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In deze uitgave van Kitesurf Magazine nemen we een drietal kites 

onder handen.  
TEKST EN BEELD VERSUS KITEBOARDING

Flysurfer Cronix

J
e hebt van die merken die koppig zijn, 

wars van de gebaande paden en waar 

innovatie door de aderen stroomt. 

Flysurfer is zo’n merk dat vanaf het 

allereerste begin compleet tegen de 

stroming inzwemt en daarmee com-

pleet zijn eigen koers vaart. Met de Speed-serie 

laat Flysurfer telkens weer zien dat ook een 

foil het fantastisch doet op het water met een 

hoge stabiliteit, enorme upwind kwaliteiten en 

ongeëvenaarde lift / hangtime.

En nu komt Flysurfer ineens met een tubekite. 

Zit er dan geen rek meer in het matrasprincipe? 

Vind Flysurfer tubekites toch beter? Geven ze 

toe? Koren op de molen van de Flysurfer criti-

casters ‘zie je wel, we zeiden het al!’

Toch ligt het wat anders, Flysurfer gelooft 

meer dan ooit in het foil-principe getuige de 

nieuwste Speed serie, maar kent de voordelen 

en de nadelen van het principe natuurlijk ook 

als geen ander. Dat ook tubekites voordelen 

hebben weten ze bij Flysurfer, maar het ontbrak 

in het verleden altijd aan tijd en focus om ook 

een tubekite volgens de visie van Flysurfer te 

ontwikkelen; niet kopiëren, maar innoveren. Na 

jaren van voortschrijdend inzicht in de kitesurf-

markt, paragliders (met hun merk Skywalk) en 

prijswinnende opblaastenten ( met hun merk 

X-Gloo) hebben deze eigenzinnige Duitsers al 

hun expertise ingezet voor een echte Flysurfer 

opblaasvlieger. De Cronix wordt in het geheim 

tot leven gewekt.

De promotiebeelden van de Cronix hebben ons 

al zeer geïnteresseerd gemaakt, eindelijk weer 

eens gedurfde innovaties op de tubekitemarkt! 

Onder andere de trailing-edge bridle, het zelf-

startsysteem, en de zeer uitgebreide afstelmo-

gelijkheden maken ons erg benieuwd naar de 

vliegeigenschappen van de Cronix.

UITPAKMOMENT

We vinden de Cronix in een zeer ruime en 

slimme rugzak die we al kennen van de Speed 

en Unity serie, met een mooie rugrits die de 

tas in 1 klap verkleind nadat je de kite in de 

tas hebt zitten. Maar waar de andere Flysur-

fers uitblinken met hun compacte formaat is 

de Cronix duidelijk een grotere jongen die 

veel baat heeft bij de ruime rugzak. We zien 

ook dat er standaard een pomp meegeleverd 

is die een slag degelijker is dan de standaard, 

dat is chic! Er is alleen 1 probleem…we kun-

nen de bar niet vinden, terwijl alle Cronixen 

compleet geleverd worden?

Bij het uitrollen komen we deze dan toch 

tegen, voor ons vastgeknoopt aan de kite.

Eigenlijk wel weer herkenbaar van de foils 

van Flysurfer waar de bar en de kite nooit van 

elkaars zijde wijken. Een beetje gewenning 

vraagt het wel, maar de voordelen zijn dui-

delijk, MITS netjes opgeruimd ben je binnen 

no-time op het water!

En met de ingewikkeldere bridle op de Cronix 

zorgt de vaste bar ook voor probleemloos 

optuigen zonder geklooi. Gelukkig is het 

ook prima mogelijk om de bar gewoon los 

te maken en vast te maken, maar je vraagt je 

na een tijdje af waarom dat eigenlijk nodig is 

op kites. Aan de algehele afwerking is te zien 

dat Flysurfer ervaring heeft met het bouwen 

van kites en de X-gloo opblaastenten. De kite 

maakt een zeer degelijke indruk en alle details 

hebben de aandacht gehad die ze verdienen.

OPPOMPEN

zijn helemaal hip en bij veel gerenommeerde 

Speed valves je om de oren. Flysurfer heeft de 

opening nog een extra stukje groter gemaakt 

waardoor je zeer licht de kite oppompt met de 

bijgeleverde pomp. Ben je je pomp vergeten 

dan zit er naast het grote ventiel een stan-

pompen. Leeglopen doe je met hetzelfde grote 

ventiel, waardoor ook met oprollen de kite 

snel en makkelijk oprolt. En de sceptici? Die 

zijn wat ons betreft gewoon jaloers. Grotere 

makkelijker en met een beetje aandacht in het 

gebruik hebben wij niet vaker problemen dan 

met de traditionele ventieltjes. Opgepompt op 

het strand ziet de kite er imposant en een tikje 

bizar uit. De grote tips met enorm uitgebreide 

verstelmogelijkheden, struts die halverwege 

de canopy overgaan in een zeillat en de 

trailing edge bridle maken de Frankenstein 

associatie zo treffend dat we hem wel moesten 

maken. (sorry Flysurfer)

DE LUCHT IN

Waar Frankenstein echter vooral bekend werd 

door zijn onhandig lompe motoriek, zo onge-

lofelijk anders is de vliegmotoriek van deze 

Cronix. Holy shit. Soepel tot de 2e macht, 

in de lucht valt alles op z’n plek en vliegt de 

Cronix als een professioneel geoliede machi-

ne. De Cronix is razendsnel en lijkt de ultieme 

tegenstelling te zijn van zijn neef Speed3 die, 

ironisch, juist nooit geroemd wordt van wege 

z’n draaisnelheid. Tijdens het draaien geeft 

de kite je keurig door wat hij doet en vliegt 

hij zonder nukken en rukken strak binnen 

de lijntjes. Door het snelle stuurgedrag ga je 

enorm dynamisch om met de positie van de 

kite, je zet hem overal waar je wilt, of gooit 

hem met het volste vertrouwen even van links 

naar rechts of in de loop.

Hoogtelopen gaat als vanzelfsprekend, door 

in de low-end van de kite! Dit maakt de Cro-

nix overall een heerlijke snelle freerider die 

iedereen die ermee vaart een grijns geeft.
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Tijdens verschillende sessies zien we dat de 

trailing edge bridle vooral opvalt bij de low-end, 

high-end en herstart. In de low-end zorgt de 

bridle bij het aantrekken van je bar niet alleen 

voor kanteling van de kite, maar ook voor het 

trimmen van de trailing edge waardoor je met 

de kite al zeer vroeg kan varen zonder backstall. 

De bridle in combinatie met de zeillatten aan 

het einde van de struts snoeren als het ware de 

trailing edge van de kite in wat voor een verras-

send goede low-end zorgt. Ook in de high-end 

zien we het voordeel omdat de kite vrijwel niet 

gaat klapperen, hij staat in overpowerede con-

dities zelfs volledig gedepowered nog als een 

mak lammetje boven je. Het bereik, maar vooral 

het comfortabele bereik (de sweetspot) van de 

Cronix is hierdoor opvallend groot en prettig 

handelbaar tot in de uitersten.

De herstart werkt zo goed dat je het touwtje 

trekken in de meeste gevallen wel achterwege 

kunt laten, gewoon bar insturen en de kite komt 

weer van het water.

Uiteraard komen deze voordelen niet zonder 

dan heb je met de uitgebreidere bridles meer 

kans op een ongewenste rommel, tot nu toe 

ging het altijd gewoon goed, maar de vingers 

is wel aan te raden.

LIFT EN HANGTIME

Door Flysurfer zijn we verwend met de absurde 

lift en hangtime van de Speeds en dan leg je als 

merk de lat heel hoog. De Cronix haalt gemak-

kelijk punten in deze categorie, maar dan vooral 

voor de recreatieve hoogvliegers. Ben je een 

doorgestudeerde lift- en hangtimefanaat dan zit 

je met de Cronix niet verkeerd, maar ook niet 

helemaal lekker, mede door z’n snelle sturen 

kan een slordige one-footer snel uitdraaien in 

een halve kiteloop. De sweetspot met springen 

is net als zijn windbereik zeer groot, de Cronix 

is een echte pleaser die je kleine foutjes in 

timing makkelijk vergeeft. Door het snelle en 

lichte sturen gaat springen erg gemakkelijk en is 

een slordige afzet voor of tijdens je sprong snel 

gladgestreken of gecorrigeerd.

FREESTYLE

progressieve kracht-ontwikkeling in de loop 

maken de Cronix een toegankelijke freestyle 

kite, die ook voor aspirant of parttime freesty-

lers vertrouwen geeft om af en toe iets meer 

te proberen dan alleen die railey. Een rasechte 

freestyler is het echter niet, daarvoor vonden we 

de Cronix te tam en aardig, een echte freestyle-

kite doet niet voorzichtig met jou, zodat jij dat 

ook niet met hem hoeft te zijn.

WAVE

Wat kan de Cronix in de golven? Hij is er zeker 

snel en voorspelbaar genoeg voor, het vlieg-

gedrag is goed en ook de power en het bereik 

zijn voor het golfrijden meer dan prima. Zolang 

je de kite gewoon in de lucht hebt en houdt is 

opties en bridles zou het toch niet onze eerste 

keus zijn. In de golven willen wij een kite die 

simpel en doeltreffend is zodat ook in kritieke 

crashes de kite er altijd voor je is, dat is de 

Cronix niet.

VERSTELMOGELIJKHE-

DEN

Alleen al daarover kunnen we nog wel een re-

view schrijven, zoveel zijn het er. maar de men-

sen die hier graag mee bezig zijn houden ervan 

om met de uitgebreide instellingen te spelen en 

hun eigen ideale eruit te halen. Uit de zak staat 

de kite op de meest allround instelling, naar je 

eigen voorkeur kun je bardruk, stuursnelheid en 

ZELFSTART SYSTEEM

Je ziet het weleens of doet het misschien zelf 

ook,  je kite zelf starten door hem een stuk over 

het strand te laten slepen. Gaat meestal goed, 

maar de kans op schade is toch wel aanwezig. 

Flysurfer heeft op de Cronixen een vernuf-

tig zelfstartsysteem dat veilig, snel en vooral 

zonder risicovolle schuivers werkt. Aan beide 

zijden van de LE vind je een schuifpinnetje 

waar je de lus van een zandzak door kunt doen.

Deze pin blijft vastzitten en houdt de kite in 

launchpositie tot je ingehaakt bent en spanning 

op de lijnen zet. De spanning op de lijnen zorgt 

ervoor dat de pin openschuift waardoor de zand-

zak de kite loslaat. Iemand vragen is makkelij-

ker, maar je hebt nu in ieder geval een keuze!

BAR

Als laatste verdiend de bar en dan met name de 

swivel nog even een spotlight:

Op alle punten een goede voldoende, maar 

vooral de swivel op de chickenloop is veruit 

de beste die wij tot nu toe in de markt zijn 

tegengekomen. Door het dubbele gat in de bar 

voor het depowerkoord worden elke keer als 

je je bar aantrekt automatisch de draaiingen uit 

het depowerkoord gehaald, je hebt niet eens 

door dat de bar de boel voor je uitdraait. En dat 

allemaal zonder dat je safetylijn in de weg zit 

en gewoon met goed werkende schuifbare stop-

perbal. Simpelweg briljant.

CONCLUSIE

Flysurfer heeft in hun eerste gastcollege laten 

zien dat er ook in de oppompsectie nog genoeg 

te innoveren is. De rek is nog niet uit hun foils, 

maar ook zeker niet uit tubes en deze out of 

the box benadering van Flysurfer opent weer 

nieuwe deuren voor andere fabrikanten. De 

Cronix is een heerlijke freeride kite, geschikt 

voor het merendeel van de markt, met name het 

vlieggedrag is smullen wat toch wel het allerbe-

langrijkste is voor een freeride kite! Duidelijk 

ontworpen om aan te sluiten bij de overgrote 

meerderheid op het water, maar ook een kite 

die zo veel noviteiten in 1 pakketje stopt dat je 

voor een eerlijk oordeel eerst moet testen. Wat 

ons betreft:  This Frankenstein worked out more 


