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ONDERDELEN
Winterbandenadvies

Populariteit winterband uitkomst voor garagebedrijf

Dankzij vorig jaar ingevoerde Duitse regelgeving schoot

de toch al stijgende belangstelling voor winterbanden

in ons land de afgelopen winter extra omhoog. Zo heb-

ben nog meer autorijders inmiddels ondervonden hoe

goed die zijn, zodat ze winterbanden blijven gebruiken,

en aanraden aan anderen. Het autobedrijf heeft extra

reden blij te zijn met winterbanden: als verkoopkans én

als klantenbinder.

Eerst werden de service-intervallen steeds lan-
ger, nu gaat ook nog de frequentie van de APK-
keuring omlaag. Behalve voor dieselrijders,
maar dat zijn niet de meeste Nederlanders. De
meesten hebben nog maar zelden een drin-
gende aanleiding om naar hun autobedrijf te
gaan. Tenzij ze winterbanden gebruiken. Dan
komen ze elk voor- en najaar even langs om
banden te wisselen, en heeft het autobedrijf
een uitgelezen kans andere interessante aan-

biedingen te tonen. Een verlichtings-check in
het najaar, een vakantie-inspectie in het voor-
jaar, een net uitgekomen automodel, de nieuw-
ste navigatiehulpen, er is zat te bedenken als
de klant eerst maar binnengehaald kan wor-
den.
Winterbanden bieden daarvoor een uitste-
kende kans, ook omdat dit najaar weer meer
mensen gaan overwegen die toch eens te probe-
ren. Die Duitse regels baren nog steeds zorgen.

En velen hebben in de kennissenkring nu wel
van iemand gehoord hoe goed de ervaringen
met winterbanden zijn.
Ze zíjn tegenwoordig erg goed, en er is enorme
keus omdat haast geen bandenmerk dit markt-
segment links laat liggen. Wat zijn de mogelijk-
heden, en met welke zaken moet speciaal bij
winterbanden rekening worden gehouden?

Winterband bindt 

In ons gematigd winterseizoen bieden winterban-
den ook waardevol betere grip, niet alleen op een
fikse laag sneeuw en ijs. Nokian ontwikkelde zelfs
speciaal op meer gematigde omstandigheden de
nieuwe WR G2.
Foto: Nokian

Runflat in combinatie met winters bandenprofiel
kan bij steeds meer merken samen. In de door-
snede van deze Conti WinterContact is goed te zien
hoe extra dik de flanken van een runflatband zijn.
Foto: Continental

Voor wie geen regelmatige bandenwissels wil is er
de vierseizoenenband, zoals de nieuwe Vredestein
Quatrac 3. Het vierseizoenenkarakter is zichtbaar:
aan de dichstbijzijnde kant een zomerprofiel met
kloeke profielblokken, aan de veraf gelegen zijde
typisch winterprofiel met fijne lamellen en veel
profielgroeven.
Foto: Vredestein
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Niet verplicht, wel verstandig
Hoe zit dat nou, móet je in Duitsland op winter-
banden rijden, na de nieuwe regelgeving van
mei vorig jaar? Ja en nee. De regel verlangt dat
verkeersdeelnemers hun auto ‘voldoende aan-
passen aan de omstandigheden’, er staat niets
letterlijk over winterbanden, of onder welke om-
standigheden die gebruikt zouden moeten wor-
den. Nog is er geen rechtspraak over, het is aan
de ‘Polizei’ te oordelen of een auto voldoende is
aangepast.
Onder winterse omstandigheden met sneeuw
en ijs ligt voor de hand de montage van winter-
banden te verwachten. Die moeten het symbool

dragen van bergen met een sneeuwvlok. Een
vierseizoenenband heeft dat niet altijd. Hoewel
dus in Duitsland geen ‘winterbandenplicht’
heerst is een goed argument dat je juist nu
beter geen risico kunt nemen. Zeker in geval
van een ongeluk kan men aangesproken wor-
den op de winteruitrusting en is nog niet duide-
lijk wanneer je zonder winterbanden toch geen
verwijt treft.
Daarbij weten we allemaal dat winterbanden be-
neden 7°C hoe dan ook beter presteren dan zo-
merbanden, nietwaar? Zachter rubber, grover
profiel om water en kleffe sneeuw af te voeren,
vrijwel altijd in de profielblokken dunne zigzag-

de klant
� Natuurlijk merkt u zomer- en winterban-

den bij demontage: van welke auto, op
welke positie gemonteerd geweest. Want
de banden slijten in op de positie aan de
auto waar ze gemonteerd zijn. Merk ban-
den aan de binnenkant, zodat de klant
een auto meekrijgt zonder opschriften op
de wielen!

� Terugwisselen van winter- naar zomerban-
den is echt nodig. Bij zomertemperatuur
slijten winterbanden (te) hard, en is hun
grip met name bij remmen minder dan bij
zomerbanden.

� Let op de spanning bij winterbanden. Die
moet wel eens hoger zijn, in verband met
lager draagvermogen (het getal voor de
snelheidsindex) dan bij zomerbanden. Ad-
viseer de automobilist in dit geval over
aangepaste bandenspanning.

� Gaan de zomer/winterbanden niet bij een
specialist in opslag, onthoud dan dat ban-
den liggend gestapeld moeten worden.
Niet op het loopvlak zetten, niet meer dan
vier op elkaar leggen. Houd olie en chemi-
sche middelen uit te buurt, houd ze uit de
zon of andere bronnen van ultraviolet
licht (tegen verdrogen).

� Ommonteren van banden op één set vel-
gen is geen bezwaar, maar levert wel meer
kans op (hiel)beschadiging bij elke keer
wisselen. Een extra set velgen voor de win-
ter voorkomt dit. Zeker aan te raden bij
bredere dan de standaardvelgen, extra
brede banden zijn ’s winters een nadeel.
Adviseer dan een set standaardmaat vel-
gen voor de winterbanden. 

� Een winterband telt, in landen waar zulke
banden voorgeschreven zijn, pas als win-
terband wanneer er een sneeuwvlok-sym-
bool op staat. De aanduiding M+S is niet
genoeg. Niet alle vierseizoenenbanden
hebben dat ‘sneeuwvlokje’.

Tips bij
 winterbanden

Let op de dubbele aanduiding op deze Nokian WR-
G2: het opschrift ‘M+S’ met rechts daarnaast het
‘sneeuwvlok’-symbool. Dit is dus een erkende win-
terband.
Foto: Nokian

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



ONDERDELEN
Winterbandenadvies

groefjes die zaagtandjes vormen voor grip op
ijs. Zolang de profieldiepte maar niet onder 4
mm komt, voor goede grip op losse sneeuw en
smeltende sneeuwbagger waarmee een kleinere
profieldiepte snel verstopt raakt.

Alle soorten en maten
De tijd ligt ver achter ons dat winterbanden
smal waren, veel lawaai maakten en beperking
oplegden aan de topsnelheid. Voor elke banden-
maat en snelheidscategorie is er een winter-
band om zonder beperkingen de zomerband
tijdelijk te vervangen.
Enkele jaren geleden liet de Finse specialist No-
kian zien dat ook in de snelheidscategorie W
(tot 270 km/h) winterbanden mogelijk zijn, nu
is daarin al keus uit meer merken, zoals de Vre-
destein Wintrac Xtreme of nieuwe Pirelli Sotto-
zero W270.
De meeste bandenmerken hebben een aparte
winterserie voor suv-modellen. Vaak met heel
grote bandenmaten, maar vooral een hoog ver-
eist draagvermogen. Die laatste horde hebben
winterbanden nu ook genomen. In verband met
de vereiste soepelheid bij lage temperatuur wa -
ren winterbanden vaak wat slapper, met min-
der draagvermogen dan zomerbanden in de-
zelfde categorie. Maar dat hoeft nu niet meer.
Evenzo zijn er voor bedrijfswagens volop win-
terbandenseries verschenen. Een toenemend
aantal merken kan winterbanden in runflat-
versie leveren, dus met versterkte flanken. Om
kort te gaan kun je met winterbanden alle kan-
ten op, met nagenoeg dezelfde merken, maten,
prijsklassen, snelheidsklassen en autosoort-spe-
cialisaties als bij zomerbanden.

Advies nodig bij keus
Het betekent dat de automobilist geheel op
maat geholpen kan worden, maar ook dat de
overweldigende keus roept om kundig advies
bij de aanschaf. Voor het autobedrijf komt dan
de vraag bij welke grossier het best in te kopen.
Bij welke groothandel haalt de grossier zijn
banden? Een grossier die bij een multimerk-
groothandel inkoopt kan snel een breed
gamma in verschillende merk- en prijsklassen
leveren.
Groothandels zoals Van den Ban of De Klok Ban-
den voeren zowel de bekende A-merken als
eigen importen (bijvoorbeeld Flamingo, Novex,
Sava en Federal bij Van den Ban of Nokian, GT,
Nankang bij De Klok). Daarnaast huismerken,
bij Van den Ban is dat Novex en Flamingo, De
Klok heeft Delfin. Overigens zal geleidelijk de
naam Flamingo vervangen worden door het be-
ter klinkende Blackstone, horen we bij Van den
Ban van commercieel manager Cyril Versteeg.
Versteeg geeft aan dat ook in winterbanden nu

bewuster gekozen wordt voor een bepaald karak-
ter in de band. Moet dat sportief zijn, meer op
comfort gericht of zeer duurzaam? Aangevuld
met specifieke wintercapaciteiten, want de ene
winterband is meer geschikt voor echt winterse
problemen zoals sneeuw en ijs, de andere beter
in grip op natte en droge wegen. Van die bijzon-
derheden moet het autobedrijf dus ook op de
hoogte zijn, om de klant optimaal te kunnen ad-
viseren.

Opslag en montage
Nog een overweging is dat Van den Ban er een
extra service bij doet, zegt Arno Blommerde,
manager Parts Support Group: een bandenop-
slag waar afwisselend de zomer- en winterban-
den bewaard kunnen worden. Want dat kan bij
ommonteren op één set velgen een probleem
zijn, de mogelijkheid moet geboden worden een
set banden op te slaan. Daar heeft lang niet elk
autobedrijf ruimte voor.

Zeer gunstige beoordelingen kreeg
deze nieuwe Dunlop Winter Res-
ponse. Zoals heel veel winterban-
den heeft dit type een duidelijk
verschillende binnen- en buiten-
kant, dus ook een met ‘outside’
voorgeschreven montagestand.
Foto: Dunlop

Elk bandenmerk doet wel iets in
wintertypes, en er wordt regelma-
tig vernieuwd. Hier de Snowprox
S942 als nieuwtje van Toyo, waarin
onder meer lage rolweerstand
aandacht kreeg.
Foto: Toyo

Ook voor lichte en zware
bestelwagens (denk aan
campers!) bestaat ruime
keus uit gespecialiseerde
winterbanden, zoals deze
nieuwe Nokian WR C Cargo
voor zware bestellers.
Foto: Nokian

In de series voor grotere en snel-
lere auto’s brengt Michelin nieuwe
winterbanden zoals deze Primacy
Alpin. Vooral de slijtvastheid krijgt
lof, doorgaans niet het sterke punt
van winterbanden, die voor lage
buitentemperatuur en goede grip
zacht rubber nodig hebben.
Foto: Michelin

Wat ze al niet bedenken: de
nieuwe Nokian WR G2 heeft ge-
polijste profielgroeven, zodat
modder en sneeuw daar minder
in vastplakt. De groeven blijven
beter schoon en open, om nog
meer vocht en bagger af te voe-
ren.
Foto: Nokian

Met moderne winterbanden
kan alles. Ook Pirelli heeft nu
zijn sportieve Sottozero-win-
terband uitgebracht in een
versie voor de snelheidscate-
gorie W, tot 270 km/h. U ziet
tevens: grote velgmaten en
zeer ‘platte’ sectiematen zijn
er in winterbanden ook.
Foto: Pirelli
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Dat natuurlijk ook anders geregeld worden,
door een afspraak te maken met een naburige
bandenspecialist die wél zo’n opslag heeft, en
dan tevens het ommonteren van de banden ver-
zorgt. Maar ook bij De Klok Banden horen we
van Zvonko Tkauz, sales manager voor Nokian,
dat bandenopslag een toenemend probleem
vormt nu steeds meer auto’s op winterbanden
komen te staan.
Bij het aanbieden van winterbanden hoort een
advies of een extra set velgen een goed idee zou
zijn. Dat maakt het wisselen makkelijker, met
minder kans dat per ongeluk beschadigingen
aan velgen of banden optreden.
Lichtmetalen wielen zijn nu goed winterbesten-
dig, maar gepolijste of verchroomde exemplaren
stelt de automobilist misschien liever niet bloot
aan winterse pekel. Extra brede lichtmetalen
wielen zijn populair, dan is het zaak erop te wij-
zen dat bij winterweer banden op de smallere
standaard velgmaat meer grip geven. Dat snijdt
beter door regen, sneeuw en smeltende modder
om greep te krijgen op het wegdek eronder.
Gezien het brede aanbod ligt voor de hand 
’s winters dezelfde snelheidcategorie te kiezen
als voor de zomer. In sommige landen, zoals Bel-
gië, is het zelfs niet toegestaan af te wijken van
de standaard gemonteerde snelheidscategorie.

Hoeft ook niet, waar het vroeger normaal was
dat in winterbanden teruggeschakeld moest
worden op categorie T (tot 190 km/h), bij gebrek
aan beter. Met zo’n verplichte dashboardsticker
erbij voor Duitsland, die de bestuurder op deze
beperking wijst. Nog steeds kún je voor de win-
ter best een snelheidsindex lager (en goedkoper)
gaan dan bij de zomerband, wat doorgaans ook
iets meer comfort meebrengt.

Technische ontwikkeling
Naast winterbanden blijft de vierseizoenenband
een rol spelen, Vredestein bracht daarin net een
nieuwe Quatrac 3 uit. Peter Roest van het Vrede-
stein Tyre Information Centre licht toe dat het
merk daarmee de twijfelaars wil bedienen, die
(nog) niet aan winterbanden willen met steeds
weer omwisselen, maar wel inzien dat slecht
weer om een aangepast bandentype kan vragen.
Testresultaten bevestigen dat het wel een com-
promis blijft, op sneeuw en ijs halen vierseizoe-
nenbanden het niet helemaal bij winterbanden.
Maar zo doen ook niet alle winterbanden het
goed op natte weg, dus bij gematigde weersom-
standigheden. Simpelweg heeft een winterband
nu eenmaal meer groeven in het profiel dan een
vierseizoenen- of zomerband, dus minder rubber
op de weg, dus minder grip als het droog is.

Steeds vaker lost men dat op door sterk asymme-
trische profilering. Aan de buitenzijde van het
loopvlak, het belangrijkst voor zijdelingse grip
en stuurgedrag, minder groeven en grotere pro-
fielblokken. De binnenzijde zorgt het meest
voor rem- en aandrijftractie bij gladheid, met de
kenmerkende fijne groefjes die de profielblok-
ken in lamellen verdelen.
Die lamellen kun je zo vormen dat ze in elkaar
grijpen als het profielblok zijwaarts belast wordt
(sturen), dat heet ‘zelfblokkerend’. De lamelgroe-
ven worden dan dichtgedrukt en het profielblok
gaat zich gedragen als een massief stuk rubber.
Verder zit er constante ontwikkeling in rubber-
mengsels, die invloed hebben op slijtage, grip op
natte weg en rolweerstand.
Vandaar dat er in winterbanden continu nieuws
is, en hun eigenschappen steeds minder zwakke
punten ten opzichte van zomerbanden verto-
nen. Toch moet je er ’s zomers niet op doorrij-
den, het blijft zachter rubber dat in de warmte
harder slijt. Met risico van ongelijkmatige slij-
tage langs al die groeven en groefjes, wat hin-
derlijke trilling en geluid kan oproepen.
Herinner de klant dus bijvoorbeeld met een mai-
ling dat het in oktober en april wisseltijd is. �

Peter Fokker
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