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Al sinds 1925!
Bijna 100 jaar jong ;)

Oxford
het Belgisch merk

GEMAAKT VOOR
BELGISCHE WEGEN
Reeds 3 generaties
sterk in fietsen

Fietsen maken zit in ons bloed. Het stroomt door onze aderen en het brengt
ons hart ‘in vervoering’. Voor ons betekent ‘sterk in fietsen’ dan ook meer dan
bekwaam zijn in het maken van fietsen. Het betekent dat we sterke fietsen maken
zoals we zelf graag een fiets zouden willen. Degelijk, comfortabel, duurzaam,
betrouwbaar en veilig. Een fiets voor het leven. Een fiets bestendig tegen
alle omstandigheden. Ja, zelfs tegen Belgische buien en wegen...
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ONZE
SUCCESFORMULE:

JE VRAAGT JE AF HOE WE DAT
AL ZO LANG VOLHOUDEN?

ZEKERHEID - Waar we gerust in zijn

4

KEUZEVRIJHEID - Waar we achter staan

Zo gerust dat we één jaar gratis bijstand en pechverhelping

Een fiets op maat van de consument. Een eerste fiets om veilig

aanbieden bij onze elektrische fietsen in België. Dat onze dealers

mee door het verkeer te gaan, een sportfiets die tegen een stootje

er op hun beurt gerust in zijn, merk je meteen aan de hoeveelheid

kan, een klassevolle stadsfiets waarmee je gezien kan worden, of

verdelers van ons merk. Met meer dan 200 winkels die onze fietsen

een elektrische fiets voor wie een beetje hulp wenst. Wie je ook

verkopen en onderhouden, kunnen we steeds dicht in jouw buurt

bent, wat je ook kiest, Oxford heeft een fiets gemaakt voor jou.
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een vlotte en gekwalificeerde (dienst na) verkoop garanderen.
Maar vooral: jij kan gerust zijn. Onze verdelers worden zorgvuldig

ONZE FIETSMAGAZINE

geselecteerd en opgeleid, zodat je steeds de juiste informatie

START OP PAG.12

krijgt en alle onderhoud en herstellingen op een correcte en
professionele manier verlopen.

1

DEGELIJKHEID - Waar we voor bekend staan

2

KWALITEIT – Waar we trots op zijn

5

DUURZAAMHEID - Waar we naar streven

6

GEZONDHEID - Waar we voor gaan

Een betrouwbare fiets die een leven lang meegaat. Een fiets

Vakmanschap, op onze manier. Al drie generaties lang monteren

Samen met jou, want hoe beter onze fiets, des te meer jij er

Ja, we willen je doen bewegen! Niet alleen fysiek, maar ook

bestendig tegen alle omstandigheden, ja, zelfs tegen Belgische

we onze Belgische kwaliteitsfietsen in Sint-Niklaas.

gebruik van zal maken. En hoe minder jij de auto neemt, des te

mentaal is fietsen de juiste keuze. Stressvrij alle files voorbij, even

buien en wegen. Mits wat liefde van jouw kant, garanderen we niet

Als gevestigde waarde in fietsland doen we er alles aan om de

beter dat is voor het milieu.

afreageren op de trappers, of genieten van een rustig fietstochtje:

alleen een langdurig rijcomfort, we waarborgen daarmee nog iets

hoge standaard die jij -terecht- van ons verwacht te behouden. Dit

Alleen al door fietsen te maken die lang meegaan, zetten we ons

met een Oxford fiets komt ieder op zijn manier tot rust. Maar

veel belangrijker: jouw veiligheid.

doen we door continue het productieproces en de assemblage te

af tegen de wegwerpmaatschappij, maar zelfs dat volstaat niet

fietsen is zoveel meer dan tijd voor jezelf nemen: het zorgt ook voor

optimaliseren én door een weloverwogen keuze van onderdelen

voor ons. Ook als bedrijf nemen we onze verantwoordelijkheid:

verbondenheid - want wat is er nu leuker dan samen een fietstochtje

zijn we steeds mee met de laatste evoluties.

zonnepanelen vangen ons elektriciteitsverbruik op en bij het

maken? We zetten je graag op weg.

Check zeker ook de assemblage video op onze website.

poedercoaten (lakken) worden schadelijke solvents volledig
geweerd. Bovendien zorgt een uitgekiend recuperatiesysteem op
onze lakovens voor een minimum aan energieverlies.
Nu alleen jou nog op die fiets krijgen!

Mis geen enkele fietsroute:
instagram

@oxfordfietsen

of #toervanvlaanderen

Wees gerust, met een Oxford fiets kom je er wel.
Want Oxford heeft een fiets gemaakt voor jou.
4
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PLEASEN
ZONDER DE PEDALEN
TE VERLIEZEN
AMBASSADRICE
EVELINE HOSTE

OXFORD MAGAZINE 2022

“Voor ik mijn persoon koppel aan
een bedrijf of een merk, moet ik
er eerst in geloven”

zeker voort uit ervaring, maar een midlife crisis is het alvast niet.
Veertig is een kantelmoment, maar dat hoeft niet negatief te zijn.
Ik weet nu beter wie ik ben en wat ik wil. Als er nu iets op mijn
pad komt dat ik leuk vind en zin heb om te doen, dan ga ik dat ook
gewoon doen. Wat de mensen van me denken of er van vinden
maakt me niet uit, zolang ik er maar niemand mee kwets. Dat
pleasen blijft altijd deel van wie ik ben, maar ik heb beseft dat ik
het op een gezondere manier moet aanwenden, zonder mezelf er
bij te verliezen.
Ik hoorde dat je altijd ‘dankbaar’ bent? Hoe uit dat zich?
Waar heb je dat gehoord? (lacht) Maar het klopt wel. Ik geloof heel

EVELINE SCHIET METEEN UIT DE STARTBLOKKEN EN

erg dat als je dankbaar bent, dat durft uit te spreken en ook af en

ONS GESPREK VERLOOPT IN VLIEGENDE VAART.

toe iets terug doet, dit een positief effect heeft op je leven.

EEN DIEPGAAND INTERVIEW BLIJKT SLECHTS EEN KWESTIE

Ik geloof in energie. Je krijgt wat je geeft.

INTERVIEW // EVELINE HOSTE

INTERVIEW // EVELINE HOSTE
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VAN ER AF EN TOE DE REM OP TE ZETTEN.

“We hoeven onszelf niet heruit te
vinden, maar moeten wel blijven
evolueren.”
‘Een herboren mens’, zo noemt ze zichzelf, en als ze voor me zit,

Heb je een dieet gevolgd om te vermageren?

kan ik dat alleen maar beamen. Lange tijd liet ze zich leven door

Die vraag krijg ik vaak. Logisch ook, ik ben op korte tijd veertien

Voor we gaan slapen, uiten ik en mijn kinderen vaak onze

haar gezin en carrière, maar in 2020 kwam daar verandering in.

kilogram afgevallen en dat valt natuurlijk op. Ik ben daar uiteraard

dankbaarheid. Dat kan voor grote dingen zijn, maar evengoed

‘Ik ben van nature een pleaser, maar heb geleerd dat je dat moet

heel blij mee, maar was ook best tevreden met hoe ik er daarvoor

voor kleine dingen die zich doorheen de dag hebben voorgedaan.

doen zonder jezelf te verliezen’, klinkt het meermaals.

uitzag. Het hoofddoel was me beter voelen en me ook beter

Dat klinkt allemaal heel godsdienstig, maar dat is zeker niet de

Op korte tijd verloor ze veertien kilogram en na bijna twintig

blijven voelen. Om daartoe te komen heb ik weldegelijk een dieet

grondslag. Ons ‘dankjewelwoordje’ is ontstaan omdat ik er van

jaar brak ze met ex-profvoetballer Bjorn De Wilde. Samen met

gevolgd, gericht op het veranderen van mijn eetpatroon. Ik moest

overtuigd ben dat als je bewust bent waarvoor je allemaal

haar zus herontdekte ze het plezier van sporten en door haar

niet minder, maar juist meer eten, maar dan wel de juiste voeding

dankbaar kan zijn, je gelukkiger wordt. Dat luidop zeggen, zorgt

ambassadeurschap bij Oxford ging ze meer fietsen. Haar kijk op

en met de juiste regelmaat. Het was vooral een kwestie van tijd

er voor dat je met een positief gevoel gaat slapen. In het

het leven is misschien wel veranderd, gelukkig voor mij is ze nog

maken voor mijn gezondheid. Af en toe moet je uit de rat race

begin verliep dat wat stroef en benoemden ze enkel praktische

steeds een spraakwaterval.

kunnen stappen en tijd maken om voor jezelf te zorgen.

zaken zoals lekker eten, maar na verloop van tijd gingen ze de

In het begin had ik een enorm schuldgevoel ten opzichte van mijn

zaken echt anders bekijken. Het leuke is dat het slechts vijf

Je hebt al een heel traject afgelegd (zie kader pag. 11). Waar haal

kinderen omdat ik meer tijd in mezelf investeerde, maar mijn

minuten kost, maar wel een echt gezinsmoment is. Een aanrader.

je de energie om zoveel tegelijk te doen?

hernieuwde energie kwam hen alleen maar ten goede. Bovendien

Je hebt duidelijk een nieuw levensbeeld. Hoe kwam Oxford

Ik ben nooit met maar één ding tegelijk bezig geweest. Mijn

is alleen goed doen voor anderen en niet voor jezelf, ook niet

daar aan te pas?

leerkracht Latijn noemde me altijd ‘madame à cent mille volts’,

bepaald het goede voorbeeld geven.

Op het moment dat Oxford me aansprak, lag mijn focus nog

dat is me altijd bij gebleven. Ik begreep dat destijds niet en ook in

Het heeft misschien ook te maken met de leeftijd?

volledig op mijn vastgoedbedrijf, maar ik wou terug meer

mijn latere leven heb ik mijn levensstijl altijd als vanzelfsprekend

Ik werd recent veertig en ben daar heel blij mee. Op weg naar je

presentaties doen. Toen ik hun verhaal en toekomstvisie hoorde,

genomen, maar intussen is me duidelijk wat hij daarmee bedoelde.

veertigste sta je al eens stil bij je leven en dat opende op veel

voelde ik meteen een verbondenheid. Ook zij willen vernieuwen en

Spijtig genoeg kwam dat besef er pas rond mijn vijfendertigste.

vlakken mijn ogen. Dat ik mijn levensstijl nu anders aanpak, komt

zijn volop bezig aan een verjonging van hun merk. Net als voor mij,

Mijn eindeloze energie leek uitgeput te geraken en uit een
bloedafname bleek dat ik een vitaminetekort had. Ik moest
dringend iets doen aan mijn gezondheid. Ik heb toen een knop
omgedraaid en mijn levensstijl, voeding en eetpatroon drastisch
aangepast.

8

“Af en toe moet je uit de rat race
kunnen stappen en tijd maken om
voor jezelf te zorgen.”

houdt dat voor hen geen verandering van hun waarden in, maar
eerder het verder uitwerken van hun sterktes. We hoeven onszelf
niet heruit te vinden, maar moeten wel blijven evolueren. Onze
samenwerking werkt ook langs twee kanten: zij motiveren mij om
meer te fietsen, ik inspireer hen om te verjongen.

9

MADAME À CENT
MILLE V LTS
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“Ik geloof in energie.
Je krijgt wat je geeft.”

MEER DAN EEN MISS
Een bezige bij die Eveline, met op haar veertigste al
heel wat op haar curriculum.

Heb je door je ambassadeurschap bij Oxford iets bijgeleerd over

Sinds ze verkozen werd tot Miss Belgian Beauty

fietsen?

in 2001 presenteerde ze voor tv (JIMtv, TV Oost),

We hebben heel wat mooie dingen gezien, maar er zijn in België

Vooral dat er enorm veel verschil is in fietsen en de kwaliteit er van.

radio (MNM) en (bedrijfs)events. Intussen behaalde

zeker nog verborgen parels te ontdekken. Oxford komt daarom

Goede informatie bij aankoop en degelijk onderhoud nadien is dus

ze haar diploma Rechten. Daarnaast bleef ze een

in 2022 met negen nieuwe routes. Leuk nieuwtje is dat dit jaar de

belangrijk. Oxford voorziet daar ook in met haar zeer uitgebreid

actief mediafiguur en nam ze deel aan diverse

routes door fietsers zelf worden bepaald.

dealer netwerk.

tv-programma's voor VTM en VT4 (Verstand van

Kan je zelf sleutelen aan je fiets?

Vlaanderen, Ranking the stars en Big Brother vips

Ja! (enthousiast).Ik deed altijd alle klusjes thuis. Dat is de invloed

2001, Fear Factor, Missie Callcenter). Reeds meer

Op dat kruispunt ontmoeten we elkaar. We willen dezelfde

van mijn papa, hij zei altijd ‘zorg dat je voor jezelf kan zorgen’. Een

dan 10 jaar is ze actief als vastgoedmakelaar, maar

mensen bereiken met hetzelfde doel. Net als mij willen ze

band oppompen of zelfs vervangen, ketting smeren en remmen

er is nog heel wat meer dat deze energieke dame

mensen motiveren om te bewegen en fietsen is nu eenmaal een

bijstellen is geen probleem voor me, maar laat me geen fiets

combineert.

toegankelijke en sociale manier daartoe.

herstellen. Als andere mensen iets beter kunnen, kan je het beter

Je bent sinds 2020 de ambassadrice van Oxford. Je krijgt

aan hen overlaten.

vermoed ik geregeld de vraag om het gezicht te zijn van een

Wat brengt de toekomst voor Eveline Hoste?

bedrijf. Waarom heb je voor hen gekozen?

Mijn transformatie blijkt een inspiratie te zijn voor veel mensen.

LEEFTIJD // 40 jaar

Voor ik mijn persoon koppel aan een bedrijf of een merk, moet ik

Dat geeft me bijzonder veel energie en misschien ga ik daar iets

LOCATIE // Destelbergen

er eerst in geloven. Oxford is een Belgisch familiebedrijf met een

meer mee doen. Ik wil vooral inspireren. Mensen doen durven.

INSTAGRAM // @evelinehoste

sterke passie voor fietsen. Vanaf de eerste ontmoeting merkte ik

Ze uit hun routine en hun comfort zone halen.

dat het warme mensen zijn die geloven in wat ze doen. Ze maken

Sociale media geeft me daar de middelen toe. Via die weg kan ik op

Curriculum Vitae

degelijke fietsen voor jong en oud en plaatsen daarbij kwaliteit en

een onafhankelijke manier veel mensen tegelijk bereiken, maar is

2001 • Miss Belgian Beauty

veiligheid voorop. Bovendien zet Oxford sterk in op duurzaamheid.

er tegelijk ook rechtstreekse interactie met het publiek mogelijk.

2003 • presentatrice JIMtv

Allemaal waarden waar ik me volledig kan achter zetten.

Dat spreekt me enorm aan. Zo heb ik bijvoorbeeld enkele filmpjes

2006 • diploma Master at Law (met onderscheiding)

Vorig jaar heb je samen met Oxford de Toer van Vlaanderen

op instagram gepost waarin ik en mijn zus na onze work out aan

2006 • mama van Hélène-Victoire

routes gefietst. Is dat voor herhaling vatbaar?

het dansen zijn. Uit de reacties blijkt duidelijk dat mensen dat leuk

2007 • juridisch adviseur KBC

Zeker! Dat was een hele leuke ervaring, maar ik was wel blij

vinden. Ik hoop vooral dat het hen motiveert om ook aan de slag te gaan.

2009 • Mamarazzi op radio MNM

dat het met een elektrische fiets was (lacht). Het leuke aan een

Volgt er een ‘Eveline dieet’ of ‘work out video’?

2009 • mama van Nio-Lloyd

fietstocht is dat je zoveel meer ziet. Je hebt ook de tijd om het in

Lacht. Nee, dat is niet meteen de bedoeling. Ik sluit niet uit dat

2009 • meter kinderrevalidatiecentrum UZ Gent

je op te nemen. De routes zijn een mooie variatie van bekende en

er nog tips of video’s van de work outs met mijn zus volgen, maar

2009 • presentatrice TVoost

minder bekende routes, zodat niet alleen de hobbyist, maar ook de

iedereen is anders en ik beweer niet de expert te zijn die zegt

2010 • erkend vastgoedmakelaar

doorwinterde fietser er iets aan heeft (de routes vind je online op

hoe het moet. Ik zal mijn methode nooit opdringen en als ik het

2010 • oprichting eigen vastgoedkantoor

www.gemaaktvoorjou.be en in dit magazine, red.).

zelf niet weet, zal ik alleen doorverwijzen. Het gaat er vooral om

“Als andere mensen iets beter
kunnen, kan je het beter aan
hen overlaten.”

INTERVIEW // EVELINE HOSTE

INTERVIEW // EVELINE HOSTE

OXFORD MAGAZINE 2022

Hieronder een kort overzicht.

Eveline Hoste Vastgoed

een netwerk en een community op te bouwen waar elkaar helpen

2016 • publicatie boek‘De geheimen van de makelaar’

centraal staat.

2019 • gemeenteraadslid Destelbergen (Open VLD)
2020 • leerkracht Frans
2021 • ambassadrice Oxford
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Say what?!

SX 14.0 - PATINA
PAG. 29

Technische termen op pag. 26

Oxford fietsen

gemaakt voor speelvogels
doorzetters, levensgenieters

GEMAAKT
VOOR JOU
Kies jij met

of zonder

ondersteuning?

Of het nu een fiets is om een eerste keer veilig mee door het verkeer te gaan,
een sportfiets die tegen een stootje kan, een klassevolle stadsfiets waarmee
je mag gezien worden, of een elektrische fiets voor wie liever een beetje hulp wil…
Wie je ook bent, wat je ook kiest, Oxford heeft een fiets gemaakt voor jou.

In de pagina’s hierna vind je een selectie van onze fietsen, maar fiets zeker ook
eens naar onze website www.oxfordbikes.be om alle frames en kleuren per type
fiets te bekijken. Onze handige keuzefilter helpt je graag op weg. Er is zoveel
meer te ontdekken!
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BOX 14.0

UITVOERING

Enviolo Sport - Riem

Gemaakt voor de verwende E-Biker. Een exclusieve In-tube voor

UITVOERING

Shimano Nexus 5V - Riem

Deze premium E-Bike met Bosch Performance Line - 65 Nm motor

GEWICHT

29,7 kg

topprestaties. De combinatie van een krachtige Bosch Performance

GEWICHT

29,1 kg

is voorzien van een soepele Shimano Nexus 5 naafversnelling en een

VORK

Verend

motor met de traploze Enviolo Sport versnelling en een fluisterstille

VORK

Verend

onderhoudsarme Gates riem overbrenging. De Bosch Power Tube

REMMEN

Hydraulische schijfremmen

Gates riemaandrijving zorgen voor maximaal comfort. Met de 625

REMMEN

Hydraulische schijfremmen

625 Wh batterij is esthetisch geïntegreerd in het stijlvolle frame.

MOTOR

Performance Line - 65 Nm

Wh batterij ben je zeker van vele kilometers eindeloos rijplezier.

MOTOR

Performance Line - 65 Nm

Onbekommerd cruisen, “E-mobiliteit” op zijn best.

INFO

Gates riem

Snel en ontspannen op uw bestemming met een minimum aan

INFO

Gates riem

Traploos schakelen

inspanning.

ELEKTRISCHE FIETSEN

ELEKTRISCHE FIETSEN

B0X 16.0
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Who’s the bosch?
Met deze motor ben jij de baas.

LAGE INSTAP
KLEUR
Mat Maroon
Folia

14

43

50

HOGE INSTAP
57

48

LAGE INSTAP

56

KLEUR
WATTAGE

625

Wh

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be - 1 jaar GRATIS “Oxford bijstand en pechverhelping” in België op onze elektrische fietsen.

Wh

WATTAGE

Mat Zwart

625

Pearlized White

43

50

HOGE INSTAP
57

48

56

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be - 1 jaar GRATIS “Oxford bijstand en pechverhelping” in België op onze elektrische fietsen.
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UITVOERING

Enviolo - Riem

Deze stoere allrounder met strak design is voorzien van een Bosch

UITVOERING

Shimano Deore 9V

Sportieve E-Bike met een eigentijds modern design. Een krachtige

GEWICHT

29,8 kg

Active Line plus middenmotor. Het ergonomische frame met

GEWICHT

28,3 kg

Bosch Performance Line - 65 Nm middenmotor in combinatie met

VORK

Verend

geïntegreerde 500 Wh batterij zorgt voor een perfecte gewichts-

VORK

Verend

de Shimano Deore versnelling staat garant voor zijn pittig rijgedrag.

REMMEN

Hydraulische schijfremmen

balans en natuurlijk aanvoelend rijgedrag. Gemaakt voor al jouw

REMMEN

Hydraulische schijfremmen

De Bosch-Power Tube 500 Wh batterij is volledig beschermd weg-

MOTOR

Active Line Plus - 50 Nm

dagelijkse verplaatsingen.

MOTOR

Performance Line - 65 Nm

gewerkt in het frame. Ideaal voor woon-werk verkeer of recreatief

INFO

Gates riem

INFO

Power Tube 500

gebruik.

Traploos schakelen

50 Shades of Oxford
Pittig & sportief rijden.

LAGE INSTAP
KLEUR
Patina
Folia

16

B0X 12.0

43

50

HOGE INSTAP
57

50

LAGE INSTAP

57

KLEUR
WATTAGE

500

Wh

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be - 1 jaar GRATIS “Oxford bijstand en pechverhelping” in België op onze elektrische fietsen.

Wh

WATTAGE

Mat Zwart

500

Mat Grafietgrijs

43

50

ELEKTRISCHE FIETSEN

ELEKTRISCHE FIETSEN

B0X 13.0
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HOGE INSTAP
57

48

57

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be - 1 jaar GRATIS “Oxford bijstand en pechverhelping” in België op onze elektrische fietsen.
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S-PEDELEC D1125

UITVOERING

Shimano Deore 9V

Een sportieve allrounder met Bosch Performance Line motor

UITVOERING

Enviolo sport - Riem

Jouw ideale reisgenoot om aan “high speed” grote afstanden af te

GEWICHT

25 kg

voor sterke prestaties. Compact, krachtig en zeer wendbaar.

GEWICHT

34.9 kg

leggen. Zijn krachtige 4th generation Bosch Performance Line mo-

VORK

Verend

Maximize your Ride.

VORK

Verend RST

tor produceert 85 Nm maximaal koppel. De traploze Enviolo Sport

REMMEN

Hydraulische schijfremmen

REMMEN

Magura Disc MT5E

naafversnelling in combinatie met een onderhoudsarme Gates riem

MOTOR

Performance Line - 65 Nm

MOTOR

Performance Speed GEN4 - 85 Nm

zorgt voor een soepele en bovenal stille overbrenging. Met de 1125

INFO

Power Tube 500 Wh + 625 Wh

Wh power batterij combinatie levert dit een actieradius tot 110 Km.

Gates riem
Traploos schakelen

ELEKTRISCHE FIETSEN

ELEKTRISCHE FIETSEN

E-DIRT

OXFORD MAGAZINE 2022

45 km/u

“Living in the fast lane”.

LAGE INSTAP
KLEUR
LAGE INSTAP
KLEUR
Mat Grafietgrijs

18

50

HOGE INSTAP
50

57

50

HOGE INSTAP
50

57

Mat Grafietgrijs
WATTAGE

500

WATTAGE
Wh

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be - 1 jaar GRATIS “Oxford bijstand en pechverhelping” in België op onze elektrische fietsen.

Wh

1125

Mat Zwart
Mat Rust

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be - 1 jaar GRATIS “Oxford bijstand en pechverhelping” in België op onze elektrische fietsen.
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UITVOERING

Shimano Nexus 5V

Een knappe trendy E-Bike met een elegante look. De combinatie

UITVOERING

Shimano Nexus 5V

Gemaakt voor stijlvol cruisen en genieten. Elegante elektrische

GEWICHT

27,1 kg

van een krachtige Bosch Performance motor, een Shimano Nexus

GEWICHT

26,2 kg

stadsfiets met aangename Active Line Plus trapassistentie. Voorzien

VORK

Verend

5 versnelling en de hydraulische schijfremmen maken hem tot de

VORK

Verend

van een onderhoudsarme Shimano Nexus 5 versnellingsnaaf en

REMMEN

Hydraulische schijfremmen

perfecte Urban E-Bike. Gemaakt voor wie graag snel en veilig door

REMMEN

Roller Brakes BR-C 6000

een stel krachtige Shimano Roller Brakes. De perfecte partner voor

MOTOR

Performance Line - 65 Nm

het leven fietst.

MOTOR

Active Line Plus - 50 Nm

iedere rit, snel, aangenaam en veilig.

LAGE INSTAP
KLEUR

43

49

HOGE INSTAP
56

52

57

LAGE INSTAP

Chalk Blue

400

Mat Zwart

WATTAGE

Mat Sienna

20
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500

Wh

Wh

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be - 1 jaar GRATIS “Oxford bijstand en pechverhelping” in België op onze elektrische fietsen.

Wh

Wh

400

KLEUR

WATTAGE

Mat Soft Green

500

Sienna

43

49

HOGE INSTAP
56

52

57

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be - 1 jaar GRATIS “Oxford bijstand en pechverhelping” in België op onze elektrische fietsen.
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UITVOERING

Shimano Deore 9V

Gemaakt voor eindeloze ontdekkingstochten. Sportieve E-bike met

GEWICHT

24 kg

pittige Performance Line - 65 Nm aandrijving, hydraulische schijf-

VORK

Verend

remmen en Shimano Deore versnelling. Veilig en vlot naar ’t werk of

REMMEN

Hydraulische schijfremmen

gewoon recreatief en zorgeloos genieten.

MOTOR

Performance Line - 65 Nm

Black Beauty
Stallion zkt. prins.

LAGE INSTAP
KLEUR
Pearlized White
Mat zwart

22

45

50

B O X 5 . 0 - M A T Z WA R T

ELEKTRISCHE FIETSEN

BOX 5.0
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HOGE INSTAP
57

50

57

61

400

Wh

WATTAGE

500

Wh

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be - 1 jaar GRATIS “Oxford bijstand en pechverhelping” in België op onze elektrische fietsen.

23

OXFORD MAGAZINE 2022

BOX 2.0

UITVOERING

Shimano Nexus 7V

Vlotjes naar ’t werk, school of zorgeloos genieten tijdens recrea-

UITVOERING

Shimano Altus 7V

Stijlvol en ontspannen onderweg. Box 2.0 is het instapmodel met

GEWICHT

25,6 kg

tieve tochten. Comfortabele E-Bike met perfect gedoseerde Bosch

GEWICHT

24,8 kg

de veelzijdige Bosch Active Line aandrijving. Moeiteloos, stressbe-

VORK

Verend

Active Line motor. Biedt een heel stabiel en natuurlijk fietsgevoel

VORK

Verend

stendig en milieuvriendelijk op weg naar kantoor, school of gewoon

REMMEN

Hydraulische schijfremmen

door de optimale gewichtsverdeling. Maar ook zeer onderhoudsarm

REMMEN

Shimano V-Brakes

er even tussenuit. Om het even waar naartoe iedere keer weer volop

MOTOR

Active line - 40 Nm

door zijn gesloten kettingkast, Shimano Nexus 7 versnellingsnaaf en

MOTOR

Active line - Nm 40

genieten.

de krachtige hydraulische schijfremmen.

INFO

Purion display

ELEKTRISCHE FIETSEN

ELEKTRISCHE FIETSEN

BOX 3.0
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Zalig cruisen

Gemaakt voor Belgische wegen.

LAGE INSTAP
KLEUR
Mat grafietgrijs
Mat Wijnrood

24

45

50

LAGE INSTAP

HOGE INSTAP
57

50

57

61

400

Wh

Wh

WATTAGE

500

Wh

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be - 1 jaar GRATIS “Oxford bijstand en pechverhelping” in België op onze elektrische fietsen.

Wh

400

KLEUR

WATTAGE

Mat Grafietgrijs

500

Mat Zwartblauw

45

50

HOGE INSTAP
57

50

57

61
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BATTERIJ

MOTOR

E-BIKE TERMEN

TECHNISCHE
TERMEN

Een verklarende woordenlijst om je op weg te helpen.

OXFORD MAGAZINE 2022

KEUZESTRESS? OVERWELDIGD DOOR TECHNISCHE TERMEN? GEEN NOOD!
WE HELPEN JE GRAAG VERDER MET EEN HANDIGE KEUZEFILTER OP ONZE WEBSITE WWW.OXFORDBIKES.BE

FIETSTERMEN

of je nu met

of zonder

ondersteuning fietst...

KOPPEL

VERSNELLING

Nee, we gaan je niet uithuwelijken ;) Dit is de kracht van de motor en wordt uitgedrukt in Newtonmeter (Nm). Wens je veel

Derailleur (of buitenversnelling): fietsversnelling aan de

Naafversnelling: fietsversnelling weggewerkt in de naaf

ondersteuning op je fiets, ga dan voor een hoger ‘koppel’. Voor gewoon dagelijks gebruik binnen de stad voldoet 40 Nm tot 50 Nm.

buitenzijde van de fiets. Dit type versnelling is licht, vlot

van het achterwiel en daardoor beter beschermd en zeer

Fiets je echter vaak in heuvelachtig terrein of heb je gewoon graag meer ondersteuning, opteer dan voor een motor met

te bedienen en geeft de fietser een heel direct en ruim

onderhoudsvriendelijk. Er is keuze tussen het Shimano

60 Nm tot 65 Nm koppel.

schakelvermogen. Moet af en toe gereinigd en gesmeerd

Nexus systeem met 5 of 7 geïndexeerde standen of de

worden.

traploze Enviolo naafversnelling.

MOTORPOSITIE

MOTORSYSTEEM

Middenmotor: door hun lage en centrale plaatsing

Shimano Steps De Shimano Steps middenmotor is een lichte

in het frame biedt deze motor een perfecte

veelzijdige motor. Zijn lage plaatsing in het frame en een koppel van

SCHAKELEN

gewichtsbalans.

40 Nm tot 60 Nm geven hem een uitmuntende wegligging en grote

Derailleur of Shimano Nexus

Traploze Enviolo naafversnelling:

DI2 of automatische versnelling:

wegligging en wendbaarheid, ervaar je ook een heel

wendbaarheid, zowel op vlak als op heuvelachtig terrein.

naafversnelling: door de shifter aan

door het ontbreken van tandwielen heb

stuurt automatisch de Shimano Nexus

naturel en stabiel fietsgevoel.

Bosch De E-Bike motor van Bosch heeft de afgelopen jaren

het stuur te bedienen, klik je naar een

je geen vooraf ingestelde verhoudingen,

naafversnelling aan. De fiets kiest voor

Achterwielmotor: je ervaart een sportief “duwtje

ruimschoots zijn capaciteiten bewezen. De uiterst betrouwbare

hogere of lagere tandwielverhouding.

maar bepaal je autonoom in welke “stand”

jou aan de hand van verschillende

in de rug”. Het is door de eenvoudige manier van

aandrijfunit levert zo goed als geruisloos trapondersteuning

je wil fietsen. Je draait aan je handvat,

parameters de ideale versnelling.

inbouwen ook een prijsbewuster alternatief. Wel

gaande van 40 Nm tot wel 85 Nm (45km/u). Power in overvloed voor

zoals je gas zou geven op een brommer.

Da’s automatisch genieten…

enkel te combineren met een derailleur.

uiteenlopende toepassingen.

Behalve

een

uitstekende

BATTERIJCAPACITEIT

OVERBRENGING

Na de motor is de batterij de tweede belangrijkste component op een E-bike. Hoe hoger het Wattuur (Wh), hoe krachtiger de

De klassieke fietsketting: is nog steeds de meest gekende

Een getande kunstof Riem (of ‘belt drive’): de voordelen zijn

batterij. Oxford batterijen hebben steeds een batterijspanning van 36 volt, met een vermogen gaande van 11 Ah tot 17,5 Ah. Het

en voorkomende optie. Kies je voor een derailleur versnelling,

dat een riemaandrijving weinig onderhoud nodig heeft, een

is de vermenigvuldiging van deze 36V met de Ah, die de hoeveelheid energie weergeeft die een batterij kan opwekken in één

dan wordt je fietsketting meestal afgeschermd door een

langere levensduur heeft en fluisterstil is. Een riem werkt

uur. Zo kom je tot batterijen van 396 Wh tot wel 630 Wh. En in een enkel geval zelfs een combinatie gaande tot 1125 Wh.

halfopen kettingrand. Kies je voor een naafversnelling dan

enkel in combinatie met een naafversnelling.

BATTERIJPOSITIE

komt ze meestal voor in combinatie met een gesloten

De locatie van de batterij bepaalt mee het rijcomfort. Er is keuze tussen in het frame, op het frame of onder de pakdrager.

kettingkast.

In het frame (In-tube):

Op het frame:

Onder de bagagedrager:

Esthetisch mooi en onzichtbaar

Deze is gemakkelijk bereikbaar en

Dankzij de slanke behuizing vallen

weggewerkt. Ideaal in combinatie

maakt een snelle wisseling van batterij ze minder op. De batterij is heel

met een middenmotor.

mogelijk. Deze uitvoering wordt vaak

bereikbaar en eenvoudig uitneembaar

toegepast bij sportievere modellen.

om op te laden of weg te bergen.

TECHNISCHE TERMEN

TECHNISCHE TERMEN

SAY WHAT?!

OXFORD MAGAZINE 2022

DYNAMONAAF
De moderne versie van een klassieke dynamo, verwerkt in de naaf van het voorwiel, brengt verlichting op je pad.
De dynamonaaf is bedrijfszeker en heeft weinig of geen (rol) weerstand.

BATTERIJ ACTIERADIUS

REMMEN

De meest gestelde vraag bij aankoop van een E-Bike: ‘hoe ver kan ik fietsen met één batterij lading?’ Hoe groter het vermogen van

Niets belangrijker dan tijdig en veilig kunnen stoppen als het nodig is, ongeacht de weersomstandigheden.

de accu, hoe verder ze je voert natuurlijk, maar het antwoord is niet zo eenvoudig. De actieradius wordt namelijk mede bepaald door

Al onze remsystemen bieden dezelfde veiligheid, maar hebben een andere werking.

verschillende variabele factoren, zoals o.a. weersomstandigheden, terrein, gemiddelde snelheid, gewicht van de fiets inclusief

Hydraulische schijfremmen: hebben

Rollerbrakes: de moderne en veel

V-Brakes: door middel van een kabel

berijder en bagage, bandenspanning, schakelgedrag, staat van de fiets, en uiteraard de inbreng die u zelf levert. De opgegeven

altijd -zelfs bij regen of sneeuw- een

betrouwbaardere variant van de

worden de remblokken krachtig tegen

maximum actieradius per fiets is daarom louter indicatief en werd berekend op een vlak terrein in de laagste ondersteuning, met

zeer krachtig en perfect doseerbaar

oude trommelrem. De rollerbrake

de velg aangedrukt.

een gemiddelde snelheid van 15 km per uur en een totaal gewicht van 70 kg (fiets, bagage en berijder inbegrepen).

remvermogen. Bovendien is een disc

is veel krachtiger en zo goed als

Bosch biedt op haar website een handige calculator aan: www.bosch-ebike.com/nl/service/actieradius-calculator.

brake weinig onderhevig aan sleet.

onderhoudsvrij.

Nog steeds Chinees?

Je fietswinkel vertaalt het graag!
26

27
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SX 14.0
UITVOERING

Enviolo trekking - Riem

Gemaakt voor stille genieters. Deze exclusieve In-tube met 630Wh

GEWICHT

28.8 kg

batterij zal je verrassen. De combinatie van het krachtige Shimano

VORK

Verend

Steps systeem met de traploze Enviolo versnelling en een fluister-

REMMEN

Hydraulische schijfremmen

stille Gates riemaandrijving staan garant voor maximaal comfort

MOTOR

E 6100 - 60 Nm

en onbegrensd rijplezier. Voor korte of lange ritten, altijd snel en

INFO

Gates Riem

ontspannen op jouw bestemming met een minimum aan inspanning.

Traploos schakelen

ELEKTRISCHE FIETSEN

S X 1 4 . 0 - PAT I N A

OXFORD MAGAZINE 2022

Fluisterstil!

Ssst! Met riemaandrijving.

LAGE INSTAP
KLEUR

Wh

28

WATTAGE

Patina

630

Sienna

43

50

HOGE INSTAP
57

48

56

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be - 1 jaar GRATIS “Oxford bijstand en pechverhelping” in België op onze elektrische fietsen.
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SX 10.0

UITVOERING

Shimano Nexus 5V Di2

Een pittige E-Bike met een trendy design. Onder alle omstandig-

UITVOERING

Shiman Deore 9V

Gemaakt voor eindeloze ontdekkingstochten. Een sportieve allroun-

GEWICHT

28,9 kg

heden behoud je volledige controle, zelfs het schakelen verloopt

GEWICHT

27.9 kg

der met pittige Shimano E 6100 motor, hydraulische schijfremmen

VORK

Verend

volautomatisch met de Shimano DI2 versnelling. Zo blijft het actief

VORK

Verend

en Shimano Deore versnelling. Veilig en vlot naar ’t werk of gewoon

REMMEN

Hydraulische schijfremmen

en optimaal genieten van elke fietstocht.

REMMEN

Hydraulische schijfremmen

recreatief en zorgeloos genieten.

MOTOR

E 6100 - 60 Nm

MOTOR

E 6100 - 60 Nm

INFO

Automatisch schakelen

ELEKTRISCHE FIETSEN

ELEKTRISCHE FIETSEN

SX 13.0
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Schakelt zelf!

Da’s automatisch genieten. :)

LAGE INSTAP
KLEUR
Mat Zwart
Sienna

30

43

50

HOGE INSTAP
57

48

LAGE INSTAP

56

KLEUR
WATTAGE

504

Wh

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be - 1 jaar GRATIS “Oxford bijstand en pechverhelping” in België op onze elektrische fietsen.

Wh

WATTAGE

Mat zwart

504

Saffierblauw

43

50

HOGE INSTAP
57

48

56
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Evolution Enviolo

UITVOERING

Shimano Nexus 7V

Een strak design met slimme Shimano Steps ondersteuning.

UITVOERING

Enviolo City

Gemaakt voor echte levensgenieters. Met deze stijlvolle Evolution

GEWICHT

27,9 kg

De E 5000 middenmotor in combinatie met de geïntegreerde 504

GEWICHT

24,5 kg

Enviolo fiets je zelfverzekerd en efficiënt door het leven. De traploze

VORK

Verend

Wh batterij zorgt voor een perfecte gewichtsbalans en een natuurlijk

VORK

Headshock

Enviolo versnellingsnaaf laat zich naadloos aanpassen aan jouw wensen

REMMEN

Hydraulische schijfremmen

aanvoelend rijgedrag. Een stoere In-tube voor alle dagelijkse

REMMEN

Hydraulische schijfremmen

en behoeften. Het geometrische frame zorgt voor een optimale

MOTOR

E 5000 - 40 Nm

verplaatsingen. Onderhoudsarme Shimano Nexus 7 naafversnelling.

MOTOR

E 6100 - 60 Nm

zithouding zo heb je een perfect zicht op de omgeving en het drukke

INFO

Traploos schakelen

verkeer.

In-tube batterij

ELEKTRISCHE FIETSEN

ELEKTRISCHE FIETSEN

SX 8.0
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Natuurlijke gewichtsbalans.

LAGE INSTAP
KLEUR
Malachiet
Patina

32

43

50

LAGE INSTAP

HOGE INSTAP
57

48

56

Wh
WATTAGE

504

Wh
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41 8

KLEUR

WATTAGE

Zilver

504

Mat Oceaan

43

50

HOGE INSTAP
57

50

57

61
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UITVOERING

Shimano Deore 9V

Gemaakt voor wie graag snel en veilig door het leven fietst. Een

GEWICHT

22,9 kg

knappe trendy E-Bike met een elegante look. De perfecte Urban

VORK

Verend

E-Bike, sportief, wendbaar en soepel laveren door de chaos van

REMMEN

Hydraulische schijfremmen

het dichtgeslibde stadsverkeer.

MOTOR

E 6100 - 60 Nm

LAGE INSTAP
KLEUR
Folia
Mat Zwart

34

43

50

LEXINGTON - FOLIA

ELEKTRISCHE FIETSEN

LEXINGTON

OXFORD MAGAZINE 2022

HOGE INSTAP
57

50

57

41 8

Wh

WATTAGE

504

Wh

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be - 1 jaar GRATIS “Oxford bijstand en pechverhelping” in België op onze elektrische fietsen.
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CAMBRIDGE

UITVOERING

Shimano Nexus 5V

Gemaakt voor stijlvol cruisen en genieten. Elegante E-Bike met

UITVOERING

Shimano Nexus 7V

Door de optimale gewichtsverdeling levert deze allround elektrische

GEWICHT

24,7 kg

aangename trapassistentie. Voorzien van een onderhoudsarme

GEWICHT

24,7 kg

stadsfiets met Shimano Steps ondersteuning een heel stabiele

VORK

Vast alu

Shimano Nexus 5 versnellingsnaaf en een stel krachtige hydrau-

VORK

Verend

en natuurlijke fietsbeleving. Comfortabel en vlot maar ook onder-

REMMEN

Hydraulische schijfremmen

lische schijfremmen. De perfecte partner voor iedere rit, snel,

REMMEN

Hydraulische schijfremmen

houdsarm in gebruik dankzij de gesloten kettingkast en de soepele

MOTOR

E 6100 - 60 Nm

aangenaam en veilig.

MOTOR

E 5000 - 40 Nm

Shimano Nexus 7 naafversnelling. Snel op uw bestemming met een

ELEKTRISCHE FIETSEN

ELEKTRISCHE FIETSEN

NEXA

OXFORD MAGAZINE 2022

minimum aan inspanning.

Onderhoudsarm

Dank u, gesloten kettingkast.

LAGE INSTAP
KLEUR
Maroon
Mat Malachiet

36

43

50

LAGE INSTAP

HOGE INSTAP
57

50

57

61

41 8

Wh

Wh

WATTAGE

504

Wh
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41 8

KLEUR

WATTAGE

Gungrey

504

Metalblue

43

50

HOGE INSTAP
57

50

57

61
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BRIGHTON

UITVOERING

Shimano Nexus 7V

Gemaakt voor cruisers & genieters. Trendy E-Bike met een coole

UITVOERING

Shimano Altus 7V

Een comfortabele elektrische stadsfiets. De Shimano Steps mid-

GEWICHT

25 kg

moderne look. De Pronex heeft een verrassende comfortabele zit-

GEWICHT

23,9 kg

denmotor zorgt voor een optimale rijbalans met een heel stabiel en

VORK

Vast

houding. Hij is bovendien ook erg onderhoudsvriendelijk dankzij de

VORK

Verend

natuurlijk fietsgevoel. Naar je werk, boodschappen in de stad of er

REMMEN

Roller Brakes BR-C-6000

Shimano Nexus 7 naafversnelling en de krachtige Roller-Brakes.

REMMEN

Shimano V-Brakes

even lekker tussenuit, om het even waar naartoe iedere keer weer

MOTOR

E 5000 - 40 Nm

MOTOR

E 5000 - 40 Nm

volop genieten.

Zit lekker!

Comfortabele zithouding.

LAGE INSTAP
LAGE INSTAP
KLEUR
Saffierblauw
Mint
Mat Gungrey

38
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PRONEX

OXFORD MAGAZINE 2022

43

50

KLEUR

HOGE INSTAP
57

50

57

43

50

HOGE INSTAP
57

50

57

61

Grafietgrijs

41 8

Wh

Wh

WATTAGE

504

Wh
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Sand

WATTAGE

EB Blue

504

Amaranth
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E-CLASSICO NEGRO

UITVOERING

Shimano Altus 7V

Gemaakt voor shoppers. Cool en stijlvol flaneren op deze leuke retro

UITVOERING

Shimano Altus 7V

Gemaakt voor jou. Een modieuze Lifestyle fiets met aangename

GEWICHT

24,6 kg

E-bike. De handige voorpakdrager is ideaal voor kleine boodschap-

GEWICHT

24,6 kg

Shimano trapassistentie. Een stevige retro bike voor jong en “iets

VORK

Vast

pen of een handtas. Jouw trouwe partner bij het shoppen in de stad

VORK

Vast

ouder” Fietsen zoals het jou uitkomt, elke keer eindeloos genieten.

REMMEN

Shimano V-Brakes

of voor leuke uitstappen met vrienden.

REMMEN

Shimano V-Brakes

MOTOR

E 5000 - 40 Nm

MOTOR

E 5000 - 40 Nm

INFO

Voorpakdrager

LAGE INSTAP
KLEUR

LAGE INSTAP
KLEUR
Sand
Mat Zwartblauw

40

50

41 8

Wh

Wh

WATTAGE

504

Wh
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Ivoor

WATTAGE

Mat Zwart

504

Saffierblauw

43

50
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E-FLEUR
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HOGE INSTAP
57

50

57

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be - 1 jaar GRATIS “Oxford bijstand en pechverhelping” in België op onze elektrische fietsen.
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UITVOERING

Shimano Nexus 5V

Deze stoere Oxford transport E-Bike met groot laadvermogen

GEWICHT

24,5 kg

wordt gemaakt voor intensief gebruik. Zijn longtaile pakdrager

VORK

Vast

biedt plaats aan twee kinderzitjes of extra large fietstassen. Er is

REMMEN

Hydraulische schijfremmen

weinig te bedenken waarbij deze robuuste alleskunner jou teleur zou

MOTOR

E6100 - 60 Nm

stellen. De maximale belasting van deze bike is 170 kg inclusief fiets,

INFO

Voorpakdrager

fietser en bagage. Het kinderzitje en de mand zijn optioneel.

OXFORD MAGAZINE 2022

BOX 10.0 - CHALK BLUE
PAG. 20

BOX 10.O - CHALK BLUE

ELEKTRISCHE FIETSEN

CARGO E-BIKE

OXFORD MAGAZINE 2022

Slim naar school!
Behendiger dan de bakfiets.

MIDDEN INSTAP
KLEUR

24 X 1.75

Mat Parelblauw
Zwart
Mat Rust

42

WATTAGE

504

Wh

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be - 1 jaar GRATIS “Oxford bijstand en pechverhelping” in België op onze elektrische fietsen.
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ORO

UITVOERING

Shimano Altus 7V

Stoere allrounder met een zeer bedrijfszekere en efficiënte achter-

UITVOERING

Shimano Acera 7V

Gemaakt voor travellers. Praktische plooifiets met verrassend grote

GEWICHT

25 kg

wiel aandrijving. Soepel en wendbaar, eenvoudig te bedienen.

GEWICHT

23,9 kg

actieradius. Snedig, vlot en wendbaar. Keuze uit 5 ondersteunings-

VORK

Verend

Een geweldige fietservaring, altijd wind mee.

VORK

Vast

niveaus. Compact en eenvoudig op te bergen in de koffer van je

REMMEN

V-Brakes

REMMEN

Schijfremmen

auto, op de trein, enz...

MOTOR

Achterwiel - 40 Nm

MOTOR

Bafang MAX middenmotor - 50 Nm

INFO

Maximale belastig 120 kg
incl. fiets, fietser en bagage

Achterwiel aandrijving
Dat duwtje in de rug!

ELEKTRISCHE FIETSEN

ELEKTRISCHE FIETSEN

RPM

OXFORD MAGAZINE 2022

Trein op?

Oro, plooit alleen voor jou!

LAGE INSTAP
KLEUR
Zwartsatijn

44

47

MIDDEN INSTAP
WATTAGE

396

Wh

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be - 1 jaar GRATIS “Oxford bijstand en pechverhelping” in België op onze elektrische fietsen.

Wh

WATTAGE

KLEUR

396

Grijsblauw

20 X 1.75

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be - 1 jaar GRATIS “Oxford bijstand en pechverhelping” in België op onze elektrische fietsen.
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0XFORD FIETSROUTES 2021

andere fiets van Oxford in de kijker, die Eveline graag voor

niet weerhouden om met ons deze 9 fietsroutes te ontdekken!

jou test. Volg ons voor alle nieuwtjes op onze instagrampagina

Op www.gemaaktvoorjou.be kan je deze etappes downloaden.

@oxfordfietsen en laat net als Eveline de wereld weten

De begeleidende video geeft je alvast een kort overzicht,

dat jij op ‘toer’ bent met de hashtag #toervanvlaanderen.

zodat je weet wat te verwachten. Elke provincie zetten we een

Veel fietsplezier!

OOST-VLAANDEREN // BOX 14.0 - PAG. 15
1

Op toer met Oxford!

ZWALMSTREEK

2

AALTERSE ACHT

Langs de ‘kronkelende’ Zwalmbeek ontdekt Eveline schilderachtige

Fiets samen met Eveline langs de acht dorpen van deze prachtige

landschappen. Ze demarreert de Leberg op, op zoek naar de meest

gemeente. Van het Drongengoedbos naar het pittoreske Poeke:

interessante highlights.

deze fietsroute is een waar pareltje.

Eveline neemt je mee op fietstocht doorheen de vijf Vlaamse

ANTWERPEN // BOX 10.0 - PAG. 20

provincies. Trek je mooiste fietstenue aan en spring op je
Oxford bike voor deze leuke fietsroutes, speciaal gemaakt

3

voor jou. Wordt vervolgd in 2022!

Er gaat zelfs een etappe van onze ‘toer’ dwars door ‘t Stad!

Heradem in het rustige Kalmthout en geniet van het weidse heide-

Eveline toont je de mooiste verborgen plekjes van Antwerpen.

landschap en de gezellige tussenstops.

SX 14.0 - PATINA

T O E R VA N V L A A N D E R E N

Goed weer in België kunnen we niet garanderen, maar laat dat je

ANTWERPEN STAD

4

KALMTHOUTSE HEIDE

Ontdek samen met haar de hippe buurt rond het havengebied!

PAG. 29

WEST-VLAANDEREN // SX 14.0 - PAG. 29
5

KORTRIJK

6

NIEUWPOORT / DIKSMUIDE

Ook deze stad bruist en heeft uitstekende fietspaden!

In deze etappe fietst Eveline van ’t zeetje naar Diksmuide. Uitwaaien

Ontdek de tofste stops in de video!

aan de Nieuwpoortse kust gevolgd door zomerbars ‘en route’ en
eindigen met geschiedenis opsnuiven: Ontdek deze bewogen ‘toer’!

LIMBURG // BOX 5.0 - PAG. 23
7

GENK

8

LOMMEL

We brengen de zon mee naar Limburg! We fietsen door het cen-

Eveline ‘in hogere sferen’. Ze fietst onder andere door de bomen en

trum van Genk langs de C-mine en letterlijk door het water. We

geniet van een prachtig uitzicht op de Lommelse Sahara. Ontdek

stellen in deze video ook Eveline Hoste en de Oxford Box 5 op de

deze fietsroute dwars door adembenemende natuur!

proef. Fiets je mee?

VLAAMS BRABANT // SX 14.0 - PAG. 29
9

ZOUTLEEUW

We sluiten de eerste editie van onze Toer van Vlaanderen af in Zoutleeuw. Om het af te leren fietsen we langs een klassiek Vlaams
landschap: kasseien, natuurgebieden, kerken en een cafeetje. Prachtig toch?

46

47

T O E R VA N V L A A N D E R E N

Etappe 3
Antwerpen
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Etappe 4
Kalmthout

VERTEK: KNOOPPUNT 80
PARKING ZUID GRENSPARK // KALMTHOUT

A
DE STAPPER
Stap even af en geniet op deze uitkijktoren

70

A

van ruim tien meter hoog, van het unieke
80

uitzicht. Voor wie de trappen neemt naar

B 25

boven, kan het Stappersven en de rest van
71

antwerpen vs. kalmthout

het omliggende natuurgebied bewonderen.

Kalmthout

De Stapper telt vier verdiepingen en op elke
verdieping kan je een blik werpen in alle vier

72

TOER VAN VLAANDEREN:
VOOR ELK WAT WILS

windrichtingen.

81

T O E R VA N V L A A N D E R E N

KIES JE
CULTUUR
OF NATUUR?
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B

C

BOSBAR DE EEKHOORN

27

79

Tijdens de zomermaanden vind je – aan het
fietspad van de Kalmthoutse Heide – deze

A
Stabroek

HAVENHUIS
In het Havenhuis komen het verleden en
de toekomst van de haven van Antwerpen

VERTEK: KNOOPPUNT 54

samen. Het onderste deel was vroeger een

21

speeljungle terug. Je kan er voor, tijdens of

85
38

14

ZAHA HADIDPLEIN 1

brandweerkazerne, de bovenbouw is een

popup-bar met sfeervolle terrasjes en een

39

Kapellen

drankjes of een – kleine of iets grotere –
lekkere hap.

11

// ANTWERPEN

na je fietstocht terecht voor verkwikkende

C

51

monumentaal hedendaags ontwerp van het

FORT ERTBRAND

befaamde architectenbureau Zaha Hadid

10

Architects.

12

Brasschaat

13
Ekeren

B
DROOGDOKKENPARK

Fort Ertbrand is een imposant betonnen
pantserfort gebouwd in de periode 1906-14.
Het Ertbrandbos, dat het Fort van Ertbrand

96

herbergt, is een weids natuurgebied van 90
78

34

Droogdokkenpark is een groene uitwaaiplek

ha in het mooie Kapellen.

die de verbinding vormt tussen de haven en
de stad. Blaas even uit op één van de vele
bankjes aan de grote Belvédère en geniet
van een uniek zicht op de Schelde.

D

C

E

RED STAR LINE

VOETGANGERSTUNNEL

SINT-ANNA STRAND

Het Red Star Line Museum is opgebouwd uit

De Sint-Annatunnel – of Voetgangerstunnel,

Het Sint-Annekesstrand is hét recreatief

verhalen van mensen die de oversteek van

zoals de “Antwerpenaars” hem noemen – werd

middelpunt van Antwerpen. Naast het

Antwerpen naar Noord-Amerika maakten.

in 1933 geopend. Zowel op rechter- als op

stadsstrand langs de Schelde vind je hier

Toer van Vlaanderen verlengd wegens succes!

Hun verhaal, dat van rederij Red Star Line

linkeroever kan je de tunnel nog steeds

ook diverse horecagelegenheden, een

Jong en oud kunnen zich in 2022 terug aan 9 nieuwe fiets etappes doorheen heel België wagen.

die hen vervoerde, en dat van de stad en de

betreden via de authentieke houten roltrappen,

jachthaven en het Sint Annabos.

leuk nieuwtje: deze keer worden de fietsroutes geselecteerd door de fietsers zelf.

haven waaruit ze vertrokken, staan centraal

die bij de opening een waar unicum waren.

In de zomermaanden is het gezellig

Wij kijken er alvast naar uit! Volg ons op

in dit museum.

48

WEG
SUCCES ENS
VERLEN
GD!

WE WILLEN JE DOEN BEWEGEN! // EDITIE 2022

EDITIE 2

022 KOM

T ER AA

N!

@oxfordfietsen en mis geen enkele fietsroute!

vertoeven op en rondom het strand.
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Trekking

RAINBOW DISC

Trekking

UITVOERING

Shimano Nexus 7V

Een trekking fiets met Shimano Nexus 7 versnellingsnaaf en gesloten

UITVOERING

Shimano Alivio 27V

De Rainbow, gemaakt voor avontuurlijke genieters. Neem hem mee

GEWICHT

19,9 kg

kettingkast. Minder onderhoud, voor jou meer tijd voor onbezorgd

GEWICHT

17,9 kg

op zomerse vakantietochten langs dijken of avontuurlijke bospaden.

VORK

Verend

fietsplezier.

VORK

Verend

Telkens weer de perfecte partner voor kilometers fietsplezier.

REMMEN

Hydraulische schijfremmen

REMMEN

Hydraulische schijfremmen

INFO

Shimano dynamonaaf

INFO

Shimano dynamonaaf

Achterlicht op dynamonaaf

Achterlicht op dynamonaaf

met standlicht

met standlicht

ZONDER ONDERSTEUNING

ZONDER ONDERSTEUNING

RAINBOW NX

OXFORD MAGAZINE 2022

Trekking “partner in crime”.
Voor de avontuurlijke kilometers.

LAGE INSTAP
KLEUR

50

43

50

HOGE INSTAP
57

51

56

LAGE INSTAP
60

66

KLEUR

Mat Gungrey

Mat Gungrey

Pearlized White

Pearlized White

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be

43

50

HOGE INSTAP
57

50

57

61

66

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be
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Allround

ORIGO

Allround

UITVOERING

Shimano Acera 7V - 27V

De Clipper is gemaakt om te versnellen met zijn ruim schakel-

UITVOERING

Shimano Altus 7V - 21V

Een coole stadsfiets die zoeft over de weg. Sportief en soepel

GEWICHT

16.5 -16.7 kg

bereik van 7 of 27 Shimano versnellingen. Praktisch om een tandje

GEWICHT

16.6 -16.8 kg

doorheen het drukke verkeer. Krachtige schijfremmen om dicht te

VORK

Verend

bij te zetten. De ideale fiets voor alle sportieve tochten, ook die naar

VORK

Vast

knijpen als het aankomt op jouw veiligheid. Keuze tussen 7 of 21

REMMEN

Shimano V-Brakes

school.

REMMEN

Hydraulische schijfremmen

Shimano versnellingen. De perfecte mix voor zowat alle toepassingen.

INFO

Shimano dynamonaaf

INFO

Shimano dynamonaaf

Achterlicht op dynamonaaf

Achterlicht op dynamonaaf

met standlicht

met standlicht

ZONDER ONDERSTEUNING

ZONDER ONDERSTEUNING

CLIPPER

OXFORD MAGAZINE 2022

7 of 27 versnellingen...
Zet gerust een tandje bij!

LAGE INSTAP
KLEUR

52

43

50

HOGE INSTAP
46

50

LAGE INSTAP
57

KLEUR

Mat Zwart / Rood

Malachiet

Mat Zwart / Blauw

Mat Grafietgrijs

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be

43

50

HOGE INSTAP
50

57

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be
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Allround

TEAM

Allround

UITVOERING

Shimano 7V

Deze strakke allround bike zal je niet teleurstellen. Dankzij zijn

UITVOERING

Shimano Alivio 9V

Een hippe stadsfiets met sportief karakter. Het strakke frame in

GEWICHT

16,4 kg

robuuste karakter kan hij best tegen een stootje. Deze alleskunner

GEWICHT

15,9 kg

combinatie met een moderne look voert je veilig en comfortabel

VORK

Vast

brengt je veilig en vlot naar elke bestemming.

VORK

Vast

over alle wegen. Korte stadsritten of lange recreatieve tochten, aan

REMMEN

Shimano V-Brakes

REMMEN

Shimano V-Brakes

jou de keuze.

INFO

Shimano dynamonaaf

INFO

Shimano dynamonaaf
Achterlicht op dynamonaaf
met standlicht

LAGE INSTAP
KLEUR

43

50

HOGE INSTAP
57

50

57

60

66

Malachiet

54

ZONDER ONDERSTEUNING

ZONDER ONDERSTEUNING

AVANTI

OXFORD MAGAZINE 2022

LAGE INSTAP

Amaranth

KLEUR

Mat Zwart

Mat Zwartblauw

Mat EB Blue

Folia

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be

43

50

HOGE INSTAP
57

46

50

57

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be
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Allround

CLASSICO NEGRO

UITVOERING

Shimano Nexus 7V

De perfecte stadsfiets. Een elegant frame met optimale zithouding

UITVOERING

Shimano 7V

Trendy no-nonsens bike met een vleugje nostalgie. Op stap met

GEWICHT

18 kg

gecombineerd met een stel krachtige schijfremmen, een Shimano

GEWICHT

17,6 kg

vrienden, gezellig naar de bioscoop of gewoon onbekommerd

VORK

Vast

naafversnelling en een gesloten kettingkast. Resultaat: een uiterst

VORK

Vast

fietsen. Altijd en overal swingend de weg op.

REMMEN

Hydraulische schijfremmen

comfortabele en veilige stadsfiets met een minimum aan onderhoud.

REMMEN

Shimano V-Brakes

INFO

Shimano dynamonaaf

INFO

Optie voorpakdrager

Achterlicht op dynamonaaf
met standlicht

LAGE INSTAP
LAGE INSTAP
KLEUR

56

Retro

43

50

HOGE INSTAP
57

51

56

KLEUR
60

50

HOGE INSTAP
57

50

57

Mat Zwart

Sienna

Mat Tenorbeige

Zwartblauw

Turquoise

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be

43

ZONDER ONDERSTEUNING

ZONDER ONDERSTEUNING

GALAXY
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Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be
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NEGRESCO PLUS

Retro

UITVOERING

Shimano 7V

Relaxed op weg naar werk of school, zonder stress voorbij de dagelijkse

UITVOERING

Shimano 7V

Gemaakt voor de multitasker. Ontspannen de stad in op zoek naar

GEWICHT

17,7 kg

files. De Negresco is jouw hippe partner voor al je dagelijkse

GEWICHT

19.6 kg

die leuke schoenen of dat ene super kleedje. Daarna nog even langs

VORK

Vast

verplaatsingen.

VORK

Vast

de bakker, de slager of gewoon de winkel om de hoek. Plaats genoeg

REMMEN

Shimano V-Brakes

REMMEN

Shimano V-Brakes

voor alle boodschappen in de dubbele fietstas of op de voordrager.

INFO

Shimano dynamonaaf

INFO

Shimano dynamonaaf
Voorpakdrager en dubbele tas
Balhoofdslot

Dubbele tassen

Yip.

Mag het iets meer zijn?

Op deze voorpakdrager

ZONDER ONDERSTEUNING

ZONDER ONDERSTEUNING

NEGRESCO

OXFORD MAGAZINE 2022

LAGE INSTAP
KLEUR

58

43

50

LAGE INSTAP

Zandbeige

KLEUR

Pearlized White

Mat Zwatblauw

Mat Zwartblauw

Malachiet

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be

43

50

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be
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Retro

Retro

UITVOERING

Shimano 7V

Gemaakt voor lanterfanters. Een modieuze Lifestyle fiets met retro

UITVOERING

Shimano 7V

Cool en stijlvol flaneren op deze leuke retro fiets. De handige

GEWICHT

18,2 kg

looks voor jong en “iets ouder”. Gezellig kuieren doorheen de

GEWICHT

22,4 kg

dubbele fietstassen en de pakdrager vooraan zijn ideaal voor al je

VORK

Vast

winkelstraten of ’s avonds met vrienden op stap. Fietsen zoals het

VORK

Vast

dagelijkse boodschappen. Jouw trouwe partner bij het shoppen in

REMMEN

Shimano V-Brakes

jou uitkomt, met volle teugen genieten van ieder vrij moment.

REMMEN

Shimano V-Brakes

de stad of voor leuke uitstappen met vrienden.

INFO

Shimano dynamonaaf

INFO

Shimano dynamonaaf

Balhoofdslot

Balhoofdslot

Optie voorpakdrager

Voorpakdrager en dubbele tas

LAGE INSTAP
KLEUR

60

FLEUR PLUS

50

HOGE INSTAP
50

55

LAGE INSTAP

Saffierblauw

KLEUR

Ivoor

Mint

Mat Zwart

Mat Zwartblauw

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be
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ZONDER ONDERSTEUNING

FLEUR
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50

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be
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Kids

UITVOERING

Shimano 7V

Je eerste echte fiets: veilig, betrouwbaar en roos natuurlijk! Of toch

GEWICHT

20” - 13 kg

liever Pistache? De stevige pakdrager, krachtige V-Brakes en een

24” - 14,4 kg

degelijke verlichting maken het geheel compleet. De lach van je kind

26” - 15,2 kg

bij het zien van deze fiets, daar doe je het toch voor als ouder.

VORK

Vast

REMMEN

V-Brakes

Gemaakt voor
communicantjes!

ZONDER ONDERSTEUNING

ZONDER ONDERSTEUNING

FIORE

LAGE INSTAP
KLEUR

20”

24”

26”

Pistache
Pink

62

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be
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YOUNGLAND

Kids

UITVOERING

Shimano 6V

Voor leuke meiden die weten wat ze willen. Frisse en vrolijke meisjes-

GEWICHT

20” - 15 kg

fietsen met trendy styling en modieuze kleuren. Onbekommerd

24” - 16,5 kg

spelen en ravotten met vriendjes of cool op weg naar school.

VORK

ZONDER ONDERSTEUNING

ZONDER ONDERSTEUNING

OXFORD MAGAZINE 2022

20” - Vast
24” - Verend

REMMEN

V-Brakes

INFO

24” Shimano Dynamonaaf

LAGE INSTAP
KLEUR

20”

24”

Wit / Roos
Wit / Groen
Wit / Blauw

64

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be
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Kids

UITVOERING

Shimano 6V (20”) - 7V (24” - 26”)

Stoere fiets voor speelse bengels die volop ontdekken en ravotten.

GEWICHT

20” - 12,1 kg

Ieder vrij moment erop uit met de vriendjes, op naar avontuur. En als

24” - 13,3 kg

het écht moet braaf naar school, maar altijd leuk op weg met deze

26” - 13,9 kg

Superbike die tip top in orde staat.

VORK

Vast

REMMEN

V-Brakes

Superbike!

Gemaakt voor (b)engeltjes.

K I C K O F F - Z WA R T / B L A U W

ZONDER ONDERSTEUNING

KICK OFF

OXFORD MAGAZINE 2022

HOGE INSTAP
KLEUR

20”

24”

26”

Zwart / Blauw
Zwart / Rood
Zwart / Oranje

66

Meer foto’s van deze fiets op www.oxfordbikes.be
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IK WIL EEN OXFORD!
GOEIE KEUZE! WAT NU?

Voor de aankoop van een degelijke fiets, vinden we dat je degelijk
advies verdient. Online zal je onze fietsen dus niet kunnen kopen.
Check daarom snel de dealer pagina op onze website, geef je locatie
in en vind een fietswinkel in je buurt. Met meer dan 200 erkende
fietswinkels die ons merk verdelen, zijn we steeds nabij.

Net als alles heeft ook een kwaliteitsfiets af en toe wat liefde nodig.
Gelukkig zijn onze verdelers allemaal professionals waar je nadien
ook nog terecht kan voor onderhoud en herstellingen.

Zelf zijn we zodanig gerust in de betrouwbaarheid van onze fietsen,
dat we bij aankoop van een elektrische fiets één jaar gratis Oxford
bijstand en pechverhelping aanbieden in België.

Steek je ‘voorlicht’ op bij deze
Oxford verdeler:

P.S.: Laat je voeren, want met wat geluk staat je fiets daar al te wachten op jou, en fiets je zo terug naar huis!

www.oxfordbikes.be

Disclaimer
Ondanks de grote zorg die wij besteden bij het maken van dit magazine, is het steeds mogelijk dat sommige vermelde gegevens of beelden onvolledig of verkeerdelijk
zijn weergegeven. Daarom kunnen aan dit magazine en de doorop vermelde gegegevens onder geen enkele voorwaarde juridsche rechten ontleend worden. Wij behouden
ons het recht om op elk gewenst moment en dit zonder voorafgaandelijke kennisgeving, onze modellen en prijzen te wijzigen. Verantwoordelijke uitgever:
Van Den Berghe NV, Industriepark Noord 24, 9100 Sint-Niklaas, België. +32 3 776 07 55 - info@oxfordbikes.be

