
winterbanden

Kan de auto bij sneeuw best een 
dagje voor de deur blijven staan, 
dan kun je in principe zonder 
winterbanden. Zeker als je niet 
op wintersport gaat. Voor veel-
rijders en wintersportgangers zijn 
winterbanden wel een aanrader. 
Dit geldt helemaal voor auto’s met 
snelle, brede banden. In het alge-
meen geldt: hoe ‘sneller’ (= stugger 
en breder) de zomerband, des te 
slechter die voldoet in winterse 
omstandigheden.

Zonder glibberen 
de winter door
Voor sneeuw in Nederland heb je 
ze nog zelden nodig, maar winter-
banden zijn wél een aanrader voor 
wintersporters. De prestaties op 
een nat wegdek zijn nog een knel-
punt, blijkt uit deze test. 

Het rubber van winterbanden is 
zachter en heeft een grover profiel 
dan gewone banden. Daardoor 
hebben ze meer grip op de weg als 
het koud is (beneden circa 7 °C) en 
op sneeuw en ijs. Bovendien zijn 
onder meer in Duitsland (waar veel 
wintersporters doorheenkomen) de 
regels strenger geworden. Voertui-
gen moeten banden hebben die zijn 
aangepast aan de weersomstandig-
heden. Dat betekent: winterbanden 
als er sneeuw ligt. Heb je die niet, 
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winterbanden

Links een winterband, rechts een hogesnelheidszomerband

dan riskeer je een boete en kan een 
verzekeraar je eerder aansprakelijk 
stellen wanneer je bij een ongeval 
betrokken bent.
Een alternatief voor de winterband 
is de vierseizoenenband, die het hele 
jaar meekan. Dit blijft echter een 
compromis; hij blinkt nergens echt 
in uit en je hebt eerder sneeuwket-
tingen nodig dan bij een winterband.
Het hele jaar door winterbanden 
gebruiken is niet aan te raden, door-
dat hun remweg behoorlijk toeneemt 
bij hogere temperaturen.
Elk jaar voert de Duitse automobiel-
club ADAC een winterbandentest 

uit, in opdracht van automobielclubs
en consumentenorganisaties, waar-
onder de Consumentenbond. Dit 
jaar werden banden getest in de 

(veelverkochte) maten 155/70 R13 T 
en 205/55 R 16 H (zie voor uitleg de 
tekening linksonder). 
De ‘smalle’ 155-band is getest onder 
een Volkswagen Lupo. Op een droog 
wegdek scoren in deze categorie alle 

Verwacht op ijs 
geen wonderen 
van winterbanden

meer weten

•  www.hetnieuwerijden.
nl: tips voor energie-
zuiniger rijden, onder 
meer door goed opge-
pompte banden.

•  www.vaco.nl: site van 
de organisatie van de 
bandenbranche, met 
veel informatie.

onder welke auto?

De geteste 155-band zit vooral onder 
compacte auto’s, zoals de Citroën ZX, 
Fiat Punto, Ford Fiesta, Renault Clio 
en Twingo en Volkswagen Lupo en 
Polo. De geteste 205-maat zie je 
onder meer bij de Alfa Romeo 147 
en 156, BMW 3-serie, Citroën C4, 
Fiat Stilo en Croma, Ford Focus en 
Mondeo, Honda Civic, Opel Astra, 
Zafira en Vectra, Peugeot 307, 
Renault Megane en Laguna, en 
VW Golf, Passat en Touran.

geteste banden voldoende; het best 
de vierseizoenenband Goodyear 
Vector 5+. Op een nat wegdek doen 
slechts 2 merken het goed: Dunlop 
en Continental. Op een besneeuwd 
wegdek behalen alle merken een 
acceptabel of goed niveau. 
Op ijs is per definitie weinig grip, en 
hierbij kunnen ook van winterban-
den geen wonderen worden verwacht.
Toch zijn er wel wat verschillen.
Voor de test van ‘brede’ 205-banden 
is gebruikgemaakt van een Opel 
Astra. Van de 16 geteste banden 
springen de Dunlop en Michelin er 
in positieve zin uit. De Michelinband 
voert de lijst aan op punten als slijt-
vastheid en geluid, en rijden op een 
droge weg, in de sneeuw en op ijs. 
De Dunlop behoort ook tot de betere,
al is de slijtvastheid en prestatie op 
een droog wegdek iets minder.
Onderaan de lijst bungelen de Fulda, 
Firestone en Avon. De eerste van-
wege de hoge hoeveelheid pak’s (zie 
verderop) en de mindere prestaties 
in de sneeuw en de laatste twee 
vanwege de tekortkomingen op een 
nat wegdek.

Giftige stoffen
In de test is ook rekening gehouden 
met de hoeveelheid polycyclische 
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Banden dragen voor een belangrijk deel 
bij aan de geluidshinder van auto’s. 
Daarom stimuleert het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat het gebruik van 
stille banden. Winterbanden hebben op 
dit punt een achterstand: door hun open 
profielen, die zij nodig hebben om in de 
sneeuw goed weg te komen, maken zij 
algauw meer geluid dan zomerbanden. 
Europees gezien is het gebruik 

van stille banden niet zo’n issue. 
De nadruk ligt meer op CO2-reductie. 
CO2-uitstoot is een direct gevolg van 
brandstofverbruik. De EU moedigt 
daarom het gebruik van banden met 
een lage rolweerstand aan. Ook wordt 
geadviseerd de bandenspanning op 
peil te houden, want te zachte banden 
verhogen het brandstofverbruik en 
verslechteren de rijeigenschappen. 

WINTERBANDEN
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155/70R13 T € 15% 30% 20% 10% 2,5% 10% 10% 2,5%

1. Sava Eskimo S 3 55 62 + + + +
2. Fulda Kristall Montero 4) 55 61 + + ++ ++
3. Continental WinterContact TS 800 65 61 + + + + +
4. Dunlop SP Winter Response 70 61 + + + + + +
5. Bridgestone Blizzak LM 20 65 59 + + + ++ +
6. Goodyear Vector 5+ 3) 65 59 + + + +
7. Pirelli W 160 Snowcontrol 4) 65 59 + + + +
8. Vredestein Snowtrac 5) 65 58 + + +
9. Semperit Winter Grip 60 55 + + +

10. Hankook W 440 Ice Bear 2) 60 48 − + +
11. Barum Polaris 2 55 47 − + − + + −
12. Viking Snowtech 55 47 − + + −
13. Maxxis MA-PW 55 43 − + +
14. Kleber Krisalp 3 55 39 − + + ++ −−

205/55/R16 H

15. Michelin Primacy Alpin PA 3 150 63 + + + + ++ +
16. Dunlop SP Wintersport D3 145 61 + + + + +
17. Continental WinterContact TS 810 165 59 + + + +
18. Uniroyal MS plus 66 135 57 + + + +
19. Vredestein Snowtrac 2 135 57 + + +
20. Goodyear Ultra Grip Perfomance 140 57 + ++ +
21. Maloya Cresta 220 125 55 + +
22. Yokohama W.drive 150 55 + + + + + ++
23. Semperit Speed Grip 150 53 + +
24. Hankook W 440 Ice Bear 125 52 + +
25. Bridgestone Blizzak LM 25 140 52 + + + +
26. Toyo Snowprox S952 130 51 + + +
27. Pirelli Winter 210 Sottozero 145 50 + + + +
28. Fulda Kristall Supremo 125 47 + ++ −
29. Firestone Winterhawk 140 47 − +
30. Avon Ice Touring ST 125 25 + −− − + +
1) Waargenomen in augustus
2) Wordt door nieuwe uitvoering vervangen
3) Vierseizoenenband

4) Geen type T, maar Q
5) Geen type T, maar S

15. Michelin Primacy Alpin PA 3
(€150)

2. Fulda Kristall Montero
(€55)

1. Sava Eskimo S 3
(€55)

aromatische koolwaterstoffen (pak’s).
Deze giftige, kankerverwekkende 
stoffen zitten in het vulmateriaal 
van banden en in oliën die worden 
gebruikt om het rubber soepel te 
maken. Rond 2010 wordt de toege-
stane hoeveelheid pak’s sterk be-
perkt. Van de geteste banden heeft 
de Kleber het hoogste pak-gehalte. 
Ook de ‘smalle’ Barum en Viking, 
en de ‘brede’ Fulda bevatten veel 
pak’s.
Het Testoordeel kan niet hoger 
zijn dan de beoordelingen voor de 
prestaties op een natte weg en/of 
sneeuw.
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in de Consumentengids

Telefoonnummers, adressen (e-mailen via onze website),
website en bestellingen: zie de Wegwijzer op pagina 
72/73.

De Consumentenbond is een vereniging die de belangen
van de consumenten behartigt onder meer door onder-
zoek van en voorlichting over kwaliteit en prijs van 
goederen en diensten. 
De Consumentenbond is financieel en politiek onafhan-
kelijk ook ten aanzien van de keuze welke goederen en 
diensten worden onderzocht.

Raad van toezicht
Th.C. de Graaf (voorzitter); G. de Boer RA (vice-voorzitter); 
H.M. Fijnaut; S.K. Jongman; L.H.E. Kleinreesink; R.F. 
Visser; B.N. Westerbrink
Directie
Felix Cohen (algemeen directeur)
Redactie Consumentengids
Marjan Agerbeek (hoofdredacteur); Alfred Jacobsen 
en Mirjam Bijleveld (eindredactie); Victor Bartman; 
Sonja Crielaard; Martine Koetsier; Gerrit Muilwijk; 
Frits Stegen; Merijn Uding; Noëlle van der Weel; 
Nanni Tempelman (redactie-assistent)
Vormgeving en art direction
Kummer & Herrman, Utrecht
Fotografie/overige beelden
Jeffry Franken, Marcel Graumans, Michel Louis/Kick-
saus, Jocelyne Moreau, Hollandse Hoogte, ANP
Verder werkten mee
Vincent van Amerongen, Perry van Dijk, Lauri ten Groten-
huis, Pieter Harcksen, Kim Janssen, Heidi Klijsen, Désirée 
Kok, Gerard Kramer, Klaas Nagel, Ingrid Nies, Marieke 
Nijmeijer, Patty Oerlemans, Inge Piek, Karen Reijneveld, 
Piet van Rosse, André Schild, Margreet Simons, Anka van 
Voorthuijsen, Ronald Vroman, Jappe Zijlstra

Handleiding voor de tabellen
De aanbevelingen met predikaat in de tests zijn geba-
seerd op de volgende uitgangspunten.
Een beste koop (‘goede kwaliteit voor een redelijke 
prijs’) moet een Testoordeel van minimaal 60 punten
hebben. Een voordelige keus (‘redelijke kwaliteit voor 
een goede prijs’) moet minimaal 50 punten hebben.
++ = zeer goed; + = goed;  = redelijk; – = matig; 
–– = slecht

 = Beste koop;  = Voordelige keus

Zo kunt u uw eigen Testoordeel berekenen
1.  Bepaal voor elke kolom met beoordelingen voor hoe-

veel procent u die wilt laten meewegen. Opgeteld 
moet dit op 100% uitkomen.

2.  Ken aan onze beoordelingen een waarde toe:
–– = 0,1; – = 0,3;  = 0,5; + = 0,7 en ++ = 0,9. 

3.  Vermenigvuldig elke beoordeling met het percentage
dat u aan de kolom heeft gegeven.

4.  Tel de uitkomsten per merk bij elkaar op; dan krijgt u
uw eigen Testoordeel.

Testoordeelcategorieën
0–19 punten = slecht; 20–39 = matig; 40–59 = redelijk;
60–79 = goed; 80–100 = zeer goed
N.B. De genoemde berekeningsmethode is een 
benadering van de door ons gehanteerde. Uw bere-
kende Test-oordelen kunnen afwijken van de onze, 
omdat wij o.a. uitgaan van de exacte onderliggende 
waarde per beoordeling, die we vanwege de overzich-
telijkheid in de tabel niet vermelden. Ook hanteren 
we vaak ‘doorslagfactoren’; die vermelden wij in de 
tekst van het artikel.
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matiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige 
andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.
De Consumentengids is een uitgave van de Consumen-
tenbond. De Consumentenbond is niet verantwoordelijk
voor webadressen, telefoonnummers en andere gege-
vens die veranderen na het ter perse gaan. 
Aangekondigde onderwerpen zijn onder voorbehoud.

FABRIKANTEN/IMPORTEURS/LEVERANCIERS

Inktcartridgjes
Bruna: KVM-supplies, (076) 543 16 60, bruna.nl
Canon: (023) 568 16 03, canon.nl
Cartridge VULpunt: (0595) 528 200 , vulpunt.nl
Epson: 0900-505 08 08, epson.nl
HP: 0900-202 01 65, hp.nl
Inkstation: (045) 571 56 47, inkstation.nl
Pelikan: (0318) 580 580, pelikan-hardcopy.nl
Proprint: KVM-supplies, (076) 543 16 60, proprint.nu
Refill Ink: (045) 541 97 22, refillink.nl
Wecare: KVM-supplies, (076) 543 16 60, wecare.nl

Winterbanden
Avon: (015) 261 62 61, interstate.nl
Barum: (078) 674 80 00, rbi.nl
Bridgestone: (0168) 38 51 10, bridgestone.nl
Continental: (0342) 49 79 11, conti.nl
Dunlop: (030) 601 59 00, dunlop.nl
Firestone: (0168) 38 51 10, bridgestone.nl
Fulda: (030) 601 59 00, fulda.nl
Goodyear: (030) 601 59 00, goodyear.nl
Hankook: (0181) 35 30 10, hankooktire.com
Kleber: (0416) 38 41 00, michelin.nl
Maloya: (053) 488 88 88, vredestein.nl
Maxxis: (078) 674 80 00, rbi.nl 
Michelin: (0416) 38 41 00, michelin.nl
Pirelli: (0186) 60 61 55, pirelli.nl
Sava: (0181) 331 444, vandenban.nl
Semperit: (0342) 49 79 11, conti.nl
Toyo: (0165) 55 64 75, toyobanden.nl
Uniroyal: (0342) 49 79 11, conti.nl
Viking: (0186)60 88 60, vikingbanden.nl
Vredestein: (053) 488 88 88, vredestein.nl
Yokohama: (013) 571 94 47, yokohama.nl

Via www.consumentenbond.nl/onderzoeksverslagen is 
van sommige onderzoeken en tests een onderzoeksver-
antwoording te bestellen.

•  De thuisbioscoop
Met tests van tv’s, homecinema-
kits, dvd-recorders met harddisk, 
decoders en personal videorecor-
ders.

•  Antirimpelbehandelingen
In 40% van de klinieken worden 
af te raden middelen ingespoten 

•  Vaatwassers
Kleine apparaten zijn minder 
zuinig dan grote

Wokrestaurants

nieuwe 
consumentengids
De Consumentengids heeft een extreme make over onder-
gaan. De vormgeving is ingrijpend gewijzigd, de indeling 
is aangepakt, de inhoud is actueler en het papier is beter. 
Deze moderniseringsslag helpt lezers sneller de weg te 
vinden in het blad en maakt het lezen leuker. Het novem-
bernummer is de eerste Consumentengids nieuwe stijl.
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