
De juiste band kiezen, een ingewikkelde zaak 

Het is niet altijd even gemakkelijk om de perfecte band te kiezen voor uw voertuig. Toch is het een 

keuze die van levensbelang is voor de stabiliteit en veiligheid van uw voertuig op de baan. De banden 

zijn namelijk het enige contactpunt tussen uw teergeliefde wagen en het wegdek. Dietmar Töpfer, in 

zijn verleden nog circuit-rijder en tegenwoordig werkzaam als bandenexpert bij tirendo.be geeft 

enkele tips waarop gelet kan worden bij het kiezen van een geschikt stel banden. 

Een van de belangrijkste zaken waar op gelet moet worden is het profiel van de band. Dit is bij een 

oldtimer niet anders. Het profiel in een bepaalde band wordt door bandenproducenten ontworpen 

met een bepaald doel voor ogen. Zo zijn er naast zomerbanden, die betere prestaties leveren bij 

hogere temperaturen, ook winterbanden die beter geschikt zijn wanneer temperaturen onder de 7 

graden dalen. Deze banden  zijn dankzij extra lamellen in het profiel uitgerust om op een efficientere 

manier sneeuw en water af te voeren, wat aquaplaning tegengaat. Winterbanden hebben bovendien 

een andere rubbersamenstelling dan zomerbanden waarin meer silicum verwerkt is. Hierdoor blijven 

winterbanden zachter bij koude temperaturen. Bij het kiezen van banden is het profiel dus een 

eerste criterium waarop gelet moet worden. 

Gemiddeld gezien is het aangeraden om autobanden elke 3-4 jaar te vervangen. Dit hangt ook af van 

gebruiksintensiteit, het aantal afgelegde kilometers en het gebruikte materiaal. Banden worden best 

vervangen voor de profieldiepte 1,6 mm bereikt. 1,6 mm is immers het absolute minimum profiel 

voor banden. 

In Belgie heeft Test Aankoop jaarlijks een bandentest waar u objectief de kwaliteit van verschillende 

merken kunt nagaan en uw keuze op kan baseren. Daarnaast kan u hier een uit een uitgebreid 

aanbod van zowel zomer-, winter als all-season banden terugvinden. 

Ook de maat van een band is van groot belang. Het beste is om terug dezelfde maat te kiezen als de 

autoproducent origineel op de wagen voorzien had. Als u grotere wielen op uw voertuig wilt, is het 

dus raadzaam om uw banden zo te kiezen nemen zodat dezelfde rolomtrek behouden blijft. In dit 

geval kiest u dus beter voor een band met een kleinere doorsnede (van velg tot loopvlak). De goede 

verhouding tussen hoogte en breedte van uw banden is bovendien van cruciaal belang om een 

optimale grip op de baan te bekomen. 

De juiste banden kiezen heeft voor een groot stuk te maken met uw eigen voorkeuren. Sommige 

banden produceren minder geluid dan anderen. Ook de rolweerstand kan erg verschillen tussen 

banden. Een lagere rolweerstand zorgt voor een lager brandstofverbruik maar brengt ook een 

verminderde grip en handling met zich mee. Om een goed beeld te krijgen van de eigenschappen van 

een bepaalde band, kijkt u best naar het EU bandenlabel en vergelijkende tests door onafhankelijke 

instanties voor een uitgebreide analyse van deze band. 

http://www.tirendo.be/
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