketing: reclamemateriaal
3.13.1: http://www.jansencronje.nl/onze-merken/kinderzitjes/
3.13.2 t/m 3.13.6: eigen gemaakte afbeeldingen

Afbeeldingen tussenbladen
Hoofdstuk
1 Vooronderzoek & oriëntatie

Cycling in the Netherlands, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, afbeelding blz. 13
Hoofdstuk
2 Conceptfase
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://debbiehodge.com/home/wp-content/uploads/2010/03/Copic-article-1-image-2.jpg&imgrefurl=http://debbiehodge.
com/2010/03/copic-markers-intro/&usg=__wLyDbwphHyH7Bw1l9dQ9D_IPXkc=&h=2646&w=2646&sz=389&hl=nl&start=60&zoom=1&tbnid=ir7mhH-SM
hkgsM:&tbnh=127&tbnw=119&ei=T0opTsD8DoWf-Qaj9_3bBg&prev=/search%3Fq%3Dsketching%2Bmarkers%2Bindustrial%2Bdesign%26um%3D1%26hl%
3Dnl%26biw%3D1920%26bih%3D1080%26tbs%3Disz:l%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&page=2&ndsp=59&ved=1t:429,r:21,s:60&tx=39&ty=43&biw
=1920&bih=1080
Hoofdstuk
3 Detaillering
http://www.made-in-china.com/showroom/joy-trade/product-detailIoXxbZGwLnHO/China-Automatic-Foam-EVA-Injection-Moulding-Machine.html
Hoofdstuk
4 Evaluatie
Cycling in the Netherlands, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, afbeelding blz. 13
Hoofdstuk
5 Bijlagen
Cycling in the Netherlands, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, afbeelding blz. 13
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Actoranalyse
Van der Veer Designers is een ontwerpbureau in
Geldermalsen, dat opgericht is in 1984.
Dit ontwerpbureau heeft expertise op het gebied
van industrial design en product styling.
Hun specialisme is het ontwerpen en stylen van
consumentenproducten. Het team van dit ontwerpbureau bestaat uit industrial en graphic
designers, engineers, modelbouwers, een dtp-er en
een fotograaf.
Van der Veer Designers ontwerpt meestal
producten die te maken hebben met mobiliteit.
Enkele voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld
fietsen, rolstoelen, kinderwagens maar ook trucks.
Daarnaast worden ook nog andere producten,
zoals kapstokken en lichtarmaturen ontworpen.
Ook werkt Van der Veer nauw samen met het
fietsenmerk Gazelle. Een koper let vooral op de
looks van een fiets. Productgrafiek en kleuren bepalen die looks voor een groot deel. Elk jaar gaat de
collectie van Gazelle door de handen van Van der
Veer Designers.
De actor vindt ontwikkeling van duurzame
producten erg belangrijk en tevens het ontwerpen
van kwaliteitsproducten.
In het geval van fietszadels heeft van der Veer er
belang bij als het zitcomfort van fietsers verhoogd
wordt, door middel van een ontwerp waarbij EVA
gebruikt wordt. Recentelijk heeft van der Veer
Designers een kinder-fietszitje ontworpen.
Het speciale aan dit zitje is dat het gemaakt is van
het materiaal EVA.
EVA wordt verondersteld als een eventueel
geschikt materiaal voor het maken van een
fietszadel, dit omdat het materiaal niet al te warm
en koud wordt, waardoor dit materiaal dus een
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oplossing kan bieden voor het probleem van warme
of koude zadels.
Projectkader
Van der Veer Designers heeft de afgelopen jaren
gewerkt aan de ontwikkeling van fietskinderzitjes
voor de firma GMG. Deze fietskinderzitjes werden
onder de naam Yepp op de markt gebracht.
Deze zitjes zijn anders dan andere fietszitjes, zie
ook figuur X. Eén van de belangrijkste kenmerken
is dat het zitgedeelte gemaakt is van het materiaal
EVA. Daardoor hebben deze zitjes in tegenstelling
tot andere fietskinderzitjes geen kussentjes meer
nodig, dit omdat het een zacht en buigbaar materiaal is, een schuimsoort en dus aangenaam is om op
te zitten voor kleine kinderen.

gebruikmakend van EVA.
(Een mogelijk probleem dat op zou kunnen
treden is dat EVA een negatieve invloed zou
kunnen hebben op het milieu en dat bijvoorbeeld recycling van dit materiaal lastig kan
zijn, daarom wordt dit ook nader onderzocht
tijdens de bachelor opdracht.)

Een ander belangrijk kenmerk van EVA is dat het
in de zomer niet al te warm wordt en daarnaast in
de winter niet al te koud. Dit heeft het materiaal te
danken aan de gesloten celstructuur. Door te kiezen
voor dit materiaal hebben consumenten geen last
meer van het probleem dat een zadel in de zon
redelijk warm kan worden of in de winter koud.
Verder wordt EVA momenteel ook al
toegepast in de bekende Crocs schoenen en
sandalen, waarbij velen consumenten vinden dat
deze schoenen lekker zitten en een goede vering
hebben.
Door de goede ervaringen van het ontwerpen van
de fietskinderzitjes en daarbij gebruik te maken van
het materiaal EVA, denkt van der Veer Designers
dat EVA ook een eventueel geschikt materiaal kan
zijn voor het maken van een fietszadel.
Het doel van de opdrachtgever is dan ook het
ontwerpen van een nieuw zadelconcept

Figuur | C
Kinderfietsstoelte Yepp Maxi
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Het belang van het ontwerpen van een goed
fietszadel is om een goed zadelontwerp te
maken van een nieuwe materiaal EVA, dat
voordelen zal bieden boven de bestaande
zadels, zoals comfort en veerkracht.
Comfort voor fietsers is van groot belang en
als het materiaal EVA ook erg handig is qua
warmte in de zomer en kou in de winter,
bijvoorbeeld geen gloeiend warm zadel in
de zon, dan kan dat een goed segment zijn
om op te gaan richten. Dit omdat het nieuwe
materiaal oplossingen zal bieden voor eerder
genoemde problemen. Het zal daarom een
positieve uitwerking hebben op de consument door verbetering te bieden op aspecten
als zitcomfort, temperatuur van het zadel en
veerkracht van het zadel.
De consument waarop overigens gericht zal
worden tijdens deze opdracht zijn volwas-

senen die zich refereren aan de doelgroep: ‘Stad
Sportief ’.
Een andere belangrijke actor is DPI in Geldrop.
DPI is een EVA producent en zal de productie
van de fietszadels gaan verzorgen na de productontwikkeling van het EVA zadelconcept bij van der
Veer. Dit bedrijf is een voorloper op het gebied van
kunststofspuitgiettechnieken.
In Nederland was dit het eerste bedrijf welke
gebruik maakte van waterinjectie. DPI zet haar
brede kennis in en doet dit door middel van
gerichte innovatieve engineering en daarnaast
projectbegeleiding op elk niveau en in alle stadia’s
van goede kwaliteit.
Daarnaast speelt ook nog een andere actor een rol
en dat is GMG. GMG te Haarlem is op 21 juni 1930
opgericht en produceert sinds 1934 fietskinderzitjes. Van der Veer Designers heeft de afgelopen
jaren gewerkt aan de ontwikkeling van fietskinderzitjes voor de firma GMG.
Ook bij dit nieuwe fietszadelconcept zal GMG
zorgen voor de marketing en de verkoop van het
nieuwe EVA fietszadel.
Andere minder belangrijke actoren zullen de
overheid en instanties zijn met betrekking op
wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en
toxiciteit bij het gebruik maken van materialen.
Er zal met richtlijnen rekening gehouden worden
voor een optimaal resultaat van een zadelconcept
dat goed aansluit aan de behoeften en
wensen van de consument die behoort tot de eerder
genoemde doelgroep.
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Figuur | 1 XX
Betuws Universum (2008), lamp in ontwerpbureau

Naar aanleiding van de opdracht van Van der Veer
Designers zal er een fietszadelontwerp gemaakt
worden gebruikmakend van het nog niet eerder
gebruikte materiaal EVA. Deze opdracht zal in de
doelstelling verder toegelicht worden.
Doelstelling
Het doel van de opdracht is het ontwerpbureau van
der Veer Designers te helpen bij het ontwikkelen
van een fietszadel gemaakt van het materiaal EVA.
Dit zal gerealiseerd worden door eerst een
vooronderzoek uit te voeren. Tijdens dit
vooronderzoek wordt het huidige zadelaanbod in
kaart gebracht. Hierbij wordt er een
inventarisatie gemaakt op gebieden als gebruiksomgevingen, soorten fietsen, prijsklasse en
kleur- en materiaalgebruik.
Het staat hierbij voorop dat het in eerste instantie
gaat om kansrijke segmenten voor het nieuwe EVA
zadelconcept. Daarnaast zal dit EVA zadelconcept
ontworpen worden voor de doelgroep ‘Stad &
Sportief ’.
Dit is een grote doelgroep en daardoor dus ook een
kansrijk segment om op te gaan richten.
Er is ook nog een doelgroep ‘Stadcomfort’ maar die
is erg klein. Dus er is gekozen voor de doelgroep
‘Stad Sportief ’. Verder is er niet gekozen voor de
doelgroep ‘Hybride’ fietsen, want die zadels hebben
meestal een erg hoog comfort en het is niet in te
schatten of het EVA materiaal zo’n luxe
uitstraling kan krijgen en dat comfort kan bieden.
Wel is het zo dat er kenmerken uit de ‘hybride’
zadels gehaald kunnen worden om op die manier
het sportieve in het nieuwe EVA ‘Stad Sportief ’
zadel terug te laten komen. Ook deze doelgroep
‘Stad Sportief ’ zal door middel van een analyse in
kaart gebracht worden.
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Verder wordt er gekeken naar wat voor trends er
momenteel actueel zijn met
betrekking op comfort, styling en andere elementen
die de vormgeving van fietszadels bepalen.
Ook wordt tijdens het vooronderzoek een analyse
gedaan op het gebied van herkenning van een EVA
fietszadellijn, waardoor het dus onderscheidend is
op de markt.
Dit kan in de vorm van bijvoorbeeld een bijpassend
zadeltasje, een kleurdeling, of in de vorm van een
bijzondere vorm qua reliëf in het zadel en soort
reliëf in het logo van GMG.
Daarnaast is een ander belangrijk uitgangspunt de
zadelstrop bevestiging. Het zadel moet uitwisselbaar zijn met 95% van alle nu toegepaste zadels,
waarbij het gaat om de bevestiging op de zadelpen.
Er wordt uitgegaan van de bestaande stalen zadelrails. Daardoor zal het EVA zadel op de zadelstrop
van bestaande zadelpennen gemonteerd kunnen
worden.
Hierdoor kan het ontwerpen gericht worden op:
•
hoe de rails in de kunststof schaal zit
bevestigd en of daarnaast de rails mee kan
helpen bij de vering van het zadel
•
hoe wordt de gewenste hoeveelheid vering
bereikt met zo min mogelijk onderdelen.
•
Is de vering misschien geheel door het
EVA dek te realiseren, door middel van de
plaatselijke verdikkingen in het EVA zadeldek. Zo
kunnen de aparte veren vervangen worden door
een handige toepassing van plaatselijke verdikking
in het EVA dek, dat voldoende veerwerking heeft.
Aan de hand van alle informatie die verkregen is uit
dit vooronderzoek zal een PvE opgesteld worden.
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Parallel aan het vooronderzoek zullen ideeschetsen
voor fietszadel-concepten gemaakt worden aan de
hand van resultaten uit het vooronderzoek.
Tevens worden de eigenschappen van EVA onderzocht en daarnaast het productieproces van EVA
producten.
Verder worden de milieuaspecten van het materiaal
EVA in kaart gebracht.
Hierop volgend worden de ideeschetsen van
fietszadels verder uitgebreid en zullen deze vervolgens besproken worden met de begeleider. Hieruit
worden de meest kansrijke voorstellen geselecteerd.
Deze geselecteerde modellen worden vervolgens
uitgewerkt tot zichtmodellen, welke weer met de
begeleider besproken worden.
Bij de uitwerking tot zichtmodellen gaat het om
de vorm van de zadels, welke uit schuim gemaakt
zullen worden in de werkplaats van Van der Veer.
De bevestiging zal pas in SolidWorks uitgewerkt
worden bij het eindconcept.
Uit de zichtmodellen wordt vervolgens één model
gekozen en deze wordt uitgewerkt in SolidWorks,
met als resultaat technische tekeningen en een 3D
model door middel van surface modelling. Bij dit
3D model zal ook de kunststof schaal en de zadelrails gemodelleerd worden.
Parallel aan dit proces wordt een verslag geschreven
en wordt gestreefd om alle stappen die doorlopen
worden en informatie die verkegen wordt direct te
verwerken in verslagvorm.
Verder wordt er een presentatie gemaakt en wordt
het project geëvalueerd. Dit alles zal gerealiseerd
worden binnen een tijd van 3 maanden. Deze
stageperiode betreft van 2 mei tot en met 29 juli
2011.

Begripsbepaling
EVA: EVA is een materiaal dat beter bekend
is als ethyleenvinylacetaat. Het is een kunststof dat zich ook wel kenmerkt als schuim.
Hybride fietsen: Als er letterlijk naar het
woord ‘hybride’ gekeken wordt, dan betekent
dit ‘kruising tussen’. In relatie tot ‘hybride
fietsen’ wil dit zeggen dat er een combinatie
bestaat tussen de techniek van een mountainbike/racefiets en een stadsfiets. Hybride fietsen
hebben een derailleur en circa 24 versnellingen.
Trends: Dit begrip geeft de richting van vele
ontwikkelingslijnen aan, het is de richting
waar veel consumenten in geïnteresseerd zijn.
Herkenning: Met dit begrip wordt aangegeven hoe het nieuwe ontworpen zadel zich
zal onderscheiden op de markt.
Zadellijn: Hiermee wordt een serie van fietszadels aangeduid, die op de markt gebracht
zijn.
PvE: Programma van eisen en wensen
Zadelconcepten: Dit zullen concepten zijn
in de vorm van concepten die de vormen van
zadels en diverse verschillende soorten bevestigingen zullen bevatten.
Zichtmodellen: Dit zullen vormmodellen zijn
in de vorm van schuim zoals in de werkplaats,
dus niet te verwarren met EVA schuim. Deze
zichtmodellen worden gemaakt in de werkplaats van het ontwerpbureau.
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BIJLAGE 1.5 Zadelmeting SQ Lab

het krukje met het ribbelkarton

Met deze meetopstelling wordt de afstand tussen
het midden van de zitbeenknobbels gemeten

Hier worden de buitenste afmetingen bepaald

Het aanbevolen zadel
621-18 of 621-21 met effectieve zadelbreedte 18 en
shore hardheid 40, de hardheid van de zadelvulling
De Sit & Fit, zitbeenderen
meting is gedaan bij Bike
Totaal van den Berg in
Doorn
Mijn persoonlijke afdruk in het
ribbelkarton
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Het stappenplan wat doorlopen werd om keuzes te maken
om zo tot het aanbevolen zadel te komen.
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BIJLAGE 1.8 Prijsanalyse fietszadelaanbod

City & trekking

Laag €0,00 - €50,00

Midden €50,00 - €100,-

Hoog > €100,-

Prijs:

€24,90

Prijs:

€29,90

Prijs:

€59,90

Prijs:

€59,95

Prijs:

€120

Prijs:

Merk:

Selle Royal

Merk:

Selle Royal

Merk:

Selle Royal

Merk:

Allay

Merk:

Brooks

Merk: Brooks

€130

Model: Ondina

Model: Urban

Model: Plugin

Model: Nomad

Model: B17 special

Model B190

Sekse:

Sekse:

Sekse:

Sekse:

Sekse:

Sekse Uni

Uni

Materialisering:
Royal Gel

Men&Woman

Materialisering:
Royal Gel

Fietszadels zijn er in een helebooel prijsklassen.

Daarom is er een analyse gedaan naar de prijzen van
enkele zadels die vallen onder de categorie ‘City & trekking’ en ‘Race & sport’.
City & trekking
Hierboven is een overzicht te zien van enkele zadels die
passen bij ‘City & trekking’. Bij ‘City’ gaat het meer om de
typische stadszadels en trekkingfietsen worden gebruikt
om langere afstanden mee te fietsen.
Prijsklasse: laag
Selle Royal, Ondina*
Het Selle Royal Odina zadel is meer het typische
stadszadel. Het zadel beschikt over klassieke
veerelementen en heeft een leren zadeldek.
De bijbehorende prijs van dit zadel is €24,90.
Selle Royal, Urban*
Het Selle Royal Urban zadels is een collectie zadels voor
gemakkelijk gebruik in de stad. Het strengtex dek en de 8
mm rail garanderen een lang gebruik van dit zadel.
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Uni

Materialisering:
Royal Gel

Uni

Materialisering:
Foam + gelpads; TPE

De Urban Series zijn voorzien van een Royalgel zadel.
Royalgel is een exclusief polyuretaan matrix product. Dit is
een gel die niet afbreekt, niet verouderd en daarnaast niet
verhard. Testen in verband met gelijke drukverdeling laten
zien dat RoyalGel opvulling zorgt voor een goed comfortniveau. Dit fietszadel heeft een prijs van €29,90.
Prijsklasse: midden
Selle Royal, Plugin*
De Plugin Insert is gemaakt van zachte RoyalgelTM die
voorkomt dat de huid in de genitale zone onder druk komt
te staan. Verder kan de Plugin Insert verwijderd worden en
daardoor dus makkelijk vervangen is. Dit fietszadel heeft
een prijs van €29,90.

Gents&Ladies

Materialisering:
Copper frame; leather

Materialisering
Leather; springs

Prijsklasse: hoog*
Brooks, B17 special
Dit zadel is ideaal voor lange afstanden, trekking en
ATB gebruik. Het is meer dan honderd jaar op de
markt. Het zadel kost €120.
Brooks, B190*
Dit zadel is het nieuwe model van Brooks, het heeft
een dubbele vering en is gemaakt van leer.
Dit fietszadel kost €29,90.
* marketingpraat

Allay, Nomad*
Allay maakt een complete lijn fietszadels voor ieder type
fietser, voor de mountainbiker, racefietser en toerfietser.
De Allay fietszadels zijn verkrijgbaar in verschillende
breedtematen per type fietszadel. Dit omdat bij iedere
persoon de afstand tussen de zitbeenderen verschillend is.
De Allay race-Dit fietszadel heeft een prijs van €29,90.
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BIJLAGE 1.8 Prijsanalyse fietszadelaanbod

Race & sport
Midden €50,00 - €100,-

Prijs €61,19

Prijs €79,00

Midden €50,00 - €100,-

Prijs €179,00

Prijs €189,95

Hoog > €100,-

Prijs €396,00

Prijs €504,17

Merk

Merk

Merk

Merk

Merk

Merk

Model

Model

Model

Model

Model

Model

Sekse

Sekse

Sekse

Sekse

Sekse

Sekse

Materialisering

Materialisering

Materialisering

Materialisering

Materialisering

Materialisering

ISM

Sport
Uni

Gel

Fizik

Rondine
Men&Women
Microtex; Magnese;
Suede

Fizik

Tundra braided
Men&Women
Microtex; Carbon

Allay

Racing Pro 2.1
Uni

Carbon; Titamium

Fizik

Arinone K:1
Men&Women
Carbon

Selle SMP
Full Carbon
Men

Carbon

Race & sport
Hierboven is een overzicht te zien van fietszadels die horen bij ‘Race
& sport’. Het zijn zadels die bedoeld zijn voor de sportieve fietsers,
zoals op een racefiets bijvoorbeeld.

Prijsklasse: midden
Fizik Tundra braided*
Dit zadel zit comfortabel en heeft een sportieve uitstraling. het zadel
kost wel aardig wat, namelijk €179,00.

Prijsklasse: hoog*
Fizik, Arinone K:1
Dit zadel is gemaakt van carbon en in het zadel zit Technogel voor
het comfort. Het zadel is wel erg duur, namelijk €396,00.

Prijsklasse: laag
ISM, Sport*
Het Sport zadel is gevuld met speciaal ontwikkeld ISM gel. Dit is een
wat hardere gel die een constante veerkracht heeft. Het Sport zadel is
uitermate geschikt voor de sportieve fietser, voor op een hybride of
stadsfiets.
Het is een gelzadel dat steun biedt waar steun nodig is en het ontlast
waar mogelijk. Geschikt voor de weekendfietser die langere afstanden
aflegt en voor zowel mannen als vrouwen. De bijbehorende prijs van
dit zadels is €61,19.

Allay, Racing Pro 2.1*
Dit is een geschikt zadel voor sportieve vrouwen. Daarnaast is het
een erg lichtgewicht zadel. Dit zadel kost €79,00.

Selle SMP, Full Carbon*
Van dit zadel zijn de rails als het zadeldek gemaakt van carbon.
Het voorste gedeelte van het racezadel met zijn karakteristieke
vorm voorkomt dat de genitaliën afgekneld worden en geeft goede
steun bij het kracht zetten op de pedalen.
De centrale opening in het racezadel van 5 cm breed, voorkomt dat
het bekken en de schaamstreek, zowel bij mannen als bij vrouwen
bekneld raken en zorgt ervoor dat de bloedsomloop niet belemmerd wordt. In het achterdeel van het racezadel is een holte, waardoor voorkomen wordt dat het staartbeen het fietszadel raakt.
Zo worden schokken, veroorzaakt door oneffenheden in het
wegdek opgevangen. Op het SMP zadel wordt het gewicht van
de fietser verdeeld tussen het zitvlak en het onderste gedeelte van
het bekken. Ook dit zadel kost aardig wat geld, hiervoor moet een
bedrag van €504,17 neergeteld worden.

Fizik, Rondine*
Deze fietszadels zijn ontworpen speciaal voor mannen en vrouwen.
Door de extra laag Technogel, zit het zadel erg comfortabel. Het zadel
kost €79,00.
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BIJLAGE 1.11.1 Collages trendonderzoek styling

Accentuated shape
Graphics

Reliëf

Fun design

Random design
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Folded
Bijlagen

BIJLAGE 1.11.1 Collages trendonderzoek styling

New colour / contrast

Bijlagen

Distilled (Simple)
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BIJLAGE 1.11.2 Trendonderzoek styling
Er zijn doorgaans nieuwe ontwikkelingen gaande,
dit worden ook wel trends genoemd. Vooral op de
meubelbeurs iSaloni in Milaan kunnen deze trends
ondekt worden. Het hele team van het ontwerpbureau van Van der Veer Designers heeft een bezoek
gebracht aan de meubelbeurs in Milaan april 2011.
Aan de hand van de vele foto’s die daar genomen
zijn, kunnen er trends uit gehaald worden, door te
kijken naar aspecten en dingen die herhaaldelijk
terugkomen in ontwerpen en designs. De voor het
ontwerpen van een fietszadel relevante trends zijn
uit deze foto’s gedestilleerd en zullen hieronder
worden belicht. Het toepassen van de trends zal
tijdens de conceptfase meer aan bod komen.
Graphics
Een veelvoorkomend fenomeen dat herhaaldelijk
terug kwam waren gedrukte patronen en prints met
daarin veel kleur. Zo hadden stoelen een reliëf,
waardoor er een textuur benadrukt werd.
De graphics kunnen ook wel omschreven worden als
geometrisch, gedigitaliseerd en patronen van pixels.
Dit is terug te zien in de foto’s bij figuur 1.11.1.
Het bedrukken van stoffen en het toepassen van
prints op meubels is dus helemaal in. Deze trend
kan mogelijk ook toegepast worden bij het ontwerp
van het fietszadel door het sportieve te benadrukken
door prints bestaande uit snelle lijnen die de snelheid
benadrukken bijvoorbeeld.
Reliëf
Door een relief in een materiaal toe te passen, kan
men extra detaillering aanbrengen. Dit is mooi te
zien in de foto’s van de gekleurde stoelen bij figuur
1.11.2. Wat ook mogelijk is in het geval van EVA,
net zoals in figuur 1.10.1 te zien is, is een logo in een
product te maken d.m.v. relief in het materiaal.
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Accentuated shape
Een andere ontwikkeling die uit de foto’s op te maken
was, waren de lijnen op producten die de vorm
benadrukten. Hierdoor kan men meteen zien met
wat voor vorm je te maken hebt en het dient daarnaast als detaillering van een ontwerp.
Fun design
Zo werden ontwerpen zo gemaakt waar iets grappigs aan te zien was. Bijvoorbeeld een tafel met
overdreven groot assemblagemateriaal, of een soort
krukje in de vorm van een verbogen schep. Daarnaast waren er ontwerpen te zien van bijvoorbeeld
een stoel in de vorm van een telraam en lampen van
gardes. Een poef gedecoreerd met stropdassen of een
bedbank die men uit kan klappen, waardoor de vorm
op een poppetje lijkt, zie ook figuur 1.11.4.

Figuur | 1.11.4
Trend: Fun design
Figuur | 1.11.1
Trend: Graphics

Folded
Van plaatmateriaal worden stoelen gemaakt waarbij
het materiaal gevouwen is. Dit effect is mooi terug te
zien in de foto’s van figuur 1.11.5. Door het materiaal
te vouwen worden erg leuke vormen, gekromde
oppervlaktes, gecreërd.
Random design
Zo waren er bijvoorbeeld boekenkasten met op
een georganiseerde manier chaos opwekken. Dit is
bijvoorbeeld goed terug te zien bij de foto van de
boekenkast met scheve delen in figuur 1.11.6, de
bovenste rij.

Figuur | 1.11.5
Trend: Folded

Figuur | 1.11.2
Trend: Reliëf

Figuur | 1.11.3
Trend: Accentuated shape
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BIJLAGE 1.11.2 Trendonderzoek styling
Green materials
Deze trend is gebaseerd op het hergebruiken van
materialen, zie ook de onderste rij in figuur 1.12.6.
Op de beurs waren vooral materialen als papier, kurk
en plastic te zien. Als men kijkt naar de grotere lijn
is het begrip ‘duurzaamheid’ de laatste tijd natuurlijk
een ‘hot item’.
Duurzaamheid is ook terug te vinden bij het
ontwerpen van producten. Zoals cradle to cradle en
ecodesign, waarin bij cradle to cradle bijvoorbeeld
gestreefd word naar het disassembleren van de
productonderdelen tot losse materialen, zodat dit
weer gemakkelijk hergebruikt wordt, zonder dat
materialen vermengd of moeilijk te disassembleren
zijn.
New colour / contrast
In veel ontwerpen kwamen kleurdelingen terug,
veelal tegengestelde kleuren, zoals zwart en wit,
oranje en groen, geel en blauw. Er werd gebruik
gemaakt van het combineren van warme en koude
kleuren, wat zorgt voor een leuke uitstraling van de
producten. De verschillende kleuren werden de ene
keer toegepast aan de binnen- en buitenkant van het
product, zoals bij de witte stoelen met een lichtblauwe binnenkant en de groene stoel met de oranje
binnenkant, ook wel te zien in figuur 1.12.6 rechts in
de middelste rij. Een andere keer werd de kleurdeling
ergens midden op het product toegepast, zoals te zien
is bij de zwart-wit stoelen.
Distilled (Simple)
De vormen waren soms heel simplistisch, geminimaliseerd tot de essentie. Sommige stoelen bestaan maar
uit twee materialen, waaruit de eenvoud uit blijkt.
Dit is ook wel te zien in figuur 1.12.6 de rechter foto
van de middelste rij.
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Figuur | 1.11.6
bovenste rij: Trend: Random design
middelste rij, linker twee foto’s: Trend: New colour /
contrast
middelste rij, foto rechts: Trend: Distilled (Simple)
onderste rij: Trend: Green matierals
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BIJLAGE 3.1 Collage EVA producten
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BIJLAGE 3.4 Exploded view eindconcept
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BIJLAGE 3.7 Uitwerking eindconcept
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BIJLAGE 3.9 Kostenschatting
Prijsgegevens Yepp zitje
Vanwege geheimhouding van technische tekeningen van het Yepp zitje kunnen er geen
afbeeldingen weergegeven worden. Maar er wordt
geprobeerd om de de prijsgegevens zo duidelijk
mogelijk te omschrijven.
Het Yepp zitje bevat een onderdeel van dat
gemaakt is van PP, (onderdeel ‘top cover’) en dit
onderdeel heeft een gewicht van 61,1 gram.
De bijbehorende materiaalprijs voor dit onderdeel is 0,20 dollarcent voor die 61,1 gram.
Dan de EVA seat shell, dat is het zitje gemaakt
van EVA. Voor dit onderdeel in z’n geheel wordt
4,72 dollar gerekend qua materiaal.
Verder worden voor de schroeven, omschreven
als hardware parts, 1 dollarcent per stuk gerekend.
Dan nog het stalen frame, deze wordt aangegeven
met ‘main frame tube Q235 (eq.St.37)’ en heeft
een doorsnede van 13 mm. Het bijbehorende
gewicht van dit frame is 0,679 kg.
De totaalprijs voor dit onderdeel is 1,10 dollar.
Deze totaalprijs kan overigens weer onderverdeeld worden in 1,02 dollar voor de materiaalprijs
en 0,20 dollarcent voor de oppervlaktebehandeling (surface treatment).
Tot slot zijn de assembly line cost and manufacture cost voor het Yepp zitje samen 2,17 dollar.
Deze prijzen zullen aan de hand van het gewicht
van de afzonderlijke onderdelen van het EVAfietszadel omgerekend worden naar prijzen die
aangenomen kunnen worden voor het EVA-
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fietszadel.
Onderdeel A: EVA zadeldek
De EVA seat shell kost 4,72 dollar. Als er dus een
schatting gemaakt wordt aan de hand van het Yepp
zitje dan heeft het EVA zadeldek van het fietszadel een
gewicht van ongeveer 1/3 van het gewicht van de EVA
seat shell. Dit komt dus neer op ongeveer 0,25 kg van
de EVA seat shell van het Yepp zitje. Dus dat komt
neer op 1/3 * 4,72 = 1,57 dollar.
Dus onderdeel A, het EVA zadeldek kost 1,57 dollar.
Dit bedrag is omgerekend naar de euro, dus dan
komt het neer op: €1,09
Onderdeel B: Kunststof schaal
Voor de kunststof schaal wordt een gewicht geschat
op 120 gram = 0,12 kg. Voor het onderdeel ‘top cover’
(materiaal: PP, gewicht: 61,1 gram) wordt een materiaalprijs van 0,20 dollarcent in rekening gebracht.
Omgerekend is dit dus voor 120 gram: (120 * 0,20)/
61,6 = 0,39 dollarcent.
Dit bedrag is omgerekend naar de euro, dus dan
komt het neer op: €0,23
Onderdeel C: Kunststof opzetstuk
Het gewicht van het kunststof opzetstuk wordt
geschat 50 gram. Dus dat komt neer op een prijs van
(50 * 0,20)/ 61,1 = 0,16 dollarcent.
Dit bedrag is omgerekend naar de euro, dus dan
komt het neer op: €0,11
Onderdeel D: Stalen frame
Het gewicht van het stalen frame voor het EVAfietszadel is geschat op 0,2 kg. Het frame van het Yepp
zitje heeft een gewicht van 0,679 kg en een bijbehorende totaalprijs van 1,10 dollar. Dus voor 0,2 kg
wordt dat dus (0,2 * 1,10)/ 0.679 = 0,32

dollarcent.
Dit bedrag is omgerekend naar de euro, dus dan
komt het neer op: €0,23
Onderdeel E: Assemblagemateriaal
In het EVA-fietszadel worden twee schroeven
gebruikt. Per schroef wordt er 0,01 dollarcent in rekening gebracht. Dus daaruit volgt: 2 * 0,01 = 0,02
dollarcent voor twee schroeven.
Dit bedrag is omgerekend naar de euro, dus dan
komt het neer op: €0,01
Assembly line cost and manufacture cost
De assembly line cost and manufacture cost voor
het Yepp zitje samen 2,17 dollar. Voor het EVA
zadel wordt hier 1,09 dollar voor gerekend. Dit omdat er een stuk minder onderdelen geassembleerd
hoeven te worden en dit dus ook minder tijd in
beslag zal nemen.
Dit bedrag is omgerekend naar de euro, dus dan
komt het neer op: €0,76
Totaalprijs voor zadel
(materiaal- en assemblagekosten)
EVA zadeldek:		
Kunststof schaal:
Kunststof opzetstuk:
Stalen frame:		
Assemblagemateriaal:
Assembly line cost
& manufacture cost:
Totaalprijs:		

€1,09
€0,23
€0,11
€0,23
€0,01
€0,76
€2,52

De valuta is omgerekend door middel van de volgende site op 12 augustus 2011:
http://www.wisselkoersen.nl/currency/currencyconverter.aspx
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BIJLAGE 3.10 Milieu-analyse EVA-fietszadel versus benchmarkzadel

Berekende gegevens met betrekking op het benchmarkzadel

Toelichting
Allereerst zijn de materialen en productieprocessen van het benchmarkzadel in een
tabel gezet. Vervolgens is hierbij het gewicht van de desbetreffende onderdelen bij
gezet. Aan de hand van de Ecolizer is vervolgens de indicator opgezocht. Deze indicator wordt gegeven in mPt per kilogram. Aan de hand van het gewicht kan dus per
materiaal en productieproces het aantal mPt berekend worden. Het aantal mPt zegt
iets over de invloed op het milieu. Voor het benchmarkzadel kwam dus in totaal
voor de materialen + productie een waarde van 422,56 mPt naar voren.
Toelichting
Vervolgens is er gekeken naar de afdanking van het
benchmarkzadel. Hierbij is gekozen voor twee varianten,
afdanking benchmarkzadel 1 (PVC en PUR gescheiden)
en afdanking benchmarkzadel 2 (PVC en PUR gehecht).
Ook hier zijn aan de hand van de Ecolizer het aantal mPt
berekend. Alleen voor variant 2 (PVC en PUR gehecht)
was er geen bijbehorende indicator te vinden die hoort bij
PUR en PVC aan elkaar gehecht. Daarom is daarvoor een
aanname gedaan. Deze is als volgt: als een materiaal onafscheidbaar is van een ander, zijn beide afdankindicatoren
van de twee materialen twee keer zo zwaar meegewogen.
Dit verschil is ook goed te zien in de tabellen links. Bij
afdankscenario variant 1 is dit voor PUR respectievelijk
PVC, dus 36 en 34.
Bij afdankscenario 2 is dit 36 * 2 = 72 en 34 * 2 = 68 dus
bij elkaar 140 mPt bij afdankscenario variant 2.
Totaal over alle fasen dus (productie + afdankfase),
afdankscenario variant 1: 448,24 mPt
Totaal over alle fasen (productie + afdankfase),
afdankscenario variant 2: 483,68 mPt
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Tabel 3.10.1

* = schatting
** = PUR en PVC zitten aan elkaar vast. Voor
deze combinatie zijn geen
indicatoren te vinden. De
ingevulde waarde is een
aanname. Deze is als volgt
beredeneerd: Wanneer een
materiaal onafscheidbaar
is van de ander, zijn beide
afdankindicatoren 2x zo
groot.
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BIJLAGE 3.10 Milieu-analyse EVA-fietszadel versus benchmarkzadel
Berekende gegevens met betrekking op het EVA-fietszadel
Toelichting
In de tabel hiernaast in tabel 3.10.2 is een berekening te
zien het aantal mPt behorende bij de gebruikte materialen en productieprocessen die nodig zijn voor de
onderdelen van het EVA-fietszadel.
Dit is op dezelfde manier gedaan als het benchmarkzadel.
Voor het EVA-fietszadel kwam dus in totaal voor de
materialen + productie een waarde van 307,09 mPt
naar voren.
Tabel 3.10.2

Toelichting
Vervolgens is er ook voor het EVA-fietszadel gekeken
naar de afdanking. Dit is ook terug te zien in tabel
3.10.3.
De bijbehorende indicator per materiaal is eveneens
weer opgezocht in de Ecolizer. Totaal over alle fasen
komt dat voor de afdanking van het EVA-fietszadel
neer op:
325,61 mPt

Tabel 3.10.3

Bijlagen

Tabel 3.10.4

Toelichting
In tabel 3.10.4 is per materiaal het totale aantal mPt
weergegeven die verkregen worden door de afzonderlijke waarden behorende tot productie + afdanking van
het
EVA-fietszadel bij elkaar op te tellen.
PP = 33,12 + 15,12 + 4,32 = 52,56 mPt
laag gelegerd staal = 46,2 + 92,4 + 5,2 = 143,8 mPt
EVA = 88,75 + 31,5 + 9 = 129,25 mPt
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BIJLAGE 3.10 Milieu-analyse EVA-fietszadel versus benchmarkzadel
EVA uitgezet t.o.v. PUR+PVC (mPt)

Tabel 3.10.5

Toelichting
In bovenstaande tabel 3.10.5 zijn de voorgaande berekeningen van het
benchmarkzadel, waarbij met twee varianten is gerekenend kort samengevat,
variant 1 (PUR en PVC aan elkaar gehecht) en variant 2 (PUR en PVC gescheiden). De berekening van de verschillende varianten van het PUR en PVC zijn nog
even toegelicht. Hierbij zijn de andere materialen niet meegenomen en gaat het
puur om de mPt van PUR + PVC gehecht en PUR + PVC los”:
Voor het benchmarkzadel (PUR + PVC hechtend) komt hier uit:
Productie = 48,4 + 12,6 + 8,8 + 0,64 + 98 + 25,2 = 193,64 mPt
Afdanking = 10,8 + 1,36 = 12,16 mPt
Productie + afdanking van PUR + PVC gehecht: 193,64 + 12,16 = 205,8 mPt
Voor het benchmarkzadel (PUR + PVC gescheiden) komt hier uit:
Productie = 48,4 + 12,6 + 8,8 + 0,64 + 98 + 25,2 = 193,64 mPt
Afdanking = 47,6 mPt
Productie + afdanking van PUR + PVC los: 193,64 + 47,6 = 241,24 mPt
Het aantal mPt per zadel per materiaal (productie + afdanking) is hier rechts in
grafiek 3.10.1 weergegeven.
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Grafiek 3.10.1
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BIJLAGE 3.10 Milieu-analyse EVA-fietszadel versus benchmarkzadel

Tabel 3.10.6

Bijlagen

Toelichting
In figuur 3.10.7 zijn de levenscyclussen van beide zadels
weergegeven. Doordat bij het benchmarkzadel de gel (PUR),
de folie (PVC) aan de kunststof schaal (PP) gehecht zijn, is
dit lastig te scheiden. Hierdoor wordt het chemisch afval en
moet het afgedankt worden in plaats van dat de materialen
weer gerecycled kunnen worden. Zoals te zien is in tabel
3.10.6 worden de mPt van recycling negatief weergegeven.
Hierdoor hebben ze een positief effect op het totale mPt per
materiaal.

Toelichting
In figuur 3.10.7 worden de levenscyclussen van het benchmarkzadel en het
EVA-fietszadel weergegeven. Aan de hand van deze levenscyclussen en de opgezochte gegevens in de Ecolizer bij tabel 3.10.6 zijn berekeningen gedaan die terug
te lezen zijn in tabel 3.10.8. Dit is vervolgens grafisch weergegeven in de figuur op
de volgende bladzijde.

Figuur 3.10.7
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Tabel 3.10.9

Tabel 3.10.8
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BIJLAGE 3.10 Milieu-analyse EVA-fietszadel versus benchmarkzadel

Toelichting
In de figuur linksboven zijn de milieu-analyses weergegeven van het benchmarkzadel en van het EVA-fietszadel. Uit deze grafiek blijkt dat het EVA concept
minder negatieve effecten heeft op het milieu als het EVA-fietszadel. In tabel
3.10.9 worden de scores in mPt overzichtelijk samengevat. In tabel 3.10.8 is te
zien hoe de twee zadels aan hun afzonderlijke aantal mPt komen.
Het benchmarkzadel (wordt aangegeven in de grafiek en in tabel 3.10.9 als PUR +
PVC) heeft een score van 52,56 + 107,6 + 46,08 + 213,84 = 420,08 mPt
Het EVA-fietszadel (wordt aangegeven in de grafiek en in tabel 3.10.9 als EVA)
heeft een score van 18,12 +107,6 + 37,75 = 163,47 mPt
Hierdoor komt het EVA-fietszadel er beter uit qua milieu opzichten dan het
benchmarkzadel.

Bijlagen
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BIJLAGE 3.13 Marketing poster

IZI

kunststof schaal

EVA zadeldek

e!

ustomiz

c
Easy to

kunststof opzetstuk

kunststof opzetstuk

E.V.A zadeldek

Diverse kleurstellingen
productnaam van zadel

bolkopflens 2x

Het IZI fietszadel bestaat uit vier
onderdelen (het EVA zadeldek,
de kunststof schaal, het stalen
frame en het kunststof opzetstuk. Deze onderdelen zijn
gemakkelijk te deassembleren,
wat gunstig is gezien vanuit het
oogpunt ‘cradle to cradle’.
Wat een groot voordeel is van
het IZI fietszadel is dat de losse
veren zoals in bestaande zadels
niet meer nodig zijn. Bij het IZI
fietszadel wordt dit door het
materiaal E.V.A gedaan, wat een
verende functie heeft.
Het IZI fietszadel wordt geleverd
in drie standaardcombinaties.
Een consument kan een zadel
aanpassen qua kleur door bij de
fietsenwinkel het EVA zadeldek
of het kunststof opzetstuk in
een andere kleurvariant te
bestellen.

stalen frame

deellijn

stootbumper beschermt E.V.A tijdens
vallen

Doelgroep ‘Stad Sportief’
Geschikt voor mannen & vrouwen

kunststof schaal zichtbaar

IZI, easy to customize!
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logo van producent
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BIJLAGE 3.13.2 Tekeningen eindconcept
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IZI
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BIJLAGE 4.1 Toetsing PvE & W
Het eindconcept zal nu getoetst worden aan het programma van

eisen en wensen. Hierbij zal bij alle eisen en wensen even stilgestaan
worden en wordt daarbij een korte toelichting gegeven.

1.
1.1

1.2

Algemeen
Eisen
Het zadel is geschikt voor volwassenen die vallen onder de
doelgroep ‘Stad Sportief ’ (zie ook H1.2)
Ja er is gekeken naar vormen en details die aansluiten bij deze
doelgroep, zie ook de collage bij paragraaf 1.2
Het zadel is geschikt voor mannen en vrouwen,
oftewel is unisex ontworpen
Ja het zadel voldoet aan deze eis. Er is gekeken naar de
verschillen tussen mannen en vrouwen. Zo is er rekening ge		
houden met de afstand tussen de zitbotjes. Ook is er gekeken
naar de druk op geslachtsdelen, waardoor er een uitsparing 		
gemaakt is. Daarnaast ligt bij vrouwen het staartbeentje lager
en kan dit dus gevolgen hebben op onderliggend weefsel dat
samengedrukt wordt doordat het in contact komt met het 		
zadel. Dit is ook meegenomen in het eindconcept, doordat er
aan de achterkant een deel weggehaald is uit het zadel.

1.3

Het is wenselijk dat het product uit maximaal 5 onderdelen
bestaat.
Hoe meer onderdelen, hoe duurder het product zal worden.
Het product bestaat uit het EVA zadeldek, de kunststof schaal,
het stalen frame, het kunststof opzetstuk en
assemblagemateriaal. Dus aan deze eis is voldaan.

1.4

Het gewicht van het zadel dient zo laag mogelijk te zijn en
mag niet meer dan 800 gram bedragen (inclusief stalen frame
en exclusief zadelpen).
Aan deze eis is niet toegekomen, dus dit is wel een punt waar

Bijlagen

nog verder naar gekeken moet worden.
Gewichtsbesparing = kostenbesparing
1.5

1.6
1.7
2.
2.1

2.2

Door gebruik te maken van EVA als materiaal voor het zadeldek zal
de fietser geen last meer hebben van een heel warm of koud
fietszadel door het voordeel van de eigenschap dat EVA een gesloten
celstructuur heeft.
Is dit wel echt een eis? Meer een materiaaleigenschap toch?
Wensen
De toegepaste materialen zijn zo min mogelijk milieubelastend.
Dit vergt meer onderzoek
De toegepaste materialen zijn zo veel mogelijk recyclebaar.
Dit vergt meer onderzoek
Productie
Eisen
Het EVA zal over een kunststofschaal getrokken worden,
welke tevens al krimpmal zal fungeren
Is dit wel echt een eis? Dit is meer een feit wat betreft het
productieproces?
Wensen
De productie van het EVA fietszadeldek is zo min mogelijk 			
milieubelastend.
Aan de hand van de Ecolizer is een vergelijking gemaakt tussen het 		
benchmarkzadel en het EVA-fietszadelconcept op het
gebied van productie, afdanking en recycling uitgedrukt in mPt. Het
is zo dat ten opzichte van het gelzadel het nieuwe EVA-fietszadelcon
cept iets beter naar voren komt. Maar er kunnen nog geen uitspraken
gedaan worden of de productie van het EVA fietszadeldek zo min		
mogelijk belastend zijn voor het milieu. Daar zou dan nog			
extra onderzoek naar gedaan moeten worden, om daar gegronde		
uitspraken over te kunnen doen.
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3.
3.1

3.2

3.3

3.4

Gebruik
Eisen
De fiets moet aan het zadel kunnen worden opgetild met maximale 		
kracht van 400 N aan weerszijden,(voor- en achterkant) zonder 		
nadelige gevolgen voor het zadel. (norm DIN EN 14764)
Dit vergt meer onderzoek tijdens het productieklaar maken van het
EVA-fietszadelconcept.
Aanwezigheid van een zadeltasbevestigingssysteem in de vorm van 		
ICS (standaardbevestiging) is een must.
Ja hier is aan voldaan. Deze bevestiging is verwerkt in de onderkant
van het kunststof opzetstuk.

Het EVA wordt omsloten door het kunststof opzetstuk en mede met
de kunststof schaal zorgen zij er samen voor dat het EVA op z’n plek
blijft en er lastig uit te krijgen is, als men dat zou willen.			
Alleen het aspect ‘beschadiging door andere fietsen’ is een beetje
onderbelicht gebleven. Er zou nog gekeken moeten worden naar de
delen van het EVA zadeldek waar de zitbeenderen op steunen,
hoe die het beste beschermd kunnen worden tegen bijvoorbeeld een
handrem of een stuur van een andere fiets.
4.
4.1

Het zadel moet een gewicht van minimaal 1000N (=100 kg) kunnen
dragen. (norm DIN EN 14764)
Dit vergt meer onderzoek tijdens het productieklaar maken van het
EVA-fietszadelconcept.

Bij het ontwerp van het zadel is gelet op de worst cases scenarios die
voortkwamen uit de gebruiksomgevingen, zoals de invloeden van het
weer, het vallen van de fiets, het vernielen van het fietszadel en de 		
beschadiging door andere fietsen (zie ook paragraaf
1.9 ‘Gebruiksscenarios en worst case scenarios)
Tijdens het ontwerpen is gelet op de worst case scenarios. Zo zal er
als er net een plensbui is geweest nergens in bijvoorbeeld een die
per liggend gedeelte water blijven liggen. Want de vorm van het
zadel is zo gekozen, dat het op de meeste plekken schuin afloopt.
Dit is ook het geval bij de uitsparing in het middendeel. Deze loopt
schuin af naar de achterkant, waardoor water gemakkelijk
wegstroomt. Daarnaast is er aan de zijkant een verdikte rand in het
EVA aangebracht met daarop een reliëf. Daardoor is het zadel minder
vatbaar voor schaven en zullen deze minder goed opvallen,
dan op een glad stuk EVA het geval zou zijn. Ook op vernieling is
tijdens het ontwerpen gelet. Het fietszadel zit overal goed vast.
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4.2

4.3

5.

Vormgeving
Eisen
Het zadel heeft sportieve details die aansluiten op de 		
doelgroep ‘Stad & Sportief ’.
Het zadel heeft sportieve details in het logo. De figuren lopen van
klein naar groot, waardoor snelheid nagebootst wordt. Ook komt
deze snelheid terug in de texturering van het EVA, zie ook figuur
3.3.6
Er is ruimte ergens op het zadel (zadeldek of bevestiging) waar
het logo geplaatst kan worden.
Ja er is voldaan aan deze eis. Het logo van de productnaam wordt
in het EVA gemaakt in de uitsparing aan de bovenkant van het
zadeldek. Daarnaast is er aan de achterkant van het kunststof
opzetstuk ruimte vrij gelaten voor een logo van de producent.
Wensen
Het marketingmateriaal zoals posters en ander beeldmateriaal
sluit aan bij het zadel.
Ja er is voldaan aan deze eis. Er is een marketingposter gemaakt
met daarop schetsen van het eindconcept. Ook is het zadel om
schreven aan de hand van unique selling points. Ook is er een
productnaam en een bijbehorend logo verzonnen.
Ergonomie
Eisen

Bijlagen
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5.1

5.2.

5.3

5.4

5.5.

6.
6.1

Het zadel is geschikt voor zowel mannen en vrouwen en is dus
ontworpen als unisex zadel.
Ja hier is naar gekeken in paragraaf 1.5 ‘Ergonomie’ en dit is
verwerkt in het eindconcept.
De breedte van het zadel is gerelateerd aan de maximale
afstand tussen de zitbeenderen van vrouwen. Er is hier
gekozen voor vrouwen omdat bij hen de afstand tussen de
zitbeenderen groter is. Deze maximale afstand bij vrouwen is
15,52 + 2 * 1,5 cm speling aan
weerszijden, dus dat komt neer op een breedte van 18,52 cm.
Ja hier is naar gekeken in paragraaf 1.5 ‘Ergonomie’ en dit is
verwerkt in het eindconcept.
Er wordt rekening gehouden met de geslachtsdelen van
mannen en vrouwen, zodat deze weinig druk op hoeven
te vangen.
Ja hier is naar gekeken in paragraaf 1.5 ‘Ergonomie’ en dit is
verwerkt in het eindconcept.
De afmetingen van het zadel moeten aan de ergonomische
wensen voldoen. Hierbij wordt rekening gehouden met
factoren die kunnen zorgen voor zadelpijn, zodat de kans op
zadelpijn zo klein mogelijk gemaakt wordt.
Ja hier is naar gekeken in paragraaf 1.5 ‘Ergonomie’ en dit is
verwerkt in het eindconcept. Zie ook figuur 1.5.15 welke een
overzichtsschets weergeeft van aandachtspunten voor een
fietszadelontwerp.
Er moet rekening gehouden worden met het staartbeen van
vrouwen.
Ja hier is naar gekeken in paragraaf 1.5 ‘Ergonomie’ en dit is
verwerkt in het eindconcept.
Montage
Eisen
Het fietszadel moet op 95% van de zadelpennen bevestigd
kunnen worden, daarom worden de standaardafmetingen 		
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6.2

6.3

6.5

7
7.1
7.2
7.3

en verhoudingen van het stalen frame van concurrerende 			
zadels overgenomen.
Ja deze standaardmaten zijn meegenomen in het stalen frame van 		
het eindconcept.
Het zadel moet door de consument zonder specifieke technische
kennis zelf te monteren zijn (gelijk aan concurrerende zadels)
Ja er is voldaan aan deze eis, omdat het zadel op dezelfde manier 		
bevestigd moet worden als de bestaande, huidige fietszadels.
De montage dient zonder of met gangbaar gereedschap te
geschieden en mag maximaal 2 minuten duren.
Naar alle waarschijnlijkheid duurt het niet langer dan twee minuten
om het fietszadel aan de zadelpen te monteren. Om dit met zeker-		
heid te kunnen zeggen, zou hier nog een kleine test naar gedaan 		
moeten worden onder enkele proefpersonen.
Wensen
Wanneer gekozen wordt voor verwisselbare dekjes moet een
anti-diefstal voorziening aanwezig zijn.
Het zadel heeft niet een speciale anti-diefstal voorziening met
betrekking tot het verwisselen van het kunststof opzetstuk en even		
tueel het EVA zadeldek. Het EVA zadeldek wordt nu door middel 		
van twee schroefjes gemonteerd aan het EVA zadeldek. Er is de aan		
name gedaan dat vandalen niet zomaar iets los gaan
schroeven. Want dan zouden veel meer onderdelen van een zadel 		
meegenomen kunnen worden.
Transport/verpakking
Eisen
Op de verpakking moet de naam en het handelsmerk van de
producent zichtbaar zijn.
Dit valt buiten het kader van deze bachelor opdracht
Op de verpakking moet de datum van produceren (maand en jaar) 		
genoteerd staan.
Dit valt buiten het kader van deze bachelor opdracht
Het product in verpakking moet draagbaar zijn.
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Dit valt buiten het kader van deze bachelor opdracht
7.4

7.5

8
8.1

8.2

8.3

9

Het verwijderen van de verpakking mag geen schade toebrengen
9.1
aan het product.
Dit valt buiten het kader van deze bachelor opdracht
Wensen
Het is wenselijk dat het EVA zadel goed gepresenteerd kan worden
in de winkel/ vakhandel. De verpakking moet de consument
aanspreken en overhalen tot koopgedrag (bijvoorbeeld een hele 		
10
wand vol met keuzes van dekjes of onderdelen van het zadel van
verschillende kleuren, zodat de consument zelf kan kiezen en kan
10.1
wisselen).
Dit valt buiten het kader van deze bachelor opdracht. Dit zou in het
kader van marketing nog verder uitgediept kunnen worden.
Prijs & materiaal
Eisen
11
De productie kostprijs mag maximaal €10 euro bedragen bij
15.000 stuks per jaar. De productie kostprijs (materiaalprijs + 		
assemblagekosten) mag maximaal €10 euro bedragen bij 15.000 stuks 11.1
per jaar. Het EVA zadel zal gericht worden op het prijsklasse ‘laag’		
en zal dus max. €50,- kosten in de winkel. Zie ook bijlage 1.9
‘Prijsanalyse fietszadels’
Er is in paragraaf 3.7 ‘Kostenschatting’ een schatting gedaan naar de
materiaalkosten en de assemblagekosten per onderdeel. 			
Deze bedraagt 3,63 dollar en ligt dus onder de gestelde eis van
11.2
10 euro. 				
De geschatte kiloprijs van EVA is 5 euro per kilo (hoe harder het
materiaal, hoe goedkoper en hoe zachter het materiaal, hoe duurder)
Dit is een feit wat betreft het materiaal en niet zo zeer een eis.

De hardheid van het EVA past bij de doelgroep ‘Stad & Sportief ’ en		
wordt uitgedrukt in shore.
Dit komt nog aan bod bij het productieklaar maken van het EVA-		
fietszadelconcept.
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Na gebruik/Recycling
Wensen
Designed for disassembly: het product moet in maximaal 2 min in
losse onderdelen te splitsen zijn voor een after life verwerking.
Ja het product is redelijk snel tot de losse onderdelen te scheiden als
men het juiste gereedschap voorhanden heeft. Dus aan deze eis is 		
voldaan.
Veiligheid
Eisen
Het fietszadel is veilig voor de gebruiker, zo mag het fietszadel geen 		
scherpe randen bevatten en heeft de bevestiging geen 			
nadelige aspecten waardoor iemand zich zou kunnen bezeren.
Ja aan deze eis is voldaan. Het EVA-fietszadelconcept bevat geen 		
scherpe randen, dus men kan zich niet zo snel aan het zadel bezeren.
Uitstraling/looks
Eisen
Het concept dient innovatief en onderscheidend te zijn qua opbouw
en materialisatie
Ja aan deze eis is voldaan. Het EVA-fietszadelconcept onderscheidt
zich van de bestaande fietszadels. Ten eerste omdat de vering door
het EVA zadeldek opgevangen wordt. En het kunststof opzetstuk
zorgt daarmee voor een innovatief achteraanzicht van het zadel.
De kleuren dienen modieus en eigentijds te zijn 				
(verwisselbaar EVA dek en kunststof deel).
Ja aan deze eis is voldaan. Het EVA-fietszadel zal verkocht worden in
drie kleurencombinaties. Men kan op internet nog extra kunststof		
opzetstukjes bij bestellen. Deze zijn verkrijgbaar in alle kleuren en 		
men kan deze stylen naar eigen smaak. Ook kunnen er bijvoorbeeld
limited editions op de markt gebracht worden, die dan via internet		
gekocht kunnen worden. Verder kan een fietsproducent als 			
Gazelle bijvoorbeeld de kleurstelling van het EVA-fietszadel		
aanpassen aan een nieuwe collectie, zodat de zadels mooi afgestemd
zijn op de fietsen.
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