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BANDEN 
Rijden met de Vredestein Sportrac 2

Lac de genval, een idyllische omgeving even ten
oosten van Brussel. Voor het Chateau du Lac
staat een rij glimmend gepoetste BMW Z4’s te
wachten op een groepje journalisten. Aan hen
de ‘zware taak’ ze langs een toeristische route
naar Noord Frankrijk te rijden, om ze daar op
het circuit van Abbeville nog eens duchtig aan
de tand te voelen. Geen vervelend klusje, het

kost enkele dan ook moeite het obligate: “het
is zwaar werk maar iemand moet het doen”,
zonder glimlach uit te spreken.
De Z4’s zijn bijna helemaal standaard. Bijna
want de originele banden zijn vervangen door
vier Sportrac 2 banden van Vredestein. Vier,
geen vijf? “Nee”, legt researchdirecteur Peter
Snel uit, “De BMW Z4 staat origineel op run-

flats. De Sportrac 2 is geen runflat en er is dus
geen reservewiel aan boord.” Merkwaardig
eigenlijk dat Vredestein ons zonder reservewiel
op pad stuurt. Want is het niet Vredestein dat
al twintig jaar reservewielen van het type
Spacemaster levert voor onder meer Porsche,
Maserati en enkele sportieve Audi’s en
Mercedessen? Toch laat Snel ons bij lek rijden
niet helemaal aan ons lot over. “We hebben de
auto’s uitgerust met het beste product dat de
concurrentie te bieden heeft”, zegt hij terwijl
hij, met zijn hand over de merknaam, een
Michelin-kaart van de omgeving toont. Als we
dus een deel van de 300 km lange route moe-
ten lopen, kunnen we in ieder geval de weg
vinden, een hele geruststelling.

Asymmetrisch of richtingsgebonden
Even later sta ik met collega Johan Dillen, jour-
nalist van de Belgische krant ‘Het Laatste
Nieuws’, voor ‘onze’ Z4. Onze Sportrac 2’s
meten 225/50 op een 16 inch velg. De Sportrac
2 band dekt het gedeelte van het high perfor-
mance segment onder de Vredestein Ultrac af.
Het gaat dan om banden die snelheden tot 240
of tot 270 km/h toestaan (snelheidscoderingen
V of W) in maat variërend van 195/65 of 185/60
tot 235/45 of 215/40, voor velgmaten van 14 tot
en met 17 inch. Het profiel van de band met
zijn stoere V’s en twee forse langsgroeven ziet
er lekker uit dankzij de hulp van het Italiaanse
designhuis Giugiaro.
Terwijl Dillen de elektronische stabiliteitscon-
trole van de Z4 uitschakelt en het stuur ter
hand neemt bekijk ik nog even de uitslagen
van de test die het Britse blad ‘Auto Express’
vorig jaar deed met acht banden uit het
Sportrac-segment. De Sportrac (toen nog zon-
der ‘2’) kwam als beste uit de bus en de
Engelsen waren onder de indruk. Ze voelden
zich erg veilig achter het stuur met de
Vredestein’s onder de auto en waren min of
meer verbaasd dat het richtingsgebonden V-
ontwerp van de Sportrac meer grip gaf in snel
genomen droge én natte bochten dan de asym-
metrische profielontwerpen van de concurren-
tie. Immers een asymmetrisch ontwerp biedt
de gelegenheid het profiel aan de buitenkant
te optimaliseren voor handling-eigenschappen.
De binnenkant, waar de auto minder zwaar op

Voor een high performance band gebruikt Vredestein 11 verschillende compounds met ieder hun speci-
fieke eigenschappen. Een opsomming: drie voor het loopvlak, drie voor de gordellagen daaronder, één
voor de voering, één voor de zijkant, één voor het velgrubber, één voor de hielvulstrook en één om de
hieldraden te berubberen.
Foto: Vredestein

Tweede Sportrac ontleed

Best of the test
Een band lijkt een eenvoudig ding, het is rond en zwart

en mag niet veel kosten. Tijdens een kennismaking met

de Sportrac 2 maakte Vredestein duidelijk dat aan een

goede band net even wat meer eisen mogen worden

gesteld. Een verhaal over banden, hun eigenschappen

en hun gedrag onder een BMW Z4.
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tere axiale stijfheid. “De band laat zich dus
niet zo snel vervormen door zijdelingse krach-
ten”, ligt Snel toe.

Remmen in de regen
Met het dak nog open vallen de eerste druppels
op mijn kopie van de Auto Express test. Terwijl
ik ze wegveeg lees ik dat de Engelse testers
toch ook minpuntjes signaleerden bij de test-
winnaar. Bij het remmen op een nat wegdek
kwam de Sportrac niet verder dan een gedeel-
de derde plaats.
Snel: “Op nat wegdek speelt het gordelpakket
en de zijkantconstructie een veel minder
belangrijke rol. Immers de grenzen van de ver-
vorming komen lang niet in zicht. Belangrijker
zijn dan het profiel, de loopvlakcompound en
de loopvlakstraal (het contour van de band).
Om met dat laatste te beginnen, een lage brede
band heeft automatisch een vlakker contour,
maar bij de Sportrac 2 hebben we het contour
wat ronder gemaakt, juist met het oog op de
natweereigenschappen. De chemische samen-
stelling van de compound voor het loopvlak
hebben we aangepast. De Magische driehoek
(zie kader) hebben we verschoven ten gunste
van de natweereigenschappen. Tenslotte het
Sportrac-profiel, de brede verticale groeven en
de V’s zorgen voor veel lucht in het profiel en
bieden een gigantische waterafvoercapaciteit.”
Inmiddels is het echt gaan regenen en worden
we langzamerhand echt nat. Als hij een P-tje
ziet, zet Dillen de Z4 abrupt vanaf hoge snel-

leunt tijdens een snel genomen bocht kan zich
dan concentreren op de waterafvoer.
Snel: “Asymmetrisch én richtingsgebonden is
voor de markt niet acceptabel, dan kan een
band alleen maar links of alleen maar rechts
gemonteerd worden. De logistieke consequen-
ties daarvan zijn gigantisch. Je moet dus kie-
zen. Wij kiezen voor richtingsgebonden ban-
den. We garanderen daarmee een optimale
waterafvoer en scoren toch nog perfect op
handlingeigenschappen. Dat doen we bijvoor-
beeld door met behulp van rubber bruggen,
dat zijn ondiepe gedeelten in het profiel, de
blokken aan de buitenkant van het profiel met
elkaar te verbinden.”
Al na een paar kilometer krijgen we een
indruk van de handlingeigenschappen als
Dillen de Z4 met gillende Sportrac 2’s dwars
over een rotonde laat gaan. Ondertussen ver-
zuchtend in onvervalst vlaams: “Ze moesten
meer rondpunten bouwen en voorwielaandrij-
ving verbieden.”

Handling
“De handlingeigenschappen zijn natuurlijk
niet alleen afhankelijk van het profiel”, vertelt
Snel. Hij toont een banddoorsnede die de lagen
opgebouwd uit berubberde vezels onder het
loopvlak laat zien. Onderaan zit het karkas,
het geraamte van de band. De kunststof
(Rayon) vezels liggen in radiale richting. De
vezels van de bovenste laag liggen juist in de
lengterichting van de band, zijn van nylon en
moeten ervoor zorgen dat de band op hoge
snelheid bij toenemende centrifugaalkrachten
toch zijn vorm blijft houden. De staaldraden
van de twee gordels daartussen in lopen diago-
naal onder het loopvlak door, de bovenste qua
richting tegengesteld aan de onderste. Ze zor-
gen voor vormbehoud bij bandenspanning en
spelen een belangrijke rol bij de richtingstabi-
liteit van de band. “Het gaat daarbij om de
spoorstijfheid, de benodigde dwarskracht per
graad sliphoek. Hoe breder de staalgordel, hoe

beter de spoorstijfheid.” 
Breder maken dus, zou je zeggen, maar helaas
daar zit een limiet aan: “Maak je ze te breed
dan krijg je een spanningsconcentratie op de
plek van de stijfheidsovergang, daar waar de
gordel eindigt dus. Door een verbeterde com-
pound te gebruiken hebben we de gordels toch
nog iets breder kunnen maken”. vertelt Snel.
Ook de zijkant van de band is onder handen
genomen met het oog op de handlingeigen-
schappen. Het geheim zit daar in de hielvul-
stroken en zijkantstukken, die stijver en dikker
zijn gemaakt. Daardoor biedt de band een gro-

Een lekkere combina-
tie, de BMW Z4 op
Sportrac 2 banden.
Foto: John Mulder

Drie Z4’s op weg naar Abbeville.
Foto: John Mulder

chemische samen-
stelling van de com-
pound kan één van
de eigenschappen
worden verbeterd.
De punt van de drie-
hoek schuift op die
as verder weg van
de oorsprong. Helaas
gaat dat altijd ten
koste van één of
beide andere eigen-
schappen. Die schui-
ven dan dus juist
terug in de richting
van de oorsprong.
Het resultaat is dat
het zwaartepunt van
de driehoek niet ver-
der van de oor-
sprong weg is
komen te liggen.
En toen kwam silica.
Dat zorgde voor een
ware revolutie door
het zwaartepunt wel

verder van de oor-
sprong te leggen.
Door het roet uit de
compound te vervan-
gen door silica krijgt
een loopvlak dus bij-
voorbeeld betere
natweereigenschap-
pen en een lagere
rolweerstand bij
gelijkblijvende slijt-
vastheid.

De magische driehoek

Overigens gebruikt
Vredestein alleen in
het loopvlak van de
Sportrac 2 band al
drie verschillende
compounds. Eén
voor de schouder-
stukken, één voor
het middendeel van
het loopvlak en één
voor de onderliggen-
de basis. ●

Banden maken is een
compromis. Verbeter
je de ene eigenschap
dan gaat dat bijna
altijd ten koste van
een andere eigen-
schap. De rubbersa-
menstelling (com-
pound) van het loop-
vlak is daarvan een
mooi voorbeeld. Bij
het mengen van
compounds lopen de
mengselmakers
tegen de beperkin-
gen van de magische
driehoek uit de ban-
denindustrie aan. De
hoekpunten van die
driehoek worden
gevormd door drie
belangrijke eigen-
schappen: slijtage,
rolweerstand en grip
op nat wegdek. Door
aanpassing van de
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heid stil om de kap te sluiten. De Sportrac 2’s
geven geen krimp.

Slicks zijn het stilst
Nu het dak dicht is valt ineens de stilte in het
Z4-interieurtje op. Toch is er behalve het getu-
nede BMW-motorgeluid ook afrolgeluid van de
banden hoorbaar. 
“Tsja”, verzucht Snel, “slicks zijn het stilst.
Lucht in het profiel geeft geluid en de Sportrac
2 heeft een relatief open profiel voor een opti-
male waterafvoer. Bovendien maken bredere
banden nu eenmaal meer geluid. Door profiel-
blokken van ongelijke grootte te gebruiken en
die ten opzichte van elkaar te verschuiven, is
het frequentiespectrum van het geluid geopti-
maliseerd. In combinatie met een op het blok-
type afgestemde compound blijft de geluids-
energie beperkt tot de helft van wat wettelijk is
toegestaan en daarmee scoren we niet slecht.”

Te slijtvast
Op het circuit neem ik het stuur van Dillen
over. Om de ideale lijn aan te geven heeft de
beheerder hier en daar een pilonnetje neerge-
zet. Met het DSC uit laat de auto zich lekker
dwars zetten, zelfs door een amateur coureur.
Na een paar rondjes krijg ik de indruk het echt
te kunnen. Al gauw blijkt die indruk verkeerd.
De auto gaat wat al te dwars, maakt een onge-
controleerde pirouette en terwijl we achteruit
tot stilstand komen in het gras keren ook de
laatst gelanceerde pilonnen op aarde terug.
Dillen’s rijstijl op het circuit mag wellicht iets
verfijnder zijn, ook hij spaart de Sportrac’s niet.
Na 12 rondjes bekijken we de banden. Ai, dat is
schrikken, de binnenring van profielblokken
loopt schuin af waarnaast de buitenring hoog
oprijst.
“Een heel herkenbaar patroon”, zegt Snel. “We

komen dat ook wel
eens tegen bij garan-
tieclaims. Laatst nog,
die klant was wel heel
eerlijk: ‘Voor ik naar Zandvoort ging, zagen de
banden er nog prima uit’ zei hij. Als het om slij-
tage gaat heeft de Sportrac 2 het voordeel van
zijn stijve constructie. Een stijve band vervormd
minder en slijt daardoor minder. Maar hij heeft
ook nadelen, een open profiel slijt sneller, en
bij de keuze van de compound kiezen wij voor
veiligheid en leggen we dus meer de nadruk op
natweereigenschappen dan op slijtage. Maar let
op, dat wil niet zeggen dat we slijtage niet
belangrijk vinden, immers bij de huidige lange
onderhoudsintervallen is slijtage ook een veilig-
heidsitem geworden. De Sportrac 2 en
Vredestein-banden in het algemeen zijn dus
ook gewoon heel slijtvast, te slijtvast eigenlijk,
vinden onze commerciële mensen.”

De juiste spanning
Als de klus geklaard is mag de Z4 naar de
pomp. Daar was hij aan toe want het wijzertje
van de brandstofmeter heeft in korte tijd een
forse duikeling gemaakt. Het zal niet eenvoudig
zijn de banden daarvan de schuld te geven
maar door hun rolweerstand hebben ze wel

invloed op het brandstofverbruik.
Peter Snel toont twee stuiterballetjes. Het ene
stuitert hoog op, het tweede komt nog geen
centimeter omhoog na een val. “Daar zie je wat
we met verschillende compounds kunnen
doen”, betoogt hij. “Het eerste balletje is
elastisch, in het tweede wordt bijna alle bewe-
gingsenergie omgezet in warmte. En warmte en
vervorming leveren rolweerstand. Het voering-
materiaal (butyl) dat de band luchtdicht maakt,
is erg inelastisch en veroorzaakt dus veel rol-
weerstand. Bij de Sportrac 2 hebben we die voe-
ring extra dun gemaakt om zo de rolweerstand
en dus het brandstofverbruik te beperken.
Daarvoor was het wel noodzakelijk om de lucht-
dichtheid van de voeringcompound te verbete-
ren. Immers, hoe dunner de voering, hoe snel-
ler de band lucht verliest. En als de banden-
spanning te laag is, neemt de rolweerstand
alleen maar toe.”
Voor we afscheid nemen voegt hij daar nog aan
toe: “Wij als bandenontwikkelaars kunnen nog
zo ons best doen om de eigenschappen van een
band te optimaliseren, als de gebruiker niet
met de juiste spanning rijdt is het allemaal ver-
geefse moeite.” ●

Erwin den Hoed

Onderdelen en eigenschappen
Aan banden worden uiteenlopende eisen gesteld. Ze moeten aquaplaning voorkomen, een goed bocht- en remgedrag vertonen, voldoende draagver-

mogen hebben, niet te zwaar rollen, stil zijn en bij dat alles niet te veel slijten. De tabel laat zien met welke onderdelen de constructeur de diverse

eigenschappen van de band kan beïnvloeden. Een ‘X’ staat voor een sterke invloed, een ‘x’ voor een minder sterke. Niet alleen de constructeur

bepaalt de eigenschappen van een band. Met de ‘bandenspanning’ heeft de berijder van de auto zelf ook zes grote ‘X-en’ in handen.

................................Profiel/contour ..Loopvlakcompound ..Gordelpakket ....Zijkantconstructie ..Karkas ..........Voering ........Bandenspanning

Aquaplanning ..................X ..............................................................................................................................................................................................

Remmen ............................X ..............................X ..........................Droog..........................................................................................................X..............

Handling ............................X ..............................X ....................Vooral droog ..........Vooral droog ....................................................................X..............

Slijtage ..............................X ..............................X..............................X ............................x..............................................................................X..............

Geluid ................................X ..............................x ..............................................................................................................................................X..............

Rolweerstand ....................x ..............................x ..............................x..............................x ......................x ......................x ............................X..............

Draagvermogen ................................................................................x..............................x ......................X ........Vasthouden lucht................X..............

Bron: Vredestein

Zijn goede spoor- en axiale stijfheid maken de
Sportrac 2 geschikt voor het circuit. Ook over de
BMW geen klagen, nu nog een goede coureur...
Foto: John Mulder

De Sportrac 2 heeft
een relatief open pro-
fiel. Hoe open? Dat
wordt uitgedrukt in de
airratio, het percentage
lucht in de ‘footprint’.
De Airratio van de
Sportrac 2 bedraagt
zo’n 35%.
Foto: Vredestein
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