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J.Guillem Formentor
Ondanks een redelijk brede
kennis van de fietswereld
was J.Guillem voor mij geen
bekende merknaam. Totdat
ik ontdekte dat de lokale
bevolking van Mallorca Jan
Willem bedoelt als zij
J.Guillem uitspreken. Het
blijkt hier om Jan-Willem
Sintnicolaas te gaan, de
oprichter van Van Nicholas.
Het meest bekende merk
titanium fietsen uit Europa.

Enkele jaren geleden heeft
Jan-Willem Sintnicolaas het
verkocht om zich vervolgens
te vestigen op het fietseiland
bij uitstek, Mallorca. Maar
hij is niet verhuisd om van
zijn welverdiende pensioen
te genieten. De prachtige wegen van het eiland hebben de inspiratie opgeleverd voor de titanium frames van
zijn nieuwe fietsmerk, J.Guillem dus. Waar Van Nicholas probeert om werkelijk iedere mogelijk fiets in
titanium te produceren wordt er bij J.Guillem en hele andere strategie gevoerd. Een kleine en
overzichtelijke collectie van 3 racefietsen en 2 mountainbikes. Alle fietsen worden in 1 uitvoering opgebouwd
en geleverd en dienen allemaal een specifiek doel. Naast de disc all-road Orient en de klassieke Major is de
hier geteste Formentor de echte wedstrijdfiets.

Door gebruik te maken van hydroformed oversized titanium buizen heeft J.Guillem een, voor titanium,
extreem stijve fiets weten te maken. Bij de eerste aanzetten wordt direct duidelijk wat de bedoeling is van
de Formentor, zo hard mogelijk
rijden. Alle energie vertaalt zich in
voorwaartse snelheid. Het haast
mythische comfort waar titanium
frames om bekend staan is amper
terug te vinden in de Formentor. De
sportieve en agressieve zit van deze
racer benadrukt nog eens het
karakter van de Formentor.
Bouwkwaliteit van het frame is van
het allerhoogste niveau, een
ingegraveerde balhoofdbadge,
prachtige dropouts en gestraalde
logo’s sieren de bijzonder verlopende
buisvormen.

Kabelgeleiding is volledig intern,
klaar voor DI2 en ook hier is weer
het oog voor detail te zien. Geen
rubber dopjes en rammelende kabels, maar perfect sluitend aluminium kabelhouders specifiek gemaakt voor
deze fiets.

Veel componenten op de fiets komen van eigen makelij, stuur, stuurpen, zadel en titanium zadelpen zijn
allemaal ontworpen en gebouwd om perfect aan te sluiten op
het frame.
De gemonteerde Ultegra groep heeft geen verdere uitleg
nodig, perfect werkende aandrijving en remmen is wat je kan
verwachten van Shimano. De hier gemonteerde Edco wielen
maken het Plaatje af.

Voor het eerst wegrijdend uit het vissersplaatjes Port de
Pollenca kan ik het machtige gebergte aan de noordkant van
Mallorca overzien, Serra de Tramuntana is de plek waar veel
profrenners overwinteren. Prettige temperaturen gedurende
het hele jaar, mooie gelijkmatige beklimmingen en het beste
asfalt wat je ooit onder je racebandjes hebt gehad. Een droom
voor iedereen die zichzelf wielrenner wil noemen. Al snel
blijkt de Formentor de perfecte compagnon tijdens mijn
ritten op Mallorca. De stijfheid en het directe stuurgedrag
sporen aan om bergop het maximale uit jezelf te halen. De
diepe maar goed gebalanceerde zithouding wekt vertrouwen
tijdens de afdalingen. Nooit een tekort aan stabiliteit of grip,
de fiets is gemaakt om te versnellen. Ondanks de extreme
September hitte en mijn gebrek aan serieuze vorm merk ik
iedere beklimming dat rustig rijden geen optie is. De fiets
vraagt gewoon om het maximale van de rijder.

Conclusie

Waar de gehele racefietswereld bezig is met comfort, all-road
fietsen, en carbon. Daar heeft het team van J.Guillem
gekozen om een stijve, snelle pure racefiets te bouwen van titanium. Waar de meeste merken bezig zijn om
trends te creëren of te volgen. Daar wordt bij J.Guillem alle energie gestoken in het bouwen van een
gebalanceerde en ultiem gedetailleerde specialist.
De Formentor kan gemakkelijk ingezet worden voor de meest veeleisende criterium wedstrijden, maar ook
voor de serieuze wielrenner die zijn granfondo’s zo snel mogelijk wil uitrijden kan dit het ultieme
gereedschap zijn. Dit is een echte pure
racefiets gemaakt van een edelmetaal,
klaar om vele duizenden kilometers en
misschien wel een leven lang iemands
beste kameraad te worden. Waar carbon
inmiddels de standaard is voelt het
verfrissend om op een fiets te zitten van
een materiaal zo duurzaam en exclusief
als titanium.
Helaas moest ik na 5 dagen weer
afscheid nemen van zowel de Formentor
als Mallorca. Ik ben er nog steeds niet
uit welk afscheid moeilijker was.

Specificatie en geometrie:
Prijs
Maten
Info
Framemateriaal
Vork
Versnellingen
Crankset
Achtertandwiel
Remmen (v/a)
Stuur/-pen
Zadel

€4499,- complete, €2499,- frame
49, 52, 54, 56, 58, 60cm
https://jguillem.com
Hydroformed 3AL/2.5v Titanium
J.Guillem full carbon
Ultegra 6800 groep
Shimano FC-6800 Ultegra
Crankset, 50-34T
Shimano Ultegra (11-28)

Shimano Ultegra caliper remmen
J.Guillem aluminium
J.Guillem, titanium rails

Wielen
Banden
Gewicht
Zitbuis-/balhoofdhoek
Zit-/boven-/balhfdbuis
Stack/reach
Stuur/-pen
Achtervork

Bottombracket drop
Wielbasis

Edco AeroSport Umbrial
Vredestein Fortezza 25mm
7,5kg (compleet zoals afgebeeld zonder pedalen)
73° / 73,5°
550/580/190
591/400mm
420/100mm

407mm

68mm
1001mm

