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Lijkt wat too much, zo’n dikke RockShox Pike, zeker omdat
de veerweg ‘maar’ twaalf centimeter is. Maar het levert een
fenomenale stijfheid op.

Zit er solide uit, die achtertrein van de Process 111, en dat is ’ie 
ook. Solide en stijf, met dank aan de dikke buizen en de extra
brede lagering.

Een korte achtertrein, steile zitbuis, lange bovenbuis, breed stuur 
en een zeer kort stuurpennetje karakteriseren de geometrie van de 
Process 111.

Woehaa! Deze bike kun 
je serieus hard een 
berg af laten rollen!
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Kona Process 111

pretmachinepretmachine

Een hooligan op twee wielen, dat is wat de 
Kona Process 111 is. Want ondanks z’n grote 
wielen en geringe veerweg is het geen cross-
country wapen voor Strava-strijders, maar 
een pure pretmachine, een funbike in de 
ware zin van het woord.

Als de Process 111 van Kona de redactie
binnenrolt zijn we wat verbaasd. Wat is dít
voor fiets? Grote wielen, twaalf centimeter
veerweg voor, iets minder achter. En toch
lijkt het in niets op de ranke xc-fullies van de
concurrentie met dezelfde veerweg. De dikke 
RockShox Pike aan de voorkant verwacht 
je eerder op een enduro-bike, net als de
brede velgen met dikke banden, de dropper-
post, het zeer brede stuur en het zeer korte
stuurpennetje. Dus hoé moeten we deze fiets
plaatsen? Het antwoord komt zodra ik mijn 
been over het zadel sla en de eerste meters 

wegtrap: deze fiets láát zich niet plaatsen in 
een bestaande categorie. Met de Process 
111 heeft Kona een fiets neergezet die zich
níets aantrekt van hokjes, die gewoon zijn
eigen gang gaat, die zijn eigen klasse creëert.
Kona is een meester in het maken van dat
soort fietsen. Ik heb thuis een Kona Honzo 
staan: een stalen 29er met een extreem korte 
achterkant. Zó kort, dat er geen voorderailleur 
op kan en een 1x11 aandrijflijn geen luxe, 
maar noodzaak is. En tijdens die eerste 
meters op de Process 111 voel ik het; dit is
de dubbelgeveerde uitvoering van de Honzo. 
De Process 111 is een hooligan, een rebel.
Dit is de bike die notoire tegenstanders van 
29er eens zouden moeten rijden. Grote wielen 
niet wendbaar, niet speels? Moet je deze
fiets eens pakken. Of niet, want je hele beeld 
van wat er met een 29er allemaal kan, gaat 
dan compleet op de schop. Want ‘kan niet’, 
dat bestaat niet bij deze bike. Hoe hebben 
ze dat gedaan dan? Kona heeft out-of-the-
box gedacht en heeft niet de veerweg, maarx
de geometrie als uitgangspunt genomen. 
Of beter: ze hebben de achtertrein als basis
genomen. Die is met 43 centimeter extreem 
kort. Niet alleen voor een 29er, maar ook 
voor veel 27,5 inch wielige bikes. Vanwege
die korte achterbrug was er – net als op mijn 
Honzo - geen plaats voor een voorderailleur. 
Geen probleem, nu er goed functionerende 
1x11 aandrijflijnen beschikbaar zijn. De 
achterkant is opgehangen aan een met
74 graden steile zitbuis en een behoorlijk 
lange bovenbuis. En om al die lengte weer 
te compenseren, is het stuur door een
stuurpennetje geschoven van maar vier
centimeter kort. Dankzij deze matenmix zit je 
op vlakke paden en in beklimmingen lekker 
centraal op de fiets. Ook kun je met de
Process verrassend goed tempo maken, met 
soepele, maar beslist niet hinderlijk deinende 

schokdempers. Allicht, zou je denken, want 
hoeveel veerweg heeft de Process nou 
eigenlijk? Ja, niet veel. En tóch is dat geen 
enkel beletsel om met deze bike consequent 
óveral en altijd de allermoeilijkste paadjes 
te pakken. Gewoon, omdat het kan. Okay, 
blind een rock garden door speren, erop
vertrouwend dat de vering je wel redt, dat 
moet je niet doen op de Process 111. Maar
is dat erg? Ik vind van niet. Want je komt zo’n 
keientapijt namelijk prima door, beter dan wat 
voor bike dan ook met vergelijkbare veerweg.
En dankzij het directe, dynamische gevoel dat
die relatief korte veerweg oplevert, pak je veel
eerder een klein schansje hier en een lekker 
randje daar. En met die korte achterkant
manual je sowieso over de ergste obstakelsl
heen. Haarspeldbochten naar beneden 
vormen net zo min een hindernis. Ik zei het al, 
deze fiets is kort en je friemelt ’m zo door de
meeste bochten heen. En zo niet, dan maak 
je met deze fiets makkelijker nose-wheelies
dan op iedere andere 29er die ik ooit gereden 
heb. Sowieso: veel speelser dan dit zijn ze er 
niet, die 29ers.

Conclusie  Wie alleen naar de veerweg
kijkt en op basis daarvan deze fiets koopt,
begaat geheid een miskoop. Want ondanks 
de geringe veerweg, heb je hier niet met een
xc-fully te maken. Ook de ruige onderdelen 
en de geometrie wekken een suggestie die 
niet klopt; als het namelijk gaat om pure 
afdaalkwaliteiten, zijn er gewoon betere 
bikes op de markt. Maar het gaat bij de
Process 111 niet om hokjes en vastgeroeste
concepten. Het gaat om plezier, om 
buitenspelen, om een dikke grijns van oor
tot oor. Wie dat zoekt, die moet de Kona 
Process 111 zéker heel hoog op zijn shortlist
zetten.
- JB
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Je zult het er mee moeten doen; vanwege de extreem korte
achtertrein is er géén plaats voor een voorderailleur en zit je vast 
aan een 1x11 aandrijflijn.

Specs en geometrie

Prijs
€3.999 

Maten S/M/L/XL
Info konaworld.com

Framemateriaal butted 6061 aluminiumd
Vork RockShox Pike RC (120 mm)k
Demper RockShox Monarch RT (110 mm)r
Derailleur Sram X1(1 x 11)r
Crankset Sram X1 (32t)t
Cassette Sram X1 (10-42t)
Remmen (v/a) Shimano SLX (180/160 mm)
Stuur/-pen Kona BC Riser/Kona
Zadel/-pen WTB Volt/KS Lev 
Velgen/naven WTB ST i23/Novatech
Banden (v/a) Maxxis Ardent EXO TR (2.5”/2.25”)

Gewicht compleet zonder pedalen 13,18 kg
Zitbuis-/balhoofdhoek 74°/68°k
Zit-/boven-/balhoofdbuis 406/605/105 mm
Stuur/-pen 780/40 mm
Achtervork 430 mmk
Trapas-offset 35 mmt
Wielbasis 1.145 mm


