
Het Shoei Personal Fitting Systeem, omdat ieder hoofd uniek is.
Een helm moet je hoofd optimaal beschermen bij een impact en dermate comfortabel te dragen zijn dat je 
nauwelijks fysiek belast wordt. De pasvorm is daarom heel belangrijk, zeker omdat je unieke hoofden hebt die 
lang, rond of breed zijn. Bij het Shoei Personal Fitting Systeem worden de maten van je schedel opgenomen. 
De lengte, breedte, hoogte en de omtrek worden vastgelegd en ingevoerd in de computer. Die rekent uit wat de 
beste basismaat is voor jouw Shoei helm en hoofdvorm. Verder geeft het systeem aan hoeveel padding er op 
diverse plaatsen in de helm moeten worden aangebracht. Maak net als bovenstaande enthousiaste gebruikers 
kennis met het Shoei Personal Fitting Systeem bij jouw Shoei Personal Fitting dealer. PREMIUM HELMETS

Enthousiaste gebruikers Shoei Personal Fitting Systeem aan het woord:

“3 jaar geleden ben ik begonnen met motor-
rijden en heb toen een Shoei helm gekocht, na 
meerdere merken te hebben uitgeprobeerd. 
De Shoei helm type GT Air met Personal 
Fitting Systeem zat uiteindelijk het beste. Na 
de eerste Personal Fitting merkte ik dat de 
helm niet prettig zat, wanneer ik deze langere 
tijd droeg. Ik heb gemerkt dat het maatwerk 
is voordat de helm écht goed zit. Ik ben een 
aantal keer terug geweest naar de Valke-
nier, waarbij mijn helm is aangepast totdat 
deze goed zat. Groot voordeel dus dat ik na 
aankoop van mijn helm deze nog enkele keren 
heb kunnen laten aanpassen. Zelfs nog na een 
jaar van aankoop heb 
ik iets laten aanpassen 
en daarbij werd ik erg 
goed geholpen bij de 
Valkenier. Zeker de 
moeite waard”

Lysanne Wien

“Na eerdere systeemhelmen van andere mer-
ken gehad te hebben, presenteerde Shoei de 
eerste systeemhelm Neotec. Ik was onder de 
indruk van de constructie, kwaliteit en vormge-
ving. Wat een heerlijk comfortabele en goed 
geventileerde helm is dat. Na de Neotec 1 
met het SPFS rij ik nu met een Neotec 2 ook 
weer met SPFS. Bij De Valkenier werden we 
als een van de eersten gevraagd of we gebruik 
wilden maken van het systeem. Een onge-
looflijk verschil, de op het oog kleine aanpas-
singen hebben een groot effect op de pasvorm 
en comfort. De meting is zeer professioneel, 
waarvan je alle meetgegevens, aanpassingen 
en gebruikte pads 
meekrijgt. Na een 
goed afgelopen onge-
luk is mijn binding en 
loyaliteit met Shoei 
voor het leven”

Michael Schut

“Ik heb het Shoei Personal Fitting Systeem 
laten aanmeten en plaatsen in 2017. Voor die 
datum was ik op bezoek bij een kledingzaak 
in Waalwijk n.a.v. hun aanwezigheid op de 
Motorbeurs in Utrecht. Toevallig was Paul 
Welp van Shoei aanwezig, die ik kende van 
de Motorbeurs. Hij wist mij te overtuigen een 
nieuwe helm aan te schaffen en dan zou hij het 
systeem aanmeten en monteren. Uiteindelijk is 
het een Shoei GT-Air E22 geworden in de kleur 
wit, rood en zwart. Het is het beste wat mij is 
overkomen op het gebied van motorhelmen. 
De helm zit als gegoten. De binnenkant neemt 
echt de vorm van je hoofd aan, waardoor hij 
echt heel goed zit. 
Geen speling én 
de meetresultaten 
worden opgeslagen 
voor een eventuele 
vervanging”

John Kaarsenhout

“Ik rij nu alweer 38 jaar motor en mijn interesse 
heeft altijd bij sportmotoren gelegen. In mijn 
motorcarrière ben ik ook altijd met grote 
regelmaat op het circuit te vinden. 
Ruim 30 jaar draag ik Shoei helmen omdat die 
mij altijd het meest bevielen. Anderhalf jaar 
geleden kocht ik een nieuwe Shoei NXR 
vanwege het lage gewicht. Uitermate geschikt 
als circuit helm. Met de maat heb ik altijd een 
klein probleem gehad. Na contact met Paul 
Welp heeft hij mijn nieuwe NXR maat XL 
perfect aangepast aan mijn hoofd. Het resul-
taat is verbluffend. Nog nooit heeft een helm 
zo goed op mijn hoofd gezeten. Fantastisch 
op het circuit en naar 
wat nu blijkt ook vele 
malen beter op de 
openbare weg. Ik kan 
iedereen het SPFS 
aanraden”

Ruud Sparreboom

“In 2017 heb ik het Shoei Personal Fitting 
Systeem laten aanmeten en plaatsen op een 
bestaande Neotec 1 helm en een nieuwe 
Shoei  Neotec 2 helm. Ik ben een Aziatische 
vrouw en Aziatische mensen hebben over het 
algemeen een smaller en kleiner hoofd.  80% 
van de door mij gepaste helmen is vaak veel te 
groot en te zwaar. De Neotec 2 in de maar XS 
is geen lichte helm, maarc de gewichtsverde-
ling is erg goed. Hierdoor geen last van mijn 
nek bij lange ritten. Het SPFS is voor mij een 
must om de pasvorm extra veilig en comfor-
tabel te maken. In 2018 heb ik een ongeluk 
gehad in Duitsland, waarbij ik hard op mijn 
achterhoofd ben geval-
len. Mijn Shoei Neotec 
heeft mij perfect 
beschermd. Ik wil geen 
ander merk meer 
proberen”

Nokweed Silrasut 

“Via de KNMV werd ik benaderd om de 
Shoei Neotec 2 met het Personal Fitting 
Systeem uit te proberen. In mei 2019 werd de 
helm aangemeten door Niels op de Kamp en 
Paul Welp. Eerst werd me uitgelegd wat het 
SPFS is en hoe een helm precies op je hoofd 
moet zitten. Het werd meteen duidelijk dat mijn 
eigen helm te ruim was en mijn hoofd voorover 
ging hangen. Daardoor had ik vaak 
nekklachten, omdat ik 8 uur per dag een helm 
op mijn hoofd heb. Na een uitgebreide meting 
van mijn hoofd was ik verbaasd hoeveel vulling 
nodig is om de helm passen te maken. 
Na een aantal weken rijden had ik minder 
nekklachten en een 
betere zithouding.
Inmiddels wil ik niets 
anders meer dan het 
Shoei Personal Fitting 
Systeem”

Richard Rijsdijk


