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Zonnigzacht
DeEagle5 zonnebrilbelooftpreciesdatteziinwat
ik nodig heb, eenbetaalbarefietsbril met bifocale

gaik
lenzen.In Frankriik,in devooriaarsvakantie,
er meeop pad, zowelop de racefietsals de mtb.
TEKST HEIN TE RIELE
BEELDLEDSSPORT
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Het is zonnig en rond de twintig graden

Wind en stof

schermingtegen stof en insecten.De

met een stevigewind als ik aan miin
tochtie door de bergenbegin. Het eerste

Vervolgenskan ik de bril aan de volgendetest onderwerpen:wind. In de

rest van de vakantie is de Eagle5 een
vast onderdeelvan miin outfit. Twee

dat opvalt, is dat het leesvenstervan de

afdaling gaat de snelheid flink omhoog

maandenlater,met onder meerrities

bril een groot bereik heeft. Met een ge-

en de bril blokkeert de wind prima. Dat

door de regenen's avondsin het bos,

wone leesbril kan ik de kaart op mijn

is belangrijk, want met tranende ogen

vallen me nog twee positievezaken op.

navigatie al niet meer goedzien, omdat

zie ie alsnog niet veel. De bril doet zijn
job en sluit goed af. Benedenaangeko-

bruine lenzensetvoldoetin al dezeom-

men, wijk ik uit richting een terrasje

standighedenprima. De Eagle5 is, al

voor koffie met gebak.Waarik de laatste jaren gewendwas om mijn leesbril

met al. een betaalbarebifocale fietsbÍil
met uitstekendeprestaties.o

de afstand te groot is.
De EagleSliikt op een 'computerbril',
want ze overbrugt dezeafstand uitstekend en ik kan de kaart op het scherm

meete nemen om de kaart te kunnen

goed lezen. Dit is precieswat ik van de

lezen, bewijst de EagleS dat dit overbodig is geworden.Ik neem nog eensde

bril verwacht! Als je vooruitkiikt en
erop let, zie je het randje van het leesgedeelte.Zonder er verder last van te

proef op de som en lees zonder moeite
de kleine letters op het koffiekopje dat

hebben,want even later valt het al niet

op armlengte afstand staat. Tevreden

meer op. Miin scepsisover de werking

begin ik aan miin gebak.

van de bruine lenzen is ongegrond.De
zon wordt prettig gedempt.In tegen-

Later in de week maak ik een rondje op

stelling tot veel andere zonnebrillen

de mountainbike. Het is stoffig en het

heb ik niet het gevoeldat ik in een donkere wereld terecht ben gekomen.

waait nog steedsflink. Ook in dezeomstandighedenbiedt de bril goedebe-

De bril wordt niet snel vettig en de

