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BANDEN
Michelin presenteert twee nieuwe winterbanden

Nut van de winterband tijdens een Hollandse winter

Winterbanden? Die zijn toch alleen nuttig in de sneeuw? “Fout!”, zegt Michelin. “Ze

zijn ontworpen voor alle soorten winters wegdek: besneeuwd, beijzeld, nat of droog.

Bewijzen? Kom maar testen op een winters baantje in Duitsland. Zonder sneeuw!”

Eerste proef. “Je stopt aan het begin van de hel-
ling tussen de twee grote pylonen. Je staat dan
al op de gladde epoxy glijlaag. Dan trek je op, de
helling omhoog. Eerst met de grijze VW Golf op
zomerbanden, daarna met de zwarte op winter-
banden.”

Oké, de instructies zijn duidelijk, nu de prak-
tijk. De natte epoxylaag is behoorlijk glad. Niet
zo glad als ijs. Maar toch, deze helling is niet de
plek voor een wandelingetje met oma.
Voorzichtig optrekken dus maar op de zomer-
banden. Eén voorwiel slaat even door, dan is er

grip. Eenmaal op gang is er geen probleem.
Flink gas bijgeven heeft geen zin. Zoveel grip is
er nu ook weer niet.
Verder met de zwarte Golf. De winterbanden
maken het optrekken duidelijk gemakkelijker.
Eenmaal op gang gaat een tussentijdse versnel-

Rijden of  glijden?

Op sneeuw is de rem-
weg op winterbanden
de helft korter. Prach-
tig, maar hebben win-
terbanden ook zin in
vrijwel sneeuwloze
winters?
Foto: ANP

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



ling ook aanmerkelijk beter.
Eerste conclusie: onder natte en gladde omstan-
digheden rijd je gemakkelijker bergop met win-
terbanden. Is dat reden genoeg om ze aan te
schaffen? Misschien niet. Als je geen haast hebt
kom je op de zomerbanden ook boven.

“Nu gaan we afdalen!”
“Kom maar mee naar de volgende helling”, zegt
productmanager Jasper Eekmans van Michelin.
“Nu gaan we afdalen!” De afdaling is ook van
epoxy en eindigt met een bocht. Extra moeilijk-
heid: onderweg kunnen zich onverwachte ob-
stakels opwerpen, in de vorm van watermuren.
Opdracht: “Ontwijk ze!” En strekt de watermuur
zich over de volle breedte van de weg uit: “Zorg
dan dat je op tijd stilstaat. Aanbevolen snelheid:
45 km/h.”
De auto is een Audi Q7 en deze keer beginnen

we op winterbanden. De naald van de snelheids-
meter staat op 45 als op korte afstand voor de
auto ineens water uit de weg spuit. De helft van
de dalende weg is er door ‘geblokkeerd’. Een
rukje aan het stuur en de grote Audi luistert on-
middellijk. Even later staan we stil voor een wa-
termuur over de volle breedte van de weg. Ook
bergaf remmen gaat prima op de gladde epoxy
helling. Dan het bochtje onderaan. Je hoort de
Michelin’s onder de Q7 werken, maar de auto
blijft keurig in het spoor. Zou dat niet gaan op
zomerbanden?
“Probeer maar”, zegt Eekmans. “De tweede Q7
staat op zomerbanden.”
Daar gaat ie weer, naald op 45 en op weg naar de
onverwachte hindernissen. Nu komt de brede
muur eerst. Remmen! Het ESP-systeem doet wat
het kan, maar het helpt niets. De auto mindert
nauwelijks vaart en we knallen dwars door de

muur. Daar doemt de volgende hindernis al op.
Ik stuur wel, maar de auto gaat liever rechtdoor
en weer neem ik een stuk watermuur mee.
Onderaan, in de bocht, wil de auto opnieuw al-
leen rechtdoor. Ik geef toe en stuur terug naar
buiten. Helemaal aan de buitenkant van de
bocht, bij een lagere snelheid, luistert de auto
alsnog naar de voorwielen. We beginnen aan de
bocht en, oh wonder, alle pylonnetjes blijven
staan.

Eerst het contactvlak
Eekmans lacht als ik uitstap: “Je kunt ESP heb-
ben, je kunt 4WD hebben, maar het begint alle-
maal met het contact tussen band en wegdek.
Zit het daar niet goed, dan is er voor alle hulp-
systemen geen redden meer aan. Sommige men-
sen zeggen: ‘Winterbanden? Heb ik niet nodig.
Ik heb een fourwheeldrive.’ Onzin! De functie

Oké, zo’n winterband werkt dus.
Bij lagere temperatuur geeft hij
meer grip, ook als er geen
sneeuw ligt. De vraag is: hoe kan
dat? Michelin productmanager
Jasper Eekmans legt het uit.

“Hoe lager de temperatuur, hoe
harder het rubber. Onder de 7°C
wordt het rubber van een zomer-
band zo hard, dat hij de oneffen-
heden in de weg niet goed meer
kan volgen. Het rubber van een
winterband kan dat wel, want
dat is soepeler.”
Voor zijn nieuwe Primacy Alpin-
en Pilot Alpin-winterbanden ont-
wikkelde Michelin een nieuwe
rubbersamenstelling. Over deze
zogenaamde Heliocompound wil
Eekmans niet veel kwijt. Veel
meer dan dat er in het rubber
een olie van special voor Miche-
lin in de Auvergne gekweekte
zonnebloemen is verwerkt, ko-
men we niet aan de weet.
Belangrijker is dat het werkt, en
we moeten toegeven, dat doet
het ook.
Ook wat de levensduur betreft,
zit het wel goed met deze com-
pound. Tijdens de Michelin Reifen
Test met 16 verschillende winter-
banden in de maat 205/55 R 16 H
stelde de ADAC vast dat de Pri-
macy Alpin het langst meeging.

Golfjes in de diepte
Toch is alleen een andere com-
pound niet voldoende om een

band winterklaar te maken: “Een
goede winterband bijt zich vast
in sneeuw of op een ander glad
oppervlak. Daar zorgen de lamel-
len voor. Die buigen mee met
dwars- of langskrachten op de
band, zodat de gripkantjes van
die lamellen zich in het wegdek
haken. De golvende vorm van de
lamellen zorgt ervoor dat ze tij-
dens het buigen in elkaar grij-
pen, zodat de band zijn stabili-
teit niet verliest.”
Bij de Primacy Alpin, die wij op
de testbaan aan de tand voelden
onder de VW Golf’s, hebben de
lamellen ook in de diepte een
golvend profiel. Technisch knap,
want tijdens de productie moet
de band nog wel los kunnen
komen uit de mal. Reden voor
deze constructie: “Nog meer sta-
biliteit. Zo ondersteunen de la-

mellen elkaar ook in de diepte.”
Bijkomend voordeel: “Zo kunnen
we de lameldiepte gelijk maken
aan de profieldiepte. Daardoor
houdt de band langer zijn func-
tie als winterband.”
De andere nieuweling, de Pilot
Alpin zat onder de Audi A3 en de
BMW 3-serie. In het laatste geval
in een runflatuitvoering. De Pilot
Alpin is bedoeld voor topklasse
auto’s en wordt dus geleverd in
de snelheidsklassen V en W.
Omdat die auto’s andere eisen
stellen gebruikt Michelin hier

Het geheim van de winterband

Asymmetrisch profiel op de Pilot
Alpin, het winterschoeisel voor snelle
auto’s. Het dichte profiel op de bui-
tenkant zorgt voor prestaties op
droog wegdek, het open profiel aan
de binnenkant rekent af met sneeuw.

een ander profiel en een andere
lamelstructuur.
Eekmans: “Het profiel van de
Pilot Alpin is asymmetrisch. De
buitenkant is gericht op presta-
ties op droog wegdek. Daarom
telt het profiel daar minder groe-
ven en lamellen. Bovendien zijn
die lamellen dunner, maar 0,4
mm. Als het sneeuwt doet de
binnenkant van het loopvlak het
zware werk. Daar is het profiel
meer open en zijn de lamellen
0,6 mm dik.”

Zijn winterbanden duur?
Blijft over de prijs, wat kost mij
zo’n setje: “Bruto adviesprijs van
de Primacy Alpin is zo’n 150 euro,
die van de Pilot Alpin 200 euro.
Duur? Valt wel mee, een crash is
duurder. Bovendien gaan ze voor
dat geld een winter langer mee
dan de meeste producten van de
concurrentie.” �

Bij temperaturen van 7°C en lager is
het rubber van een zomerband (links)
te hard. Daardoor kan de band het
wegdek niet goed volgen. Dat geeft
minder grip, meer slip en daardoor
meer slijtage. De winterband is soe-
peler en volgt het wegdek. Maar let
op: in de zomer slijt het winterrubber
weer harder. Wel wisselen dus!

Dankzij de golfjes grijpen de lamel-
len in elkaar en houdt de band zijn
stabiliteit. Bijzonder: de lamellen zijn
ook in de diepte gegolfd. 
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van de band ligt vóór alle preventieve systemen.
Die gaan daarna pas werken.”
En inderdaad, als we de afdaling nog eens pro-
beren met een Audi A3 op zomerbanden, blijkt
die al veel minder onderstuurd dan de hoge en
zware, maar wel vierwielaangedreven Q7. Een
A3 op winterbanden ten slotte, is een belediging
voor het epoxy. Hij stuurt als op rails.
Tijd voor een tweede conclusie: was het verschil
bergop nog te overzien, bergaf op zomerbanden
is onder deze omstandigheden echt onverant-
woord. En al helemaal in een zware suv met een
hoog zwaartepunt.

Snelle bochten
Goed, ook al ligt er geen sneeuw, dan nog ga ik
in de winter de Grossglockner niet meer af op
zomerbanden. Zoveel is duidelijk. Maar ja, wat
nu als ik deze winter niet op wintersport ga? De
steilste ‘berg’ waar ik dan vanaf rijd is waar-
schijnlijk een viaduct over de A2!
Eekmans laat zich niet uit het veld slaan. Even

later zit ik in een BMW 3-serie. Voor me geen
helling te bekennen, alleen een volkomen vlak
stuk asfalt en nog een BMW 3-serie. “Die BMW
staat op winterbanden. Jij hebt zomerbanden.
Hij vertrekt zo meteen, jij mag één seconde
later. Jouw opdracht: houd hem bij!”
Het parcours is een ovaal. Eén bocht is glad. De
ander niet. In de gladde bocht is mijn BMW
sterk onderstuurd. Ik stuur terug naar buiten en
stuur met minder snelheid opnieuw in. Onder-
tussen verdwijnt de andere BMW in de verte.
Een ronde later gebeurt precies hetzelfde en
wordt het gat nog groter.
“Overtuigd?” vraagt Eekmans. “Absoluut niet, 
in die andere auto zit gewoon een betere chauf-
feur.”
“Oké, dan maak ik van jou ook een betere
chauffeur.” We wisselen van auto. En..., u raadt
het al. Natuurlijk ben ik geen betere chauffeur.
Maar de BMW luistert ineens veel beter naar het
stuur op het gladde stuk en ik hoor de banden
werken. De ‘zomer’-BMW verdwijnt ondertussen

uit mijn binnenspiegel.
Conclusie nummer drie: als ik deze winter de
A2 afkom, en ik stuur onoplettend en met teveel
vaart de afrit op, dan is de kans op een duike-
ling van het talud een stuk kleiner als mijn auto
op winterbanden staat.

Noodstop
Juist. Maar het punt is: ik let wel op! En ik kom
niet met teveel vaart een afrit op. Natuurlijk
kan Eekmans nu zeggen dat iedereen wel eens
een momentje van onoplettendheid heeft, maar
dat doet hij niet. In plaats daarvan neemt hij
me mee naar twee VW Golfs. “Jij rijdt op de A2.
Het is druk en de matrixborden springen aan.
Ineens staat de auto voor je stil. De vraag is: hoe
snel sta jij stil?”
Ik begin in de Golf op winterbanden. “Zorg dat
je bij die pylonen 50 rijdt, en ga dan vol op de
rem.” De andere auto doet dat ook. Als ik al stil
sta, zie ik hem nog een heel eind doorrijden. Of
is het meer glijden? Nadat we wisselen van auto
ben ik degene die de extra meters maakt.
Slotconclusie: tja, wat nu? Vragen wat vier win-
terbandjes kosten dan maar? �

Erwin den Hoed

Bergop onder winterse omstandigheden op zomer-
banden. Het houdt niet over, maar het gaat.

Met een stel Primacy Alpin’s, speciaal voor de win-
ter, gaat het gemakkelijker.

Uitwijken op een winterse afdaling op zomerslof-
fen? Onmogelijk! Ondanks 4WD en ESP.

Op Michelin Latitude Alpin HP’s, een winterband
speciaal voor zware suv’s, is het geen probleem.

Waarom houdt de ene BMW de ander niet bij? 
Ligt het aan de chauffeur of aan de banden? 
Eén keer raden.

De remproef. Extra meters voor de zomer-Golf.
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