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T E C H N I E K  > Onderstel > Wielen & Banden

In 1996 stelden marktonderzoekers een groot
aantal West-Europese automobilisten de vraag:
“Welke bandenmerken kent u?” Niet meer dan
13% van de ondervraagden noemde Bridgestone
in zijn opsomming. Niet zo vreemd, het Japanse
merk had nog geen 3% marktaandeel in Europa.
Een jaar later stapt Bridgestone in de Formule 1. 
In dat eerste seizoen staan de auto’s van Arrows,
Lola, Minardi, Prost en Stewart op Bridgestone-
banden. Alleen Olivier Panis weet zich op de Ja-
panse banden naar een podiumplaats te rijden.
Met zijn Prost eindigt hij als derde in Brazilië. Maar
de Japanse ontwikkelaars leren snel. Al in 1998
wint Mika Hakkinen in zijn McLaren-Mercedes de
wereldtitel..., op Bridgestone-banden.

Banden beslissen F1
Aan het einde van seizoen 1998 stopt concurrent
Goodyear met de F1, zodat Bridgestone alleenle-
verancier wordt. In 2001 komt aan die situatie een
einde als Michelin de Formule 1 binnenstapt. Fer-
rari en McLaren, de twee beste teams, rijden op
Bridgestone, maar toch komt er een felle concur-
rentiestrijd op gang. Die wordt nog feller als
McLaren voor seizoen 2002 overstapt op Michelin.

Bridgestone concentreert zijn ontwikkelingswerk
op Ferrari en Schumacher haalt zijn derde wereld-
titel op rij. Bij iedere Formule 1-uitslag wordt niet
alleen coureur en auto vermeld, maar ook het
bandenmerk.
In 2003 gaan beide bandenmerken de teams spe-
ciaal op hun auto afgestemde banden leveren.
Dat betekent, kleine series, lastige logistiek en
heel veel testkilometers. Maar het betekent ook

dat winnen alleen nog mogelijk is op de goede
banden. In het begin van het seizoen zijn de
Bridgestone-banden superieur en leidt Michael
Schumacher het kampioenschap. Daarna zijn de
Michelins beter, zodat Raikkonen halverwege het
seizoen de leiding overneemt. Na opnieuw een
verloren Grand Prix in Hongarije lukt het Ferrari en
Bridgestone na eindeloos testen de trend te
keren. Schumacher wint drie wedstrijden op rij en
de wereldtitel. Resultaat voor Bridgestone: in 2003
noemt 34% van de ondervraagde West-Europese
automobilisten spontaan bandenmerk Bridge-
stone.

Einde aan bandenoorlog
De crash van Ralf Schumacher in de training op
Indianapolis in 2005 luidt het einde van de For-
mule 1-bandencompetitie in. De linkerachterband
van Schumachers Toyota scheurt uit elkaar en Mi-
chelin concludeert dat zijn banden niet bestand
zijn tegen de zijdelingse belasting in de kom-
bocht. De dag daarop staan er maar zes auto’s aan
de start van de wedstrijd. De zeven Michelin-
teams doen niet mee. Dat blijft niet zonder gevol-
gen. Aan het einde van seizoen 2006 stopt Miche-
lin met Formule 1.
Vanaf 2007 is Bridgestone dus weer alleenleveran-
cier. Per auto per race verstrekken de Japanners
eerst 14, later 11 sets droogweerbanden, 4 sets in-
termediates en 3 sets regenbanden. Dat zijn 1800
banden per raceweekend. Al die Formule 1-ban-
den komen uit Bridgestone's fabriek in Kodaira

Bandenwissel in de Formule 1
Bridgestone kiest voor groen

Bridgestone neemt na 14 seizoenen afscheid van de Formule 1. Waarom? Wat heeft de produc-

tie van 700.000 F1-banden het Japanse merk gebracht? Hoe gaat Bridgestone het vrijkomende

budget nu besteden én hoe ziet de toekomst van de F1-band eruit?

De Formule 1 neemt afscheid van deze drieling, of eigenlijk van de Bridgestone-zesling. De slick is er namelijk in vier hardheden. Bridge-
stone kiest er voor ieder raceweekend twee uit. De zachtste daarvan is herkenbaar aan de groene band over de wang.

Voor een Europees F1-week-
end vertrekken vanuit het
Engelse Langley 13 Bridge-
stone-trucks met banden en
equipment. Oh ja, en nog zes
voor de GP2.
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City bij Tokyo. Voor een Europese Grand Prix gaan
ze, als er tijd is, per schip en anders per vliegtuig
naar Bridgestone’s distributiecentrum in Langley,
bij vliegveld Heathrow. Vanaf daar reizen de ban-
den in 13 trucks naar het circuit.
Alle F1-banden zijn genummerd en hebben een
barcode. Daarmee is iedere band te identificeren
en kan de FIA ze toewijzen aan de teams. Op het
circuit bouwt Bridgestone een compleet banden-
bedrijf op. De teams bieden er hun velgen aan en
Bridgestone monteert de banden. Die blijven ei-
gendom van Bridgestone. Na afloop van het race-
weekend komen alle wielen terug en demonteert
Bridgestone de banden. Een deel gaat voor ana-
lyse naar Japan, de rest wordt gerecycled.

Bandencentrum op het circuit. In twee teams monteren de Bridgestone-bandenmonteurs 18 sets banden per deelnemer.

TEKST: ERWIN DEN HOED / BEELD: BRIDGESTONE

Inclusief ingenieurs en data-analisten heeft Bridgestone 50 specialisten op het circuit.

Formule 1 
op 17 inch?
De komende drie jaar is Pirelli de bandenleve-
rancier van de Formule 1. Waarom Michelin
niet? “Wij waren het graag geworden, maar
dan wel op onze voorwaarden”, zegt woord-
voerder Pascal Couasnon. Wat die zijn: “Spor-
tieve straatauto’s rijden op 17 of 18 inch, de F1
op 13 inch. Pas als je in de F1 voor een grotere
wieldiameter kiest, krijgen de ontwikkelingen
daar betekenis voor straatauto’s”.
Bovendien wil Michelin geen alleenleverancier
zijn: “Competitie zorgt voor technische ontwik-
keling”. En het hoeft niet duurder te zijn, denkt
Couasnon: “Om de kosten in de hand te hou-
den, hebben we voorgesteld het aantal testda-
gen te beperken, net als het aantal setjes ban-
den per raceweekend. Dat dwingt de banden-
leveranciers de banden duurzamer te maken.
Van die ontwikkeling profiteren straatbanden
mee, zodat racen en ‘groen’ bij ons samengaan.
De FIA besliste anders, maar wie weet over
drie jaar”.

Aanpassen aan reglement
Eind augustus sprak AMT op een zeer regenach-
tig Spa-Francorchamps met Red Bull-coureur
Mark Webber. Bespeurt hij nog veel verbetering
in Formule 1-banden? “Tijdens de bandenoorlog
met Michelin ging de ontwikkeling heel snel.
Beide bandenfabrikanten ontwikkelden wat de
individuele teams vroegen en er werd heel veel
getest. Nu gaat het allemaal minder snel. Maar let
op, een Formule 1-band blijft een high perfor-
mance-product, waaraan extreme eisen worden
gesteld.”
Voor seizoen 2010 vroegen bovendien de aanpas-
singen aan het reglement de nodige ontwikke-
ling: “Omdat we dit seizoen niet meer mogen tan-

ken is de auto aan de start 100 kg zwaarder en rij-
den we een groter deel van de race-afstand op
dezelfde banden. Bridgestone heeft dat goed op-
gevangen door de constructie van de band te ver-
stevigen”.
“En”, voegt Bridgestone-directeur motorsportban-
den Hirohide Hamashima toe, “we hebben de
voorbanden smaller gemaakt. Het vervallen van
de verplichte groeven in de droogweerbanden
verstoorde de gripbalans tussen voor en achter.
Daarom zijn we teruggegaan van 270 naar
245 mm”.

Van F1 naar CO2

Interessant, maar niet echt ontwikkelingen die
 direct ten goede komen aan de straatbanden van
Bridgestone. Niet alleen technisch, maar ook
 commercieel heeft Bridgestone na 14 seizoenen
Formule 1 zijn doelen bereikt: “Ons marktaandeel
in Europa is nu 20%. En door de uitbreiding van
de F1 naar China, Bahrein en andere landen is
onze naamsbekendheid in het Midden-Oosten en
Zuid-Oost Azië sterk gegroeid”.
Kortom, tijd om plaats te maken. Pirelli neemt de
komende drie jaar het stokje over. En Bridge-
stone? Dat gaat zich meer op zijn groene kant
concentreren. Dus, binnenkort staat hij aan de
deur, de marktonderzoeker die vraagt: “Welke
 lagerolweerstandbanden kent u?” Met het
 antwoord: “Bridgestone Ecopia”, tover je een
 glimlach op zijn gezicht.
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