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INTRODUCTIE 2MOSO

 verzorgt sinds 2005 import en exclusieve distributie in de 

Benelux van internationale A-merken die onder andere accessoires 

ontwikkelen voor wielrenners en hardlopers.

 durft veelbelovende, nog onbekende merken naar de markt 

te brengen. Een mooi voorbeeld daarvan is Wahoo dat in 2012 in 

Amerika is gestart met slechts één product voor hardlopers. 2moso 

heeft dit product als eerste in Europa  geïntroduceerd; inmiddels 

is Wahoo een internationaal bekend merk en internationaal markt-

leider op het gebied van indoortrainers in de wielrenbranche. 

 heeft grote, bekende merken in het productportfolio en 

bewaakt met leveranciers en dealers de kwaliteit van het verkoop-

kanaal. 2moso houdt tevens oren en ogen open voor innovatieve 

nieuwkomers. Samen met dealers en sporters bekijkt 2moso of  

een product kans van slagen heeft om in de markt te gaan zetten. 

 geeft zelf – en het liefst samen met dealers – extra aan-

dacht aan merken en producten door deze zodanig te presenteren 

dat de interesse wordt gewekt van potentiële kopers. 

 bedenkt en verzorgt marketingactiviteiten, zoals:

  uitzetten van media campagnes

 sponsoren van verschillende wielerteams en atleten

 organiseren van (dealer)events

 deelnemen aan vakbeurzen

 aanbieden van Tailor Made winkelinrichting

 is ervan overtuigd dat deskundigheid, service en  

vriendelijkheid sleutelwoorden zijn voor gezamenlijk succes en 

vindt dit daarom het investeren waard. Er zijn gespecialiseerde 

supportmedewerkers actief die gecompliceerde technische  

vragen kunnen beantwoorden; de accountmanagers komen graag 

naar je toe, onder andere om jouw medewerkers van productkennis 

te voorzien; andere medewerkers beantwoorden persoonlijk zo 

snel en zo goed mogelijk je vragen. Kortom, het hele 2moso team 

staat voor je klaar!

In dit magazine wordt ingezoomd op de USP’s van de merken en 

wordt duidelijk gemaakt in welke sport een merk actief is. Achterin 

is informatie te vinden over praktische zaken, zoals hoe te bestellen, 

wat te doen met kapotte producten en waar zijn productspecifica-

ties en voorraadgegevens te vinden.

Reageren op dit magazine? Mail naar marketing@2moso.com.
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Wahoo is bekend vanwege zijn KICKR smart trainers  
en ELEMNT fietscomputers.  Zo heeft Wahoo de eerste 
direct drive fietstrainer op de markt gebracht. Ook veel 
professionele wielerploegen maken gebruik van de  
producten van Wahoo. Zo maken in 2022 EF Education, 
Bora Hansgrohe en Alpecin Fenix van zowel de KICKR  
als de Elemnt Bolt.

WAHOO
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KICKR ACCESSOIRES
Wahoo maakt verschillende producten om indoortraining leuker  

te maken. Zo heeft Wahoo de Wahoo Kickr Climb ontwikkeld. Deze 

simuleert hellingen tijdens een indoortraining. De Wahoo Kickr 

Headwind zorgt er dan weer voor dat jij op de juiste wijze gekoeld 

wordt tijdens je training. 

Kort samengevat is Wahoo alleen maar bezig met het leuker maken 

van jouw training. Of deze nu in de buitenlucht plaatsvindt of op je 

zolderkamer. 

WAHOO KICKR
Wahoo ontwikkelt sinds 2013 al indoor smart trainers. Dit betekent 

dat de trainers gemakkelijk via Bluetooth te koppelen zijn aan 

verschillende apps zoals Zwift, Fulgaz, Kinomap en sinds kort Wahoo 

SYSTM. Door de jaren heen heeft Wahoo verschillende modellen 

ontwikkeld en vele features verbeterd. Dit heeft erin geresulteerd 

dat Wahoo op dit moment een line-up heeft van vier verschillende 

indoor smart trainers:

  Wahoo Kickr Bike: Topsegment indoor training bike van Wahoo 

  Wahoo Kickr Power: Het topsegment direct drive   

 trainer van Wahoo. Met Axis feet geleverd voor een  

 nog realistischere ride feel. 

  Wahoo Kickr Core: De middenklasse interactieve  

 direct drive trainer van Wahoo. 

  Wahoo Kickr Snap: De Wheel-on indoor smart  

 trainer van Wahoo. Daarmee train je met je  

 achterband in de trainer.

WAHOO ELEMNT
Naast de indoor smart trainers staat Wahoo ook bekend om fiets- 

navigatie. Bij het ontwerp houdt Wahoo vast aan drie standpunten:

SIMPLE TO SEE: Het scherm is in alle weersomstandigheden goed 

zichtbaar.

SIMPLE TO SET-UP: Het installeren en het gebruiken van het  

toestel is erg gemakkelijk door de koppeling met de mobiele app. 

SIMPLE TO EXPLORE: De navigatie geeft op gemakkelijke en  

duidelijke wijze weer hoe de route dient te worden gevolgd. 

 

Wahoo beschikt op dit moment over twee GPS fietscomputers:

  Wahoo Elemnt Bolt: De ultieme fietscomputer voor de 

 sportieve fietser. Naar verwachting wordt dit product in de  

 lente van 2021 vernieuwd.

  Wahoo Elemnt Roam: De ultieme fietscomputer voor mensen 

 die ervan houden om op avontuur te gaan en veel waarde 

 hechten aan goede, duidelijke navigatie.

 Wahoo Elemnt Bolt

 Wahoo Elemnt Roam  
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OVERIGE ACCESSOIRES
Wahoo biedt verschillende accessoires aan op het gebied van  

wielrennen. Denk hierbij aan sensoren als een cadanssensor of  

een snelheidssensor. Deze zijn weer makkelijk te koppelen aan  

de Wahoo Elemnt fietscomputers. 

ELEMNT RIVAL MULTISPORT GPS WATCH
Nieuw in het ecosysteem van Wahoo is de ELEMNT RIVAL.  

Dit multisport GPS horloge is gemaakt om te presteren. Door 

 het duidelijke kleurenscherm is het voor een atleet makkelijk 

om zijn gegevens te zien of zijn intervalschema af te lezen. 

Daarbij is de ELEMNT RIVAL uitermate geschikt voor duursporten. 

Sterker nog, zonder ook maar iets aan te geven weet het horloge 

of je aan het hardlopen, fietsen of zwemmen bent. 

Natuurlijk is de koppeling tussen de ELEMNT RIVAL en de Wahoo 

fietscomputers ideaal. Bij een triathlon kunnen beide devices  

bijvoorbeeld gegevens van elkaar overnemen. Hierdoor vormt 

het uiteindelijk 1 rit op Strava. 

Ook de batterijduur is, zoals je van Wahoo mag verwachten,  

extreem lang. In de horloge stand gaat deze tot 14 dagen mee  

en in de GPS-stand tot 24 uur. Dit betekent dat geen enkele  

sportieve uitdaging te gek is voor de ELEMNT RIVAL.  

 

De Wahoo Elemnt Rival wordt maandelijks voorzien van nieuwe  

updates waardoor de mogelijkheden van het horloge nog meer 

worden uitgebreid. 

Enkele belangrijke updates sinds de lancering zijn:

  koppelen met Stryd

  ondersteuning Planned Workouts van Trainingpeaks

  Kickr Headwind bedienen

  track mode

  work/rest timer 

  find MyRival 

  iOS Android muziekbediening 

  WhatsApp notificaties

WAHOO TICKR HEARTRATE MONITOR
Het meten van de hartslag is nog nooit zo makkelijk gegaan als  

met de Wahoo Tickr! De hartslagmeter is makkelijk te koppelen  

met je fietscomputer of telefoon. Wanneer de Tickr in aanraking 

komt met de huid, schiet deze direct aan en begint met het  

meten van de hartslag. 

Naast de normale Tickr heeft Wahoo de Tickr X ontwikkeld.  

Deze hartslagband is waterbestendig en heeft het vermogen  

om een training op te slaan. Tevens beschikt deze over een  

ingebouwde cadansmeter. 
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Speedplay is een Amerikaans merk uit San Diego dat 
fietspedalen en schoenplaatjes van hoogwaardige  
kwaliteit produceert. Alle Speedplay pedalen zijn licht,  
aan twee kanten inklikbaar én hebben uitgebreide  

mogelijkheden qua afstelling. Het klikmechanisme  
zit bij deze pedalen namelijk in het schoenplaatje  
verwerkt. 

Speedplay heeft veertien grote voordelen ten opzichte

 van de andere pedalen die op de markt zijn:

1.  Eenvoudige dubbelzijdige instap

2.  Lichtgewicht

3.  De nummer één op het gebied van ergonomie

4. Doordat het pedaal makkelijk af te stellen is ervaart    

 de fietser minder last van zijn/haar gewrichten

5.  Het schoenplaatje is gemakkelijk af te stellen

6.  Groot contactoppervlak

7.  Pedaalhoogte

8.  Veilige verbinding

9.  Ultieme bochtensnelheid

10.  De nummer één in aerodynamica

11.  Duurzaam

12.  Onderhoudsvriendelijk

13.  Compatibiliteit

14.  Kwaliteit

SPEEDPLAY
WAHOO
Sinds september 2019 heeft Wahoo Speedplay overgenomen.  

Wahoo heeft geïnvesteerd  in de doorontwikkeling van deze peda- 

len. Wat heeft geresulteerd in een nieuwe lijn die in maart 2021  

is gelanceerd. Deze pedalen bieden nog steeds de voordelen die  

de consument van Speedplay gewend is. Daarbij zijn de pedalen  

nu onderhoudsvrij en nog duurzamer.

Het Wahoo Speedplay assortiment bestaat uit de volgende vier 

pedalen:

  Wahoo Speedplay Nano: het high-end titanium pedaal dat  

 slechts 168 gram weegt

  Wahoo Speedplay Zero: de RVS hardloper van de Speedplay  

 familie. Een set Zero pedalen weegt slechts 222 gram.

  Wahoo Speedplay Comp: het instapmodel van Speedplay, 

 geleverd met de easy tension cleats. 

  Wahoo Speedplay Aero: het meest aerodynamische pedaal op  

 de markt. Voor de liefhebbers van ‘marginal gains’, triatleten  

 en tijdrijders.

POWRLINK ZERO
Medio 2022 presenteert Wahoo ook het eerste powerpedaal van 

Speedplay. De Powrlink Zero. Deze pedalen meten het wattage  

van de wielrenner zowel links als rechts, en zijn makkelijk over te 

plaatsen op een andere fiets. 
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4iiii Innovations ontwikkelt technologieën die de sportieve 
prestaties verbeteren en de wereld van de atleet veiliger 
maken. De producten van 4iiii zorgen voor het vergroten  
van het trainingsbewustzijn en voor een ononderbroken 

en real-time stroom van gegevens die nodig zijn om jouw 
persoonlijke record te verbeteren. “Wij zijn ingenieurs en 
vernieuwers. We zijn ook sporters die betere manieren ont-
werpen voor de atleten.” Bij 4iiii staat kwaliteit centraal. Om 
deze reden hanteren zij drie jaar garantie op alle producten.

2moso vertegenwoordigt 4iiii in twee productcategorieën:

  vermogensmeters  

 hartslagmonitoren

VERMOGENSMETERS
4iiii maakt crank-based vermogensmeters voor wielrenners. Deze 

worden ride ready geleverd, wat betekent dat de powermeter al 

bevestigd is aan de gewenste Shimano crank. Er zijn enkelzijdige  

en dubbelzijdige modellen beschikbaar.

De Precision vermogensmeter van 4iiii staat bekend om zijn accurate 

metingen en weegt daarbij bijna niets. Met zijn gewicht van 9 gram 

is het een van de lichtste powermeters op de markt. De batterij van 

4iiii
de Precision vermogensmeter is gemakkelijk te vervangen. 

De powermeter werkt namelijk met een knoopcelbatterij. 

FACTORY INSTALL OP LOCATIE IN MAASSLUIS
Voor de left only cranks van Shimano is factory install nu ook  

mogelijk bij 2moso (NL). De benodigde formulieren moeten altijd 

bij deze crank worden aangeleverd. Cruciaal is het formulier van de 

Clearance Check voor een juiste plaatsing van de sensor, zodat deze 

niet aanloopt tegen het frame. De levertijd hiervan bedraagt 1 tot 2 

weken. 

HARTSLAG APPARATUUR
De Viiiiva hartslagmeter meet niet alleen je hartslag, maar slaat ook 

tot 65 uur gegevens op. Daarnaast kan het ANT+ signalen omzetten 

naar een Bluetooth signaal, waardoor deze te ontvangen zijn op je 

telefoon, tablet of PC.
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Clorofilla is een nieuw merk uit Italië. Clorofilla is een  
laad- en servicestation voor fietsen en e-bikes. De paal  
is uitgerust met het nodige gereedschap om bijvoorbeeld 
snel even een band te vervangen of het zadel te verstellen. 

De palen zullen te vinden zijn op plekken waar veel fiet-
sers bij elkaar komen zoals knooppunten van fietsroutes, 
vakantieparken en in verschillende gemeentes.

Een Clorofilla servicestation is standaard uitgerust met:

  vloerpomp

  sleufschroevendraaier

  kruiskopschroevendraaier

  paar bandenwisselaars

  pedaalspanner 15mm

  universele sleutel van 0 tot 20 mm

  multigereedschap met inbussleutels mm 2,5-3-4-5-6-8-Torx 25

  draagarm voor fietsen 

Daarnaast is het servicestation uit te breiden met elektrische  

laadpunten en een verrijdbare baseplate.

 

CLOROFILLA
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Princeton CarbonWorks is al jaren op zoek naar het beste, 
lichtste en snelste wiel dat er is. Door de combinatie van 
innovatief design en de beste materialen hebben deze 
wielen al heel wat indruk gemaakt in de fiets- en triatlon 

wereld. Dit dankzij hun veroverende prestaties onder 
enkele van de meest gerenommeerde professionele at-
leten en teams ter wereld. Princeton CarbonWorks heeft 
meerdere wielen; Mach 7580, Wake 6560, Peak 4550, 
Grit 4540 en Blur 633. 

WAKE 6560
De Wake wielen van Princeton hebben een geoptimaliseerd,  

mechanisch ontwerp. Wake 6560 dwingt veeleisende rijders om  

hun verwachtingen op het gebied van aerodynamica, sterkte,  

stabiliteit en gewicht naar boven bij te stellen.

PEAK 4550
Een nieuwe mijlpaal in prestatiegerichte fietswielen! De gloed- 

nieuwe Peak 4550 is ontwikkeld in samenwerking met de beste 

wielrenners ter wereld. Dit wiel is lichter, stijver, sterker én aero- 

dynamischer. Dit wiel wordt door Ineos Grenadiers gebruikt voor  

alle klim etappes tijdens belangrijke koersen.

PRINCETON CARBONWORKS  
“Een groep eliterenners die wielrenners en triatleten  
 zijn geworden en vastbesloten zijn om de meest  
 baanbrekende wielen te maken.”
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GRIT 4540
Dit is het meest allround wiel van de Princeton CarbonWorks familie. 

Met de ervaring van de Wake 6560 is Grit gelanceerd voor onge-

evenaarde zijwindstabiliteit. Deze wielen zijn ideaal voor klimmen, 

gravel of normale wegen.

MACH 7580
De Mach 7580 heeft al een gouden UCI Wereldkampioenschapsme-

daille, Olympische bronzen medaille en Ironman-overwinning op zijn 

naam staan en dat was nog maar tijdens de ontwikkeling. De nieuwe 

Mach 7580 is ontworpen om sneller te zijn dan alle andere tijdrit-

wielen ter wereld.

BLUR 633
Blur 633, het achterwiel van de tijdritfietsen van Ineos Grenadiers, 

is nu verkrijgbaar als dicht achterwiel. Een ultra stijve velg mede 

doordat het velgbed geen spaakgaten heeft. De velg is gemaakt met 

een volledige monocoque constructie, waarbij de buitenste schaal 

voor de dragende kracht zorgt. Er is geen interne extra versterking 

aanwezig. Zo is de constructie zeer licht, maar heeft het een hoge 

torsiestijfheid.

BETTER SPEED
De wielen van Princeton CarbonWorks onderscheiden zich door de 

resultaten. Niet alleen in de windtunnel, maar juist ook op de weg. 

Ondanks de relatief hoge prijs, zijn dit de snelste wielen beschik-

baar. Niet voor niets kiezen de renners van Ineos specifiek voor deze 

wielen tijdens de tijdrit.
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Dynamic één van de nieuwe merken in het portfolio van 
2moso. Dynamic heeft alle onderhoudsproducten voor 
de racefiets, gravelbike, MTB en sportieve e-bike in het 
assortiment. De hoogwaardige onderhoudsproducten 

worden onder andere gebruikt in de UCI World Tour door 
Team Jumbo-Visma, BORA – hansgrohe en Alpecin-Fenix.  
Dit geeft aan dat Dynamic veel waarde hecht aan de 
kwaliteit en performance van haar producten. 

ASSORTIMENT
Dynamic heeft alles wat nodig is om de fiets perfect voor te  

bereiden op de volgende rit. Het brede assortiment van onder-

houdsproducten bestaat uit:

  Schoonmaakmiddelen

  Kettingolie & wax

  Finish & beschermende sprays

  Vetten, montagepasta’s & producten voor de werkplaats

  Borstels & tools

  Sets

DYNAMIC   
BIO PRODUCTEN
Voor alle fietsers is de natuur natuurlijk het speelveld. Mede daarom 

zijn alle fietsreinigers van Dynamic biologisch afbreekbaar en bevat 

het assortiment ook een milieuvriendelijke ontvetter voor de ket-

ting. De milieuvriendelijke formules reinigen de fiets veilig en effec-

tief. Ook de hoogwaardige, biologisch afbreekbare smeermiddelen 

laten de fietsketting het hele jaar en bij alle weersomstandigheden 

soepel en stil lopen zonder in te leveren op performance.

KETTINGWAX
Kettingwax is het beste smeermiddel voor fietsers die graag een 

schone ketting hebben die stil en soepel loopt. Dynamic heeft  

meerdere soorten in het assortiment. Slick Wax houdt de ketting  

bij vrijwel alle weersomstandigheden soepel en schoon. Verwacht  

de fietser nog meer resultaat en is hij of zij gek van marginal gains, 

dan is de Speed Potion Wax het ideale smeermiddel. Deze wax is  

ontwikkeld samen met Team Jumbo-Visma en zorgt voor een  

besparing tot wel 11 watt.

INDOOR
Dynamic heeft een complete lijn onderhoudsproducten gericht  

op indoor cycling. Met de producten van Dynamic bescherm je  

jouw fiets en indoor trainer tegen zweet en condensatie en maak  



|  13 |  13 

je deze schoon na je work-out. De speciale kettingwax werkt  

geluiddempend en voorkomt losse stukjes wax op je vloer. 

WERKPLAATS
Ook aan de werkplaats is gedacht door Dynamic. Zo maakt het  

merk vetten voor het smeren van lagers en andere onderdelen. De 

montagepasta’s zorgen ervoor dat de geassembleerde onderdelen 

op de juiste plaats blijven zitten. Magic Magic is een favoriet onder 

de mechaniekers, deze multi-inzetbare spray smeert, beschermt, 

verminderd frictie en is daarnaast veilig te gebruiken op carbon 

onderdelen. Al veel 2moso klanten zijn volledig overgestapt op de 

producten van Dynamic Bike Care binnen de werkplaats.

SETS
Om het de consument nog makkelijker te maken heeft Dynamic 

Bikecare ook een aantal sets samengesteld met daarin de beste 

producten voor bepaalde bike care activiteiten. Zo zijn er speciale 

sets met de beste artikelen om je ketting schoon te maken en te 

waxen. Maar ook is er een set met de 7 meest gebruikte bike care 

producten. Dynamic Bikecare heeft de onderstaande sets samen-

gesteld:

  Bike Care Box

  Pain Cave Pack

  Chain Care Box Essentials

  Chain Care Box Premium

  Speed Potion Pack

  Super 7 Ultimate Bikecare Box

  Super Slick Set

  Band of Brushes
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Shokz, voorheen bekend als AfterShokz, maakt draadloze 
koptelefoons met de bekende bone conduction techno-
logie. Deze technologie zorgt ervoor dat geluid vanuit 
de koptelefoon niet binnenkomt via de oren maar via de 

jukbeenderen. Door deze technologie behoudt Shokz  
de kwaliteit van het geluid, maar veroorzaakt het geen 
gehoorschade. 

VERKEER
Koptelefoons in het verkeer, het is niet verboden, maar het kan wel 

gevaarlijke situaties opleveren. Door koptelefoons is er niet alleen 

minder aandacht, maar men sluit zich ook af van alle omgevingsge-

luiden. De bone conduction technologie maakt Shokz de veiligste 

optie. Doordat het oor helemaal vrij blijft, blijf je als fietser of hard-

loper al het omgevingsgeluid gewoon horen. Zo kun je dus tijdens je 

work-out of fietsrit ook veilig naar je favoriete muziek of podcast 

luisteren!

SHOKZ 
MODELLEN SHOKZ
Niet alleen de naam is veranderd, maar er zijn dit jaar ook nieuwe 

modellen ontwikkeld. Ons assortiment bestaat momenteel uit:

  Shokz OpenMove

  Shokz OpenRun

  Shokz OpenRun Pro

  Shokz OpenComm
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WATER RESISTANCE

BATTERY LIFE

MATERIAL

CHARGE

WEIGHT

BLUETOOTH® 

QUICK CHARGE

CHARGING PORT

BONE CONDUCTION 
TECHNOLOGY

RRP

EQ MODE

MICROPHONE

MEMORY

PremiumPitch™2.0
(7th generation Technology)

N/A

IP55 Certifed

Titanium Headband
Polycarbon Ear Hook

Dual Microphone
Noise  reduction

6 Hours Battery

29g

€ 89.95

OPENMOVE

N/A

Bluetooth V5.1

2

USB-C Charging

2 Hours

N/A

5-minute charge for 
2-hour talk time

PremiumPitch™2.0
(7th generation Technology)

IP55 Certified 

33g

Full Titanium

DSP Noise-Canceling
Boom Mic

8 Hours Battery

€ 169.95

OPENCOMM

Bluetooth V5.1

2

Magnetic Charging

1 Hour

Shokz TurboPitch™
(9th generation Technology)

N/A

IP55 Certified 

5 mins charge for 
1.5 hours music

Full Titanium

Dual Microphone
Noise  reduction

10 Hours Battery

29g

€ 189.95

OPENRUN PRO

NEW

Bluetooth V5.1

2

Magnetic Charging

1 Hour

PremiumPitch™2.0+
(8th generation Technology)

IP67 Certifed

10 mins charge for 
1.5 hours music

26g

Full Titanium

Dual Microphone
Noise  reduction

8 Hours Battery

N/A

€ 139.95

OPENRUN
(AEROPEX QUICK CHARGE VERSION)

Bluetooth V5.1

2

Magnetic Charging

1.5 Hours

SHOKZ 
FORMERLY 
BY AFTERSHOKZ
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Met de AirTag van Apple hoef je nooit meer lang naar je spullen te 

zoeken. Maak er eentje vast aan je sleutels, stop een andere in je  

tas of maak er een vast aan je fiets met de Laut Bike Tag. Op deze 

manier weet je altijd waar je fiets is en vind je deze gemakkelijk 

terug met de ‘Zoek mijn’-app.

Laut heeft speciaal twee mounts ontwikkeld voor de Apple AirTag 

om de AirTag te bevestigen aan je fiets:

1. Bike Tag Saddle Mount: deze mount verstopt de AirTag onder  

 het zadel

2. Bike Tag Bottle mount: hierbij zit de AirTag onder de bidon- 

 houder van de fiets

Beide mounts zijn gemakkelijk aan de fiets te bevestigen en zijn 

optisch bijna onzichtbaar. 

LAUT BIKE TAG

Tune Belt is geboren uit de wens om tijdens het sporten te  

luisteren naar je eigen muziek. Met deze gedachte ontwikkelde  

Tune Belt de bekende armdragers voor elektrische apparaten. 

Dit met groot succes, want nu zie je elke dag wel iemand hard- 

lopen met een Tune Belt om de bovenarm. 

Om alle consumenten te kunnen bedienen biedt Tune Belt  

een volledig assortiment producten aan voor smartphones. 

TUNE BELT 

OVERIGE MERKEN
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Een fietscomputer is tegenwoordig natuurlijk onmisbaar tijdens je 

fietsavonturen. Het wijst je de weg en brengt je op plaatsen waar 

je nog nooit geweest bent. Toch kan je fietscomputer, net als je 

telefoon, wel eens vallen. Daarom heeft Tuff-Luv speciale cases 

ontwikkeld om je fietscomputer extra bescherming te bieden.

Naast stijlvolle hoesjes voor je fietscomputer maakt Tuff-Luv ook 

stijlvolle aluminium mounts om je fietscomputer op een stijlvolle 

manier aan het stuur te bevestigen. 

CloseTheGap is altijd bezig met het veiliger maken van het  

fietsverkeer. Zo ontwikkelt het bedrijf geïntegreerde fietsbellen 

onder de mount van je fietscomputer. Deze bijna onzichtbare 

fietsbel heeft de toepasselijke naam ‘HideMyBell’. 

Naast de HideMyBell biedt 2moso de volgende producten van 

CloseTheGap aan:

 @myphone

 CoverMyBack

TUFF-LUV

CLOSETHEGAP

Rokform heeft een breed assortiment met allerlei accessoires  

die voorzien in een enorm gemak zoals bijvoorbeeld verschillende 

bike mounts, iPhone cases en accessoires voor de auto en motor.

Rokform richt zich vooral op veiligheid en gebruiksgemak. Hier-

door zijn de producten bijvoorbeeld makkelijk te bevestigen op  

verschillende vervoersmiddelen door de twistlock sluiting en de 

sterke magneet.

2moso heeft onderstaande producten van Rokform in het assor- 

timent:

  phone cases

  bike mounts

  portable audio speakers

  wireless charging apparatuur

ROKFORM
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In samenwerking met haar dealers ontwikkelt 2moso 
Tailor Made winkelinrichting. Zeker voor een merk als 
Wahoo is het makkelijker verkopen wanneer klanten de 
producten kunnen ervaren. Daarom hebben al meer dan 

50 dealers binnen de Benelux een Wahoo testopstelling 
in de winkel. 2moso heeft verschillende testopstellingen 
ontwikkeld zodat er voor elke Wahoo dealer een passen-
de oplossing is.

WAHOO KICKR SOKKEL
De Wahoo Kickr sokkel is een door 2moso ontwikkelde testopstelling. 

Deze opstelling is van alle gemakken voorzien. De bedrukte sokkel  

is uitgerust met een 24’’ scherm, aangesloten op een Apple TV. Via 

de Apple TV kunnen apps als Zwift en Fulgaz worden afgespeeld. 

De Wahoo Kickr trainers verbinden via Bluetooth met de Apple TV.

WAHOO KICKR CUSTOM WALL
Wanneer een dealer meer ruimte heeft, is het mogelijk om een  

speciaal ontwikkelde POS Wall te maken. In overleg met de dealer 

wordt besloten hoeveel testopstellingen er worden geplaatst.  

De Wahoo Kickr Custom Wall is een eyecatcher in elke winkel en  

nodigt klanten direct uit om de Wahoo producten te testen. 

@12GO Biking

Deze custom POS oplossingen zijn de investering zeker waard. Bij  

verschillende winkels heeft 2moso omzetten al zien verdubbelen 

sinds zij gebruik maken van deze testopstellingen. De oorzaak hier-

van is dat veel consumenten een aankoop als een Kickr graag willen 

testen en hiervoor best een stukje willen rijden. Wanneer zij de Kickr 

hebben getest, kunnen zij bij een experience center vaak gelijk een 

Kickr aanschaffen.

Wil je als dealer meer informatie over een custom POS oplossing voor 

je winkel? Neem dan contact op met je accountmanager. Hij of zij 

ontwikkelt samen met de fieldmarketeer van 2moso een tailor made 

plan voor jouw winkel.

TAILOR MADE POS

@Velodroom Roden
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@Bikestore Zutphen

WAHOO KICKR PODIUM
Sommige dealers hebben geen plek voor een Custom Wall, maar 

willen wel de Kickr goed vertegenwoordigd hebben in de winkel. 

Hiervoor is het speciale Kickr podium ontwikkeld. Deze futuristisch 

uitziende opstelling geeft door middel van signing informatie over 

de producten van Wahoo en de verschillende indoortraining apps. 

Het Kickr podium is uitgerust met een tv en Apple TV, zodat klanten 

de ultieme Wahoo ervaring hebben bij de dealer. 

Het Wahoo Kickr podium is de eyecatcher in iedere winkel. Het 

podium is speciaal ontwikkeld voor een Kickr opstelling bestaande 

uit een Kickr Powertrainer, Climb en Headwind. Zo is er onder de TV 

bijvoorbeeld ruimte gelaten om de Headwind op de ideale afstand 

van de wielrenner te plaatsen. Consumenten kunnen hierdoor de  

indoortraining producten van Wahoo optimaal ervaren.  

SHOKZ DISPLAY
Voor Shokz zijn er een speciale displays ontwikkeld. Deze display  

is voorzien van testunits zodat klanten de koptelefoons in de winkel 

kunnen testen en het gemak en de kwaliteit van Shokz kunnen  

ervaren.  Door het stijlvolle ontwerp van de verschillende displays 

wordt de klant getriggert om het product eens te testen. Shokz 

beschikt over verschillende balie displays en een shelf waarin ook 

voorraad gehangen kan worden. 

 EVENTS
Wanneer een winkel beschikt over een van de Wahoo POS moge- 

lijkheden dan is het gemakkelijk voor een dealer om een event te 

organiseren. Door het organiseren van events staan indoortraining  

en Wahoo in de schijnwerper. 

Tijdens een event komen vaak verschillende geïnteresseerden de 

trainers testen, of worden er wedstrijden gehouden in combinatie 

met Zwift. 2moso beschikt over vijf mobiele indoor event opstel- 

lingen. Wanneer dealers deze in willen zetten voor een indoor event 

dan kan het verzoek worden ingediend via marketing@2moso.com. 

Naast de vijf mobiele indoor event opstellingen beschikt 2moso  

ook over verschillende testkits voor de Elemnt Roam en Elemnt Bolt, 

die bijvoorbeeld te gebruiken zijn bij een georganiseerde social ride.
@fietsen Joop
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2moso heeft een overzichtelijke website waar dealers 
informatie kunnen vinden over onder andere de magazijn-
voorraad, levertijden en de merken die 2moso aanbiedt. 
Deze website is ook de aangewezen plek voor een dealer 

om bestellingen te plaatsen of een kapot product aan te 
melden. De volgende pagina’s zijn bedoeld om extra uitleg 
te geven over deze zaken.

MIJN NIEUWS PAGINA 
Na het inloggen op de website van 2moso kom je direct op de dealer-

pagina terecht. Deze pagina is bedoeld om de dealer up-to-date te 

houden. Hier worden bijvoorbeeld promoties gecommuniceerd en is 

alle informatie te vinden over nieuwe producten. Zo weet de dealer 

precies wanneer een nieuw product of merk wordt gelanceerd. Dit 

wordt weergeven in nieuwskoppen. Door op ‘Lees meer…’ te drukken 

verschijnt het gehele bericht. 

Tevens vindt een dealer hier de laatste nieuwsbrieven en replays 

van het webinar, 2moso Live. 

UITLEG WEBSITE

VOORRAADINFORMATIE 
Bij het aanklikken van een van de producten zijn er verschillende 

mogelijkheden. Natuurlijk is het mogelijk om de gewenste produc-

ten te bestellen. Maar het komt ook wel eens voor dat een product 

niet op voorraad is. Wanneer het product dan besteld wordt, schiet 

deze in backorder. Dit betekent dat het pas kan worden uitgeleverd 

zodra 2moso het product op voorraad heeft. 

Wanneer een product niet op voorraad is maar wel wordt verwacht, 

dan is het voor de dealer tegenwoordig gemakkelijk te zien wat 

de verwachte leverdatum is van een product. Dit staat onder het 

kopje ‘voorraad’. Wanneer er op de ‘i’ wordt gedrukt ziet de dealer 

wanneer een product verwacht wordt in het magazijn van 2moso. 

Daarnaast is ook te zien hoeveel van deze producten 2moso op 

deze datum verwacht. 
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Dealers van 2moso bestellen alle producten digitaal via 
de website. Om een bestelling te kunnen plaatsen en alle 
informatie zichtbaar te krijgen dient een dealer ingelogd 
te zijn. Producten kunnen gevonden worden door een 

categorie of merk aan te klikken onder 'producten' of de 
zoekfunctie te gebruiken.

Wanneer alle benodigde producten in de winkelwagen zijn geplaatst, 

kan de bestelling worden afgerond. Hierbij is het mogelijk om een 

gewenste leverdatum door te geven en of een deellevering van de 

bestelling is toegestaan. Natuurlijk streeft 2moso ernaar om de 

bestelling compleet te leveren.

2moso hanteert geen minimum bedrag per bestelling. Zo wordt  

de mogelijkheid geboden om ook kleine bestellingen te doen.  

Wel rekent 2moso € 7,50 voor shipping & handling wanneer een 

bestelling onder de € 250,- is. Orders boven de € 250,- worden  

gratis verzonden. Na afronding van de bestelling wordt er een  

automatische orderbevestiging gestuurd. 

Na het doorzetten van de order wordt 

deze verwerkt in het magazijn. Indien  

de bestelling voor 15.00 uur is gedaan 

en de producten voorradig zijn, wordt 

de bestelling dezelfde dag nog ver-

zonden. Wanneer de artikelen niet op 

voorraad zijn, worden deze in back- 

order gezet. 

BESTELPROCES
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Helaas kan het voorkomen dat producten niet naar beho-
ren werken. Binnen 2moso spreken we dan van een RMA. 
Een RMA kan voorkomen bij zowel nieuwe als al gebruikte 
producten. Wanneer een klant te maken heeft met een 

defect, wordt van een dealer verwacht dat hij de klant op 
een professionele manier kan helpen om het probleem op 
te lossen. Sommige defecten zijn namelijk makkelijk te 
verhelpen. 

WAHOO ACADEMY
Wahoo heeft speciaal om dealers te ondersteunen op dit vlak de  

Wahoo Academy opgericht. Een online trainingsportal waarin  

dealers binnen twee uur worden opgeleid tot productspecialisten.  

Aanmelden voor deze online portal kan door een e-mail te sturen 

naar wahoo@2moso.com.

SUPPORT AFDELING
Wanneer een dealer problemen ervaart met een van de producten 

van 2moso en zij hiervoor de oplossing niet direct heeft, raden wij 

eerst aan om het document te openen met alle oplossingen over een 

RMA. Kom je er hierna nog steeds niet uit? Neem dan contact op met 

de supportafdeling. Zij zijn te bereiken via support@2moso.com.

RMA PROCES
De supportafdeling van 2moso zal je vervolgens gericht proberen  

te helpen via e-mail of telefoon om het probleem op te lossen.  

Helaas lukt dit niet altijd. Dan geeft de supportafdeling aan dat het 

product aangemeld kan worden als RMA. 

De RMA aanvraag kan gedaan worden via de webshop omgeving 

door rechtsboven op ‘account’ te klikken waarna ‘RMA’ wordt 

aangeklikt. Hierna kan het product gemakkelijk worden aangemeld  

in enkele stappen. 

Een RMA aanmelding komt binnen bij de supportafdeling van  

2moso. De meeste aanvragen kunnen de supportmedewerkers  

zelf afhandelen. In sommige gevallen raadplegen zij de fabrikant. 

Uiteindelijk ontvangt de dealer een melding met goedkeuring of 

afwijzing van de RMA aanvraag. Aan de goedkeuring van de RMA 

is een referentienummer gekoppeld. nder deze referentie kan de 

dealer de RMA naar 2moso sturen. Dit geldt alleen bij producten die 

terug gestuurd dienen te worden. Producten welke niet retour hoeven, 

worden na beoordeling van het Support Team direct gecrediteerd.   

Na binnenkomst wordt het product gecontroleerd en als dit over- 

eenkomt met de aanmelding, wordt de aankoopprijs gecrediteerd. 

Het streven is dit binnen twee dagen na ontvangst af te ronden.



|  23 

Bij 2moso staat service hoog in het vaandel. Daarom doen 
wij er alles aan om onze dealers te helpen waar dat kan. 
Helaas zijn er ook wel eens producten die teruggestuurd 
dienen te  worden, omdat er iets aan mankeert. Onze sup-
portafdeling zorgt altijd voor een passende oplossing.

RMA staat voor Return Merchandise Authorizations (retour autori-

satie van koopwaar). Een RMA is een verkocht product door 2moso 

dat binnen de garantieperiode van de fabrikant onherstelbaar defect 

is gegaan. Wanneer er sprake is van een RMA lost 2moso dit op via 

één van de onderstaande manieren:

  het product wordt gecrediteerd en de dealer kan een nieuw 

 product meegeven uit eigen voorraad

  er wordt een vervangend onderdeel opgestuurd om het probleem  

 te verhelpen

Onze RMA afdeling wordt geleid Nash, een geboren Rotterdammer 

met een enorme passie voor fietsen. Dat is fietsen naar de super-

markt, maar vooral lange afstanden op verharde en (vooral het laat-

ste jaar) heel veel onverharde wegen. Binnen 2moso is zijn functie 

Sales Technical Support. Wat betekent dat hij technisch support 

verleent aan dealers en garantie aanvragen beoordeelt en behandelt.

BIJ ONZE SUPPORTAFDELING
ACHTER DE SCHERMEN…

Met de groei van 2moso afgelopen jaar was er behoefte aan  

iemand die met een analytische blik naar het RMA proces kon  

kijken en dit te verbeteren. Hierdoor heeft 2moso de laatste  

maanden stappen gemaakt met betrekking tot onze RMA proce- 

dure. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn de hartslagbanden  

van Wahoo. Die na goedkeuring door onze supportafdeling niet  

meer retour gestuurd hoeven te worden.

Nash zit nog in zijn eerste jaar bij 2moso, maar zo voelt het niet. 

 “Het lijkt alsof ik er al langer werk, omdat alles nu vanzelfsprekend 

gaat”. Een proces wat zeker niet vanzelf is gegaan, maar wanneer  

je er genoeg tijd in steekt en affiniteit mee hebt, kan je in korte  

tijd veel zelf.

Verder is Nash zijn advies om als dealer goed up-to-date te blijven 

met betrekking tot de evolutie en voortgang van onze producten. 

Deze kennis is erg waardevol naar de consument toe! Blijf dus op  

de hoogte door onze nieuwsbrieven te lezen en check 2moso live 

voor alle laatste productupdates!

Nash is te bereiken via support@2moso.com
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Mei 2021 zijn wij gestart met een nieuw merk binnen 
2moso, Dynamic Bike Care. Een ambitieus, groeiend  
bedrijf met de beste fiets-onderhoudsproducten. Althans, 
dat waren de woorden van Rob Fleu (eigenaar Dynamic 
Bike Care). De fanatieke wielrenners binnen 2moso  
hadden meerdere producten direct getest en waren  
meteen enthousiast. Aan de woorden van Rob was niks  
gelogen. Wij gingen met ze in zee en inmiddels bijna een 
jaar verder delen wij graag het verhaal van Rob met jullie!

“Dynamic Bike Care is een scale-up, volledig gespecialiseerd op 

fietsonderhoudsproducten. Het merk bestaat al meer dan 30 jaar  

en was in bezit van Tacx en later Garmin. Ik, Rob Fleu, heb Dynamic 

Bike Care in 2020 van Garmin overgenomen en werk elke dag  

samen met mijn team aan de ontwikkeling van nieuwe producten  

en positionering van het bedrijf”. 

EERSTE CONTACT MET 2MOSO
“Samen met mijn collega’s beheren wij een groot netwerk in de 

fietsindustrie. Dit netwerk ligt vooral in Nederland. Daar willen  

wij marktleider worden, maar we hadden ook oog op België en 

ROB FLEU @DYNAMIC
INTERVIEW MET …

Luxemburg. Door een lange ervaring in de fietsindustrie wist ik  

dat het belangrijk is voor een merk om een partner te hebben met 

voldoende focus en echte passie voor sportief fietsen”. 

“2moso nam contact op met ons, omdat zij onderhoudsproducten 

nodig hadden om de fietsen tijdens de jaarlijkse content week in 

topconditie te houden. Natuurlijk ben je bij ons dan aan het juiste 

adres. En aangezien zij distributeur binnen de Benelux zijn, zagen  

wij een mooie kans. Geen enkele andere partij waar wij mee 

gesproken hebben sloot zo goed aan bij ons toekomstbeeld. De 

perfecte match!” 

Doordat beide bedrijven grote ambities hebben en de slagkracht  

van 2moso aanzienlijk is, kan Dynamic Bike Care zich als merk  

richten op partnerships met World Tour teams, de ontwikkeling  

van nieuwe producten en brand awareness. 

DE PERFECTE SAMENWERKING
“Brand awareness is voor ons erg belangrijk”. 2moso zet zich hier  

dan ook extra voor in. Voor ieder merk besteedt 2moso aandacht  

aan sterke content. Elk half jaar is er een content week, waarbij  

alle merken binnen 2moso worden gefotografeerd. Hiervoor selec-

teert 2moso de beste modellen, locaties en externe merken zoals 
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Specialized, Oakley, Lake, etc. Op deze manier versterken  

de merken elkaar op de foto. Rob: ”Wij zorgen voor de briefing 

van onze producten en 2moso voor de uitvoering. Wij kunnen  

deze professionele content weer gebruiken voor de website,  

nieuwsbrieven, social media en meer!” 

“De nauwe samenwerking zorgt ervoor dat wij de activatie van  

het merk in de Benelux met het volste vertrouwen overlaten aan  

het team van 2moso. Er is regelmatig en gestructureerd contact  

met de accountmanagers, marketingafdeling en directie. Hier-

door kan er snel geschakeld worden en wordt er soepel op kansen 

ingespeeld. Maandelijks sparren we over nieuwe marketingplannen 

en evalueren we wat nog beter kan. Met de accountmanagers van 

2moso besteden we aandacht aan kennis en trainingen over de 

producten”.  

Alles om de fietsindustrie met de producten van Dynamic Bike  
Care te veroveren!

“De samenwerking met 2moso is informeel en tegelijkertijd 
performance gericht” – Rob
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2moso is met haar merken erg betrokken met de professio- 
nele sport. Zo worden wielerteams als Alpecin Fenix, Jumbo 
Visma, Beat Cycling en À Bloc CT gesponsord en worden 
ook veel individuele sporters gefaciliteerd met materialen 
van o.a. Wahoo, 4iiii, Dynamic Bike Care en Shokz. Naast 
al deze samenwerking beschikt 2moso ook nog over een 
eigen offroad wielerteam, genaamd 2moso CT.

2moso CT is begin 2021 opgericht nadat onze supportmedewerker 

Luke Verburg te horen kreeg dat de samenwerking met zijn toen- 

malige team, Pauwels Sauzen - Bingoal, ondanks een doorlopend 

contract werd beëindigd. Hierdoor zou Luke in 2021 niet deel 

kunnen nemen aan verschillende cyclocross wedstrijden. Op deze 

manier kon 2moso Luke helpen om zijn droom om prof te worden  

te verwezenlijken en bood het 2moso de kans om al haar merken  

op een zeer zichtbare wijze te presenteren. 

Natuurlijk heb je aan alleen de merken uit het portfolio van 2moso 

niet genoeg om een wielrenner aan te kleden. Daarom heeft marke-

tingmanager Tim Timmers veel van zijn contacten in de branche 

benaderd om ook in te stappen in dit project. Dit heeft ertoe geleid 

dat Luke met het allerbeste materiaal rijdt van o.a. Canyon, Scope, 

Doltcini en 226ers. 

LUKE VERBURG
2MOSO CYCLING TEAM …

2021 was een jaar met een belangrijk doel, wedstrijden winnen in 

Elite wedstrijden! Met 2 UCI Elite overwinningen in het veld maakte 

hij dit waar. Daarnaast is hij 2 keer op plek 2 geëindigd en 1 keer 

op plek 3. Dit allemaal tijdens de UCI Elite wedstrijden. Naast deze 

hoogtepunten heeft Luke in dat jaar ook 2 wegwedstrijden gewon-

nen en de 2e plek bemachtigd tijdens het NK MTB. Een succesvol  

jaar kan je wel zeggen!

Ook 2022 wordt een belangrijk jaar voor Luke. Naast de offroad 

wedstrijden die hij gaat rijden voor 2moso CT heeft hij ook een  

profcontract in de wacht gesleept bij À Bloc CT. Dit betekent dat  

hij zich ook op de weg tussen de beste wielrenners mag laten zien.  

In 2022 heeft Luke dus doelen op de weg, in het veld en op de  

mountainbike.

Als klap op de vuurpijl krijgt 2moso CT in 2022 een speciaal ont- 

worpen tenue. Nederlands modemerk Butcher of Blue heeft 

speciaal voor Luke een opvallende outfit gemaakt waarin hij zijn 

wedstrijden gaat rijden. Hierdoor is hij verzekerd dat hij er he

beste uitziet van het hele peloton.
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Afgelopen jaar mocht gelukkig het grootste wielerevent 
doorgaan… Het WK wielrennen in Leuven 2021. En 2moso 
was daar aanwezig om ons merk Wahoo te vertegenwoor-
digen. Het was een geslaagd event met veel enthousiaste 
fans en natuurlijk elke dag een mooie koers!

Om het reilen en zeilen binnen het magazijn in goede banen te leiden 

Zoals elk jaar draait 2moso veel (dealer)events en zijn wij aanwezig 

als exposant tijdens verschillende beurzen. Sinds de corona crisis 

was het aantal al snel gedaald naar nul! Alles bleef een tijd onzeker 

en ook dealers konden geen event zonder risico plannen. Gelukkig 

is in 2021 meer mogelijk geweest en hebben wij samen met ons 

topteam succesvolle events gedraaid. 

Natuurlijk komt bij het organiseren van een event veel kijken. Daar-

om maakt 2moso gebruik van ervaren Marketeers en Event mede-

werkers. Hierdoor lukt het altijd om een tailor made event neer te 

zetten. Voeg daaraan het enthousiasme van ons personeel toe en je 

weet zeker dat het evenement aan de verwachtingen voldoet!

EVENTS
Wat maakt een event zo leuk?
Consumenten willen tegenwoordig alles weten van de producten 

waarmee zij rijden of lopen. Daarom is het voor hen mooi om  

tijdens een event in aanraking te komen met de medewerkers van 

het merk waar zij graag mee werken. Zo kunnen zij vragen stellen  

en de beleving van het apparaat optimaliseren. 

Voor potentiële gebruikers van onze merken is het dan weer fan- 

tastisch om de producten eens te ervaren voordat zij overgaan tot 

het aanschaffen van een product. 

Wil je een event organiseren in jouw winkel, neem dan contact  

op met je accountmanager. Hij/zij bekijkt dan samen met de  

marketingafdeling naar de mogelijkheden hiertoe. Wie weet staan 

we binnenkort bij jouw winkel op de stoep met een toffe Wahoo 

setup of tijdens een Shokz Test event.



28 |

BOUTIQUE DISTRIBUTOR FOR BENELUX COUNTRIES

Accessoires voor smartphones, 
tablets, laptops met onderscheid 
in B2C en B2B.

Accessoires toepasbaar in   
diverse sporten, met name   
wielrennen en hardlopen.

Groothandel 2moso BV verzorgt sinds 2005 import en 
exclusieve distributie  in de Benelux van internationale 
A-merken.

Vragen?

Wij zijn telefonisch van 9.00-12.15 en 13.15-17.00 bereikbaar op +31(0)101 590 30 70.

Ons bezoekadres is Zwarte Zee 2, 3144 DE Maassluis. Ons retouradres is Zwarte Zee 8, 3144 DE Maassluis.

Algemeen > sales@2moso.com 

Technisch/RMA >  support@2moso.com  

(Back)orders > order@2moso.com

Facturen > finance@2moso.com

Fout in de levering > manco@2moso.com

2MOSO 

WEGWIJZER

Orders plaats je via 
jouw eigen account 
op www.2moso.com

Bestellen?

RMA artikelen meld je aan 
via jouw eigen account
op www.2moso.com

Kapot artikel?


