
 

HOE BEPAAL IK MIJN MAAT? 

Voor Cycling biedt Bioracer drie verschillende productlijnen aan namelijk Prof, Race Proven en Epic. Deze 
productlijen lopen uiteen van een meer op comfort gerichte fit voor de recreatieve fietser tot een uiterst nauw 
aansluitende aerofit voor de wedstrijdrenner. Voor elk type fietser bieden wij de meest comfortabele fit aan! 
Ook voor schaatsen, running, triathlon, BMX en vrijetijdskledij kunt u bij ons terecht voor de eventueel 
gewenste pasmaten. 

PROF FIT 

Bioracer kwaliteit voor de meest uiteenlopende type renners. High compression materialen, lycra mouwtjes, 
topzemen en de toepassing van waterafstotende materialen als nodig. Deze lijn staat garant voor prestatie, 
comfort en een optimale pasvorm. 

RACE PROVEN FIT 

Top Bioracer kwaliteit die tegemoet komt aan de eisen van de professionele wielrenner. Innovatieve en 
lichtgewicht materialen, topzemen, waterafstotende materialen als nodig en een aerofit zijn de kernwaarden 
van deze lijn! 

EPIC FIT 

Onze nieuwste high-end racelijn, voldoet aan alle eisen van de professionele wielrenner. Innovatieve en 
lichtgewicht materialen, topzemen, waterafstotende materialen waar nodig, optionele reflectie voor de 
veiligheid en een sublieme aerofit zijn de kernwaarden van deze Epic lijn! 
 

HOE PAS IK EEN ARTIKEL? 

Al onze fietskleding is gemaakt om te fietsen, niet om rechtop te staan … Neem daarom ook steeds uw 
fietshouding aan (hoek van 75°) wanneer u de wielertrui of koersbroek past. Enkel zo zult u direct ervaren of de 
maat correct is of niet. Als niet alle artikelen in de pastas zitten, dan kunt u met onderstaande informatie toch 
uw juiste maat bepalen. 

Hoe strak moet mijn wielertrui of koersbroek zitten? 

Wij krijgen deze vraag regelmatig, echter een sluitend antwoord geven is niet altijd mogelijk. De persoonlijke 
voorkeur van de fietser geeft uiteindelijk toch de doorslag. Hieronder geven wij wel een advies voor wielertrui 
en koersbroek: 

Wielertrui: 

Een wielertrui moet perfect rond het lichaam aansluiten. Rond de borst moet de wielertrui comfortabel 
aanvoelen, het mag zeker niet te strak zitten, want dit zou de bewegingsruimte kunnen beperken. De 
mouwtjes moeten goed rond de armen aansluiten, want deze mogen niet door de wind gaan 'flapperen'. 

Koersbroek: 

Een koersbroek moet perfect strak zitten. Indien u een broek een maatje te groot neemt, dan zal er teveel 
bewegingsruimte (frictie) ontstaan tussen uw zitvlak en het zeem. Dit met mogelijk pijnlijke klachten als gevolg. 
De leggripper dient goed rond uw bovenbenen aan te sluiten. 
 

 



 

TIPS! 

Materiaal in achterzak? 

Onze wielertruien worden standaard voorzien van 3 achterzakken. Meestal wordt er extra materiaal zoals een 
pompje, binnenbandjes of voeding meegenomen. Indien u de trui een maatje te groot neemt, bestaat het risico 
dat door het extra gewicht de trui te veel gaat doorhangen aan de achterkant. Bij een perfecte maat sluit dit 
wel perfect aan rond de onderrug. 

Hoe trek ik een koersbroek met leggripper aan? 

Veel fietsers trekken hun koersbroek verkeerd aan waardoor de naden van de broek kunnen loskomen omwille 
van de druk die hierop uitgeoefend wordt. Trek de koersbroek in geen geval in één keer naar boven maar doe 
dit in stapjes. Ga zitten er trek de koersbroek over de enkels. Vouw daarna de leggripper om en trek de broek 
dan verder naar boven. Vouw de leggripper weer om zodat deze op de juiste plek om de bovenbenen zit. Doe 
als laatste de bretellen rond de schouders. 

FAQ'S: 

Moet ik een maat groter nemen voor een wielerjack en winterjack? 

Dit hangt natuurlijk van uw persoonlijke voorkeur af. Indien u meerdere laagjes onder het jack wilt dragen, 
raden wij u aan om een maatje groter te nemen dan de maat van uw wielertrui. Echter, tegenwoordig zijn de 
materialen zo elastisch dat dezelfde maat voor een wielertrui en wielerjack ook perfect kan zijn. Zeker als een 
strakke pasvorm gewenst is, neemt u dezelfde maat als uw wielertrui. 

Hoe valt de maatvoering van de windbody? 

U draagt dit artikel over een wielertrui of wielerjack. In theorie neemt u dezelfde maat als uw wielertrui 
aangezien een body erg strak rond het lichaam gedragen dient te worden. Hebt u de body graag iets losser, dan 
neemt u best een maatje groter. 

Verschilt de korte broek in maatvoering t.o.v. de lange broek? 

Nee, dit met uitzondering van onze speciale protect tempest winter broeken (deze dient u een maat groter te 
nemen dan uw koersbroek). Voor alle andere lange broeken houdt u gewoon de maat van de korte broek aan. 
Draagt u in de wintermaanden een korte broek onder de lange broek, neem dan de lange broek een maatje 
groter. 

Hoe valt de maatvoering van een aeropak? 

Voor een standaard aeropak (Prof) houdt u de maat van uw korte broek aan. Voor onze Race Proven en Epic 
aeropakken (Road race suit, Time trial suit) raden wij u aan steeds gebruik te maken van aparte pasmodellen. 
Enkel zo kan u uw juiste maat bepalen en voorkomen we achteraf discussies m.b.t. de geleverde maat. 


