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Een uiterst goedkoop alternatief t.o.v conventionele houders

Bij een fietstoer op onbekend terrein
waren mijn vriend en ik op een
landkaart aangewezen. Helaas had geen
van ons een fietskaarthouder. Ik wilde er
voor deze sporadische uitstapjes ook
geen kopen – ze kosten bijhoorlijk veel
en er blijft steeds een opzetstuk aan het
stuur achter, hetgeen mij stoort.

Wij hebben daarom een uiterst
eenvoudige magnetische oplossing
bedacht: Ik liet een grote blokmagneet Q-40-20-05-N (www.supermagnete.de/dut/
Q-40-20-05-N) aan mijn ijzeren stuur vastklikken. Mensen met een fiets van licht
metaal (zoals mijn vriend) kunnen de grote magneet natuurlijk ook aan hun stuur
vastlijmen. Het voordeel bij mij is, dat ik de magneet met éen handbeweging weer
kan verwijderen.

Daarna legden wij de kaart met het
actueel interessante stuk van de route
naar boven op het stuur. Nu hoefde ik
alleen nog maar een kubusmagneet
(www.supermagnete.de/dut/group/
cubes) (in mijn geval een W-12-N (www.
supermagnete.de/dut/W-12-N) op de
kaart direct boven de blokmagneet te
plaatsen – klaar was de
fietskaarthouder!

Deze twee magneten zijn behoorlijk te groot gekozen – twee zwakkere zouden
natuurlijk ook volstaan. Ik vond het echter belangrijk, dat de kaart ondanks deels
sterke tegenwind niet verschuift. Dat was geen enkel probleem. Alleen tegen
regen en vuil was de (uitgeleende) fietskaart zo helaas niet beschermd - onze
versie is dus alleen voor mooi-weer rijders geschikt

Gebruikte artikelen
1 x Q-40-20-05-N: Blokmagneet 40 x 20 x 5 mm (www.supermagnete.de/dut/
Q-40-20-05-N)
1 x W-12-N: Kubusmagneet 12 mm (www.supermagnete.de/dut/W-12-N)
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