
Wij gaan weer f ietsen!

De Haan Wielersport B.V.
Hoger Einde-Zuid 23
1191 AH Ouderkerk aan de Amstel

020 - 496 12 16
info@dehaanwielersport.nl
www.dehaanwielersport.nl

Openingstijden
Di.-vr. 08.30 - 18.00 u.
Za. 08.30 - 17.00 u.

Je ziet ze steeds vaker, fietsen 
met snaaraandrijving. Deze zijn 
onderhoudsvriendelijker dan 
fietsen met een traditionele 
ketting. 
De Koga F3 6.0 is hier een mooi 
voorbeeld van. Behalve dat deze 
lichtgewicht fiets super rijdt, is hij 
ook nog eens uitgerust met een 
onderhoudsarme naafversnelling. 
Dit betekent: ‘Wel de lusten, niet 
de lasten’.

Niet poetsen, 
maar fietsen!

De tijd vliegt. Zo heb ik (Roel de 
Haan) een paar jaar terug, samen 
met de grootste wielrenner aller 
tijden Eddy Merckx mogen fietsen. 
Dit jaar is het al weer 50 jaar 
geleden dat hij de Tour de France 
won. 
Al is Eddy Merckx met zijn 525 
overwinningen voor velen nog altijd 
een held, toch heeft de jongere 
generatie soms geen idee wie deze 
beste man is. Daarom hopen wij op 
Nederlands succes tijdens de Tour. 
Dan hebben wij, maar ook de nieuwe 
fietsgeneratie, weer een echte held!
 
Ik wens iedereen namens het hele 
team van de Haan Wielersport, een 
fantastische fietszomer!
 
Met sportieve groet,
Roel de Haan

Tourheld



De E-Bike is er voor iedereen!   
De E-Bike is inmiddels algemeen geaccepteerd en niet meer uit het straatbeeld weg te 
denken. Nog steeds komen er nieuwe gebruikers bij…

De Giant Triple-X E blijkt een cool alternatief 
voor een scooter. Je hoeft niet te wachten tot 
je 16 bent en een duur rijbewijs heb je niet 
nodig.  Ook de aanschafprijs van €1299,00 is 
bijna niets vergeleken de prijs van een scooter. 
Een volle scootertank kost je minimaal een 
tientje terwijl het laden van een fietsaccu 
centenwerk is. Wat doe jij?
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De E-Bike is er voor iedereen!   

Soms wordt het fietsen op een normale 
racefiets net iets minder leuk. Als blijkt dat 
de afstand net te ver is, de wind iets te hard 
waait of de heuvel iets te stijl wordt. Al merken 
wij dat deze groep fietsers het “lastig” vindt 
om de stap naar een E-Racefiets te maken. 
Als ze een keer op onze demofietsen hebben 
gereden, willen ze nooit meer anders. 

E-Racefiets

  
  
  D

EMO
B

E S C H I K

B
A

A
R



Wie herinnert zich niet de blauw/oranje 
fietskleding van de Rabo wielerploeg, die al 
die jaren met AGU reed?  
Na een aantal jaren een beetje uit beeld te 
zijn geweest is AGU weer helemaal terug. 
Met innovatieve materialen en verrassende 
designs. Dit is ons niet ontgaan, en dat ook 
het Team Jumbo-Visma heeft gekozen voor 
het “nieuwe” AGU, is als een kers op de 
taart.
Bijna de volledige AGU-lijn is te bewon-
deren, want de Haan Wielersport is nu 
ook officieel AGU Brandstore!
Naast AGU zijn ook de merken Etxeondo, 
Nalini en BBB ruim vertegenwoordigd. 
Iedere fietser zal dan ook zijn/haar ideale 
fietskleding vinden bij de Haan Wielersport.

Fietskleding

Nieuw! 
Retro sokken 
van Le Patron

Leuke retro sokken voor 
iedere dag, met een knipoog 
naar het wielerverleden.

De sokken kosten 
slechts € 8,95 per paar. 

Koop je 3 paar dan betaal 
je € 24,95 en krijg je er 
gratis een fouragezakje als 
cadeauverpakking bij.


