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BLIKVANGER

AAN AANDACHT HAD LÉON VAN BON GEEN GEBREK, IN DE
DAGEN DAT HIJ RONDREED OP DEZE SWETT VAL-DIEU DISC.
TERECHT, DE LIMBURGSE RACER IS EEN ECHTE BLIKVANGER.
ZIJN DE PRESTATIES NET ZO OPVALLEND?
TEKST: LÉON VAN BON /// FOTO’S: LÉON VAN BON, PETRA VROOMEN
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W

ow, wat een
coole fiets heb
jij!” Het is niet de
eerste opmerking
die ik krijg sinds ik op een glanzende
paars-met-lichtblauwe Swett rond rijd.
De racer valt enorm op en wordt erg
gewaardeerd: “Je mist alleen nog zo’n
blauw underbody licht, zoals bij The
Fast and the Furious”. Er wordt gela
chen, maar toch vooral bewonderend
naar de fiets gekeken.
De tijd dat een wielrenner zijn persoon
lijkheid terug kan laten komen in zijn
materiaal, lijkt aangebroken. Kleding
kun je in kleine oplages laten maken,
kunstenaars bewerken schoenen op
bestelling, en ook op fietsgebied zijn
de mogelijkheden eindeloos. Je moet
er alleen wel even goed naar zoeken.
Waar een custom fiets voorheen óf
heel veel geld kostte óf erg onbetrouw
baar was, zie je nu steeds meer kleine
bedrijven die goede frames aanbieden
waar je een persoonlijk tintje aan kunt
geven. Dit zijn veelal open mold frames
die lakloos worden geleverd door pri
ma fabrikanten. Meestal gaat het om
modellen die niet langer in de collectie
zitten, maar dat is niet altijd het geval.
Het ene custom-fietsmerk geeft je een
paar opties, het andere bedrijf laat je
helemaal vrij. Bedenk daarbij wel dat
je zelf meestal geen topdesigner bent.
Van mijn zelfgebouwde frame bij Bek
king Frameworks (zie Fiets nr. 1-2016)
kan ik me nog herinneren dat het ma
ken van een bevredigend design zeker
niet gemakkelijk is. De keuze voor een
van tevoren vastgesteld design is voor
de meesten van ons wellicht beter.
“Om tot een ontwerp te komen, dat is
een heel proces”, legt Swett-eigenaar
Peter Paul Zalm uit. “Bij de één zijn we
redelijk snel klaar, bij de ander duurt
het een stuk langer.” Hij pakt een stapel
foto’s met verschillende designs die al
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gerealiseerd zijn. Er zitten prachtige
modellen bij, maar ook fietsen waar
ik persoonlijk niet op zou willen rijden.
“Natuurlijk proberen we alleen maar
mooie fietsen te maken, en dat lukt
vrijwel altijd. Maar de keuze is uitein
delijk aan de klant.”

ORANJE STIPPEN
Ik ben op bezoek in het stijlvolle atelier
van P
 eter Paul Zalm in Heerlen. Over
smaak valt te twisten, maar ik krijg
meteen het gevoel dat hier iemand
zit die weet wat mooi is. Aan de muur
prijken verschillende fietsen. De prijzen
van weleer staan er trots naast. Ach
ter zijn bureau hangen verschillende
Lightweight-wielen. Naast eigenaar
van Swett is hij ook vertegenwoordiger
van Lightweight, vandaar. “Ik houd
nu eenmaal van mooie dingen”, zegt
Peter Paul met vet Limburgs accent.
Hij vult de ruimte met verhalen en zijn
enthousiasme. “Dit is wat ik graag doe;
prachtige fietsen maken, samen met
andere mensen. Het kan bij mij niet gek
genoeg. Wil je een fiets met oranje stip
pen? Dan maken we die. Ik kan ook sa
men met de klant een ontwerp maken.”

➊ Ieder frame heeft
zijn eigen nummer.

➋ Ultegra, Dura-Ace,
SRAM Red: wat jij wilt.

BIERTJE
‘Mijn’ paarsblauwe Swett is een ont
werp van Rodrick, de hoofdredacteur
van Fiets. Ik vind het een plaatje. De
Val-Dieu is geen open mold. Hij is in
Europa exclusief voor twee merken.
De kleur valt op. Het paars glanst als
metaal, met dank aan de chroomlaag
onder de gekleurde lak. Geen goed
kope manier van lakken, maar het
resultaat mag er zijn. De zilverkleurige
letters maken het geheel af.
De manier waarop de voorvork in de
fiets valt, ziet er mooi uit. De kabels
lopen op een nette manier door het
frame. Op verschillende plaatsen is
het frame verstevigd om de krachten
extra goed op te vangen. De fiets oogt
als een echte racer. Op de bovenbuis
staat #25 Val-Dieu. Val-Dieu is een
plaatsje in de Belgische Voerstreek,
net over de grens bij Nederlands Lim
burg. Het is vooral bekend om zijn abdij
en brouwerij. De fiets is niet voor niets
naar deze plek vernoemd. Peter Pauls
favoriete rondje komt langs deze abdij,
en soms stopt hij even voor een van de
Val-Dieu-bieren. “Een biertje op zijn tijd
past prima bij een Swett”, vindt hij.

#25 is het persoonlijke nummer van de
fiets. Mocht je niet netjes in de rij willen
aansluiten en liever nummer 77 willen,
dan kan dat ook, mits deze nog niet
vergeven is.
Op de liggende achtervork staat ‘No
Swett, No Glory’. “Dat blijkt ook de
slogan te zijn van Club Brugge, maar
dat wist ik niet“, lacht Peter Paul. “Ik
houd niet van voetbal. Ik kwam op de
naam Swett omdat ik nogal overmatig
zweet. Vandaar ook de zweetdruppel
die als logo op de balhoofdbuis prijkt.”
De eerste keuze die je moet maken als
je een Swett koopt, is welk frame je
als basis wilt. De Val-Dieu Disc is een
van de vijf modellen. Elk frame heeft
een naam die is geassocieerd met
de trainingsrondjes van Peter Paul.
Clermont, De Planck, De Smockelaer
en Val-Dieu (met en zonder schijfrem
men). Mijn testfiets wordt omschreven
als ‘goddelijke high-end racer’, een gro
te belofte met een dikke knipoog naar
de naam Val-Dieu (Dal van God).

SWETT VAL-DIEU DISC

➌ Zweetdruppel op

ZILVERKLEURIG

ook zonder schijven.

Mijn Swett is afgemonteerd met een
Ultegra Disc-groep. De hydraulische
remmen zijn voorzien van 140 milli
meter schijven. Ook dit is allemaal
aan te passen aan jouw eigen wensen.
De Scope-velgen hebben een speci
aal zilverkleurig stickertje dat past bij
de zilverkleurige letters op het frame.
Het zijn overigens geen complete
Scope-wielen, want er zijn DT Swiss
240S-assen gemonteerd. Je kunt bij
Swett ook custom handbuilt wielen la
ten bouwen via Wheeltec. Het stuur en
de stuurpen zijn van Ritchey, het zadel
is een Selle Italia SLR. De banden zijn
Continental 4000S Lightweights.
De complete fiets (zonder pedalen)
weegt 7,9 kilo. Niet licht voor een highend racefiets, en dat is mede te danken

de balhoofdbuis.

➍ De wielen kun je

custom laten bouwen.

➎ De Val-Dieu is er
aan de keuze voor schijfremmen en
hoge velgen. Maar ook door de lak is hij
zwaarder dan de gemiddelde Val-Dieu.

GENIETEN VAN HET LEVEN

A Interne
zadelpenklem.
B Nauw
aansluitende
voorvork.
C Semi-compact
52/36 cranks.

Peter Paul en ik fietsen naar Val-Dieu.
Onderweg vertelt hij over ‘zijn’ omge
ving en het vaste rondje dat hier langs
gaat. De abdij doemt op als we de
bocht omdraaien. Het is een indruk
wekkende plaats. “Even een biertje
doen?”, vraagt Peter Paul. Dat sla ik
niet af. Val-Dieu is een van de weinige
abdijen in de streek waar nog actief
wordt gebrouwen. Op het terras vertelt
Peter Paul dat hij ook een Swett-biertje
heeft laten brouwen. “Genieten van
het leven, dat moet toch kunnen?”
Helemaal waar. En de eerste indruk
van de fiets is ook nog eens goed. Het

+ korte lijnen /// + verfrissend concept /// - flink bedrag voor maatwerk /// - ʼoudeʻ Ultegra Disc-groep

Prijs
€5859,- compleet
Frame/voorvork carbon/carbon
Gewicht
1050/410 gram,
7,80 kilogram compleet
Groep
Shimano Ultegra, 52/36,
11-28, 140 mm
Wielen
Scope R4 Disc
Banden
Continental GP 4000S II
25 mm
Zadel en -pen Selle Italia SLR/Ritchey
Stuur en -pen Ritchey WCS/Ritchey WCS
Maten
XS t/m XL
Torsiestijfheid 102
Bracketstijfheid 50
Webadres
www.swettcycles.com
100

Als je eenmaal je frame en ontwerp hebt,
kun je hem afmonteren met wat je wilt.
Niet een paar configuraties, zoals bij
veel merken tegenwoordig het geval is,
maar precies wat je wilt hebben.

ONZE CIJFERS

A
B

Imago
Kwaliteit
Prijs/kwaliteit
Meetwaarden
Praktijk
Eindcijfer

7,0
8,0
8,0
7,8
8,0
7,9

C

385
120

530
526
490
405
74°

45
269 72,5°
973
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is zo’n zeldzame racer waar je op gaat
zitten en die gelijk lekker rijdt. Als ik
aanzet, reageert hij direct goed. Ik ver
tel het Peter Paul en hij glimt van trots.
In de weken daarna rijd ik diverse
‘na Tour’-criteriums voor oud-profs
en prominenten. De reacties van mijn
oud-collega’s zijn opvallend. “Wat een
vette fiets! Wow, blits hoor!” Dit is de
racer waar ik tot nu toe de meeste res
pons op heb gehad – en bijna allemaal
positief. Niet de Trek Madone met zijn
vleugeltjes of de Specialized Venge met
zijn aerovormen maken de tongen los,
maar de Swett Val-Dieu. Opvallend.
Tijdens de criteriums, waar s tuurgedrag
extra belangrijk is, staat hij prima
zijn mannetje. Even een gaatje dicht
knallen, is geen enkel probleem. Hij
voelt stijf aan waar dat moet, maar is
ook voldoende comfortabel. Volgens
Peter Paul biedt de Val-Dieu een goed
evenwicht tussen een langeafstands
fiets en een racer. Voor mij neigt hij
meer naar een racer met goed com
fort dan naar een endurance fiets met
race-eigenschappen.

ECHTE MENING
In Le Mans fiets ik een 24-uursrace (zie
Fiets nr. 10-2017) op de Swett. Dat zegt
wel iets over hoe heerlijk ik de fiets
vind rijden. De wedstrijd gaat oké, de
fiets doet het perfect en ook de wielen
bevallen. Het klimmetje op knallen, vol
de afdaling in en plat door de b
 ochten...
De Val-Dieu doet het allemaal zonder
moeite. Terwijl je in een wedstrijd het
materiaal toch altijd net even zwaarder
belast dan tijdens een gewone rit.
Schijfremmen bevallen me nog steeds
goed. Grappig genoeg kreeg ik onlangs
van een lezer de vraag of ik nu eens
mijn échte mening zou willen geven
over schijfremmen. Ik moest er wel om
lachen. Wat ik schrijf in Fiets is echt mijn
mening, en dat geldt dus ook voor de
schijfremmen.
Ik heb maar twee kleine minpunten aan
de Swett kunnen ontdekken. Het zadel
zakte in het begin, maar dat werd snel
opgelost. Verder hebben de steekassen
een enorm lang schroefdraad. Vooral
bij het achterwiel duurt het even voor
dat je klaar bent om je wiel eruit te ha
len. Het heeft verder geen invloed op de
rijkwaliteit, maar opmerkelijk is het wel.

AANDACHT
Swett biedt je de keuze tussen een paar
basisontwerpen, waarvan je de kleuren
naar eigen smaak kunt aanpassen. Een
prima manier om snel en efficiënt een
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‘HET KAN MIJ NIET GEK GENOEG. WIL JE EEN
FIETS MET ORANJE STIPPEN? DAN MAKEN
WE DIE VOOR JE’

➊ Remkabels door
de voorvork.

➋ Derailleurkabels
door de achtervork.

➌ De remkabels ook
trouwens....

bijzondere fiets te maken. Dit kost min
der inspanning en tijd dan hem vanaf
nul ontwerpen, en het scheelt dan ook
in de prijs.
Het bedrijf bestaat ruim een jaar en de
zaken gaan voorspoedig, maar Peter
Paul maakt zich geen illusies. “Laten
we eerlijk zijn: rijden op een Swett is en
blijft een exclusieve aangelegenheid.
Je zult onze fietsen nooit in groten ge
tale tegenkomen, ook al omdat iedere
fiets individueel ontworpen en gelakt
is, en genummerd wordt. Ik wil vooral
iets bijzonders maken. Jarenlang was
ik importeur van mooie spullen van
Oakley, Isaac en Lightweight. Maar
Swett is mijn merk, daar heb ik invloed
op. Dat voelt goed.”

GEPERSONALISEERD
Individualisering wordt alsmaar be
langrijker onder wielrenners. Het is
de reden waarom steeds meer bedrij
ven ‘gepersonaliseerde’ fietsen aanbie
den. Bij Swett is verhoudingsgewijs veel
mogelijk, en het is fijn om te weten
dat je daarbij geen goedkope Chinese
troep koopt. En toch blijft het allemaal
heel aardig betaalbaar: het goedkoop
ste frame is van aluminium, is bedoeld
voor een gravelracer en kost 599 euro.
De Val-Dieu Disc-frameset is met basis
design verkrijgbaar voor 1899 euro.
Op de website staat een complete Val-
Dieu Disc met Ultegra voor 3599 euro.
Voor een custom fiets is dat een heel
schappelijke prijs. De Val-Dieu zoals ik
die getest heb, komt op 5858 euro. De
meerprijs zit hem vooral in de custom
build wielset (plus 1560 euro) en de
speciale lak (550 euro). Het losse frame
met de ‘electric purple’ chroomlak
komt op 2450 euro. Daarvoor heb je
een opvallende, speciale en flitsende
fiets met goede kwaliteiten.
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