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 Wie bij een bandenhandelaar naar 
binnen stapt, weet niet waar hij 
moet beginnen: het bandenaan-

bod lijkt haast met de dag groter te worden. 
En dan heb je tegenwoordig ook nog tal van 
internetaanbieders die exotische merken 
aanbieden waarvan je nog nooit hebt ge-
hoord. Welke band moet je dan in hemels-
naam kiezen? Het bandenlabel helpt je een 
beetje op weg, maar zegt lang niet alles. 
Hierbij wordt gekeken naar de geluidspro-
ductie, het verbruik (aan de hand van de 
rolweerstand) en de remweg op nat wegdek, 
maar andere veiligheidsrelevante aspecten 
als het rijgedrag op nat en droog wegdek 
worden buiten beschouwing gelaten. Bij 

een eerste oriëntatie is het bandenlabel dus 
handig, maar als je écht wilt weten wat voor 
vlees je in de kuip hebt, blijft een banden-
test onmisbaar. Op de volgende pagina’s 
lees je de testresultaten van maar liefst 50 
banden, waarbij er 15 door mochten naar de 
finale. Daarin moeten de deelnemers bewij-
zen wat ze waard zijn op testonderdelen als 
bochtgedrag, aquaplaning en levensduur.

DOOR HET IJS
Dat het zaak is om snel over te stappen op 
zomerbanden zodra de weeromstandighe-
den het toelaten, maakt deze test eveneens 
duidelijk. Zodra de temperaturen namelijk 
in de dubbele cijfers komen, zakken de op 

temperaturen onder nul afgestemde winter-
banden qua prestaties door het ijs. Ze kun-
nen hun warmte niet meer kwijt, het rubber 
verliest zijn stijfheid en bij het stijgen van 
de buitentemperatuur wordt de remweg 
 almaar langer. Zomerbanden weten logi-
scherwijs goed raad met warm weer en zor-
gen voor beduidend meer veiligheid, wat te 
zien is aan de lengte van de remwegen. Bij 
een gesimuleerde noodstop met een begin-
snelheid van 100 km/h staat onze test-Golf 
met goede zomerbanden na zo’n 36 meter 
stil, met winterbanden heeft hij daar twee 
wagenlengtes extra voor nodig. Bij een 
snelheid van 160 km/h bedraagt het ver-
schil zelfs 25 meter. Ter verduidelijking: 

Akkoord, écht winterse omstandigheden hebben we in ons land nauwelijks gehad in de afgelopen maanden, maar toch 
kiezen veel mensen ervoor om met winterbanden te rijden. Nu de temperaturen weer de dubbele cijfers bereiken, is 
het hoog tijd om over te stappen naar zomerbanden. Welke moet je hebben?   AutoBild  Albert-Jan Cornelissen
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   Nat Droog Totaal
1 Pirelli Cinturato P7 Blue 27,0 34,8 61,8 

2 Hankook Ventus Prime 27,9 34,6 62,5 

3 Semperit Speed-Life 2 28,4 35,7 64,1 

4 Uniroyal RainSport 3 28,7 35,9 64,6 

5 Goodyear EfficientGrip  28,8 36,1  64,9 

6 Dunlop Sport BluResponse 29,5 35,7  65,2 

7 Fulda EcoControl HP 28,8 36,4  65,2 

8 Bridgestone Turanza T001 28,7 36,6  65,3 

9 Continental PremiumContact 5 30,6 34,7  65,3 

10 Michelin Primacy 3 29,3 36,8  66,1 

11 Vredestein Sportrac 5 29,6 37,1  66,7 

12 Nexen N’blue HD Plus 31,1 35,7  66,8 

13 Yokohama BluEarth-A (AE-50) 30,5 36,4  66,9 

14  Nokian Line 29,1 37,9  67,0 

15  Falken Ziex ZE914 Ecorun 29,8 37,4  67,2 

16 Debica Presto 29,6 38,1  67,7 

17 Kumho Ecsta HS51 29,4 38,6  68,0 

18 BF Goodrich g-Grip 30,3 37,8  68,1 

19 Kleber Dynaxer HP 3 31,2 37,7  68,9 

20 Barum Bravuris 3HM 30,0 39,0  69,0 

21 Gislaved Ultra Speed 30,7 38,3  69,0 

22 Matador Elite 3 MP 44 30,9 38,1  69,0 

23 Roadstone CP661 30,9 38,1  69,0 

24 Viking ProTech HP 31,8 37,2  69,0 

25 Firestone TZ300 alpha 30,2 39,3  69,5 

26 Nankang Green Sport Eco-2+ 32,9 36,6  69,5 

27 Riken Maystorm 2 b² 34,5 35,1  69,6 

28 Wanli S-1063 32,0 38,8  70,8 

29 Apollo Alnac 4G 32,2 38,6  70,8 

30 Dayton D320 Evo 33,0 37,9  70,9 

31 Hi Fly HF 201 33,4 37,7  71,1 

32 Aeolus PrecisionAce AH 01 32,6 38,6  71,2 

33 Formula Energy 32,7 38,6  71,3 

34 General Altimax Sport 32,4 39,0  71,4 

35 Zenises Three 33,6 37,8  71,4 

36 Fortuna Sport F2000 32,3 39,2  71,5 

37 Zeetex ZT 1000 33,9 37,8  71,7 

38 Sunny SN3630 33,0 38,9  71,9 

39 Sailun Atrezzo SH402 33,3 38,9  72,2 

40 Evergreen EH23 33,7 39,7  73,4 

41 Kormoran Gamma b2 37,3 36,6  73,9 

42 Tristar F109 Ecopower 2 34,6 39,3  73,9 

43 Constancy LY 688 35,2 39,4  74,6 

44 Minerva F109 35,2 39,4  74,6 

45 Taurus HP 401 36,4 38,8  75,2 

46 Goodride R-VH680 37,4 38,0  75,4 

47 Infinity INF-040 38,7 38,2  76,9 

48 Goform G745 38,3 39,5  77,8 

49 Multirac Mul Comfor 39,7 38,6  78,3 

50 Toyo NanoEnergy 2* 41,0 38,7  79,7

*= inmdiddels afgelost door de NanoEnergy 3

KORTSTE REMWEG (IN METERS)

dat kan het verschil zijn tussen een narrow 
escape en een flinke klapper met mogelijk 
letsel. Ook is het simpelweg goedkoper om 
snel over te schakelen op zomerbanden zo-
dra de kou weer uit de lucht is. Een onder-
zoek van bandenfabrikant Continental 
heeft aangetoond dat winterbanden in de 
zomer bovengemiddeld hard slijten en zo-
doende sneller moeten worden vervangen. 
In elk geval is de aanschaf van een tweede 
set banden en wielen net als de tweejaar-
lijkse bandenwissel zodoende  voor veelrij-
ders absoluut de moeite waard. 
Tot slot wil je natuurlijk ook nog een beetje 
plezier beleven aan het autorijden. Als een 
auto gretig de bocht in duikt en over een 
 dynamisch rijgedrag beschikt, wordt het 
autorijden een stuk leuker. Laat die winter-
banden dus snel onder je auto vandaan ha-
len en laat zomerbanden monteren. Mocht 
je nieuwe nodig hebben, dan maakt deze 
test duidelijk welke je moet kopen. 

Nat wegdek
■ Aquaplaning 6%
■ Aquapl. in bochten 2%
■ Bochtengedrag 14%
■ Rotonde 4%
■  Remmen  

(nat wegdek) 14%

Droog wegdek
■ Bochtengedrag 14%
■  Remmen  

(droog wegdek) 14%
■  Veer-/ 

afrolcomfort 6%
■ Geluid voorbijrijden 6%

Efficiency
■ Levensduur 12%
■ Prijs/levensduur 4%
■ Rolweerstand 4%

Efficiency
Nat 
wegdek

Droog 
wegdek

ZO WOGEN DE  
AFZONDERLIJKE 
TESTCRITERIA MEE

GEEN AANRADER 
De rood gearceerde 
testkandidaten komen 
vanwege de lange 
remwegen niet door de 
eerste selectieronde.

ZOMERBANDENTEST

DE VOORRONDE  
NOODSTOP OP NAT EN DROOG WEGDEK
Alleen de best remmende banden zijn doorgegaan naar de fina-
le. Alle banden die deelnamen aan deze test moesten zich bewij-
zen op een belangrijk veiligheidsonderdeel: de remproef. Daarbij 
werd de remweg gemeten bij een noodstop met een beginsnel-
heid van 80 km/h op nat en 100 km/h op droog wegdek. Tussen 
de best en slechtst presterende band zit op droog wegdek een 
verschil van vier meter; dit neemt op nat wegdek toe tot een nau-
welijks voorstelbare veertien meter. KOMT ZONNESCHIJN
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Bridgestone 80,2 
Uniroyal 78,4 
Semperit 78,2 
Falken 74,9 
Dunlop 73,9 
Pirelli 73,3 
Nokian 72,6 
Goodyear 72,5 
Michelin 72,1 
Continental 71,2 
Vredestein 71,1 
Fulda 70,9 
Nexen 70,9 
Hankook 70,7 
Yokohama 68,3

 65 70 75 80

AQUAPLANNING
Snelheid waarbij wegcontact wegvalt, in km/h

Uniroyal 4,37 
Semperit 4,02 
Falken 3,70 
Bridgestone 3,58 
Goodyear 3,49 
Nokian 3,49 
Dunlop 3,44 
Pirelli 3,43 
Nexen 3,42  
Fulda 3,09 
Vredestein 3,06 
Continental 3,04 
Michelin 2,96 
Hankook 2,83 
Yokohama 2,69

 1 M/S² 2 M/S² 3 M/S² 4 M/S²

AQUAPLANNING IN BOCHTEN
Dwarsversnelling in m/s²

Pirelli 11,96 
Hankook 11,98 
Uniroyal 12,03 
Semperit 12,07 
Goodyear 12,17 
Dunlop 12,20 
Bridgestone 12,25 
Continental 12,37 
Michelin 12,37 
Nokian 12,41 
Falken 12,44 
Vredestein 12,45 
Fulda 12,55 
Yokohama 12,81 
Nexen 12,93

 11 S 11,5 S 12 S 12,5 S 13 S

ROTONDE MET NAT WEGDEK
Rondetijd in seconden

Pirelli 74,9 
Uniroyal 74,5 
Hankook 74,4 
Semperit 74,3 
Bridgestone 74,1 
Goodyear 74,0 
Dunlop 73,8 
Continental 73,4 
Fulda 73,4 
Vredestein 73,3 
Falken 73,2 
Michelin 73,1 
Nokian 73,1 
Yokohama 72,6 
Nexen 72,5

 72  73 74 75

RIJGEDRAG NAT WEGDEK
Gemiddelde snelheid in km/h

De Bridgestone Turanza T001 
beschikt over de beste veilig-
heidsreserves op het gebied van 
aquaplaning. De BluEarth-A 
van Yokohama verliest al bij 
een snelheid die 12 km/h lager 
ligt het contact met de weg.

De Uniroyal RainSport 3 doet 
zijn naam als regenspecialist 
alle eer aan. In bochten wordt 
het water op bijzonder effectieve 
wijze afgevoerd uit het loopvlak.

Op de besproeide rotonde 
draait het puur om de grip op 
nat wegdek. Met een constante 
stuurinslag kijken we hoeveel 
tijd de Golf met de verschillen-
de banden nodig heeft voor een 
rondje. Zoals we al hadden ver-
wacht, gaan de drie banden die 
goed presteerden bij het onder-
deel ‘rijgedrag op nat wegdek’ 
ook hier op kop. De banden van 
Fulda, Yokohama en Nexen 
gooien al bij een aanmerkelijk 
lagere snelheid de handdoek in 
de ring. Door hun matige zijde-
lingse grip scoren ze amper een 
voldoende bij dit testonderdeel.

Met uitgeschakeld ESP moet de 
Golf aan de bak om de dynami-
sche kwaliteiten van onze test-
deelnemers boven water te krij-
gen. De banden met de snelste 
rondetijden bieden niet alleen 
een goede grip op nat wegdek: 
de gripverdeling tussen de voor- 
en achteras is bij deze banden 
eveneens perfect in balans. De 
Pirelli, Uniroyal en Hankook 
weten ook bij de subjectieve 
 beoordeling de meeste punten 
te verzamelen. 

TESTONDERDELEN OP NAT WEGDEK

ZOMERBANDENTEST
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Pirelli 114,3 
Hankook 114,0 
Dunlop 113,8 
Continental 113,6 
Goodyear 113,0 
Michelin 113,0 
Yokohama 112,8 
Fulda 112,7 
Bridgestone 112,5 
Falken 112,5 
Nokian 112,5 
Vredestein 112,4 
Nexen 112,3 
Semperit 112,1 
Uniroyal 112,0

 111 112 113 114

RIJGEDRAG DROOG WEGDEK
Gemiddelde snelheid in km/h

Yokohama 67,6 71,7 
Vredestein 67,6 72,7 
Hankook 68,6 71,8 
Uniroyal 68,4 72,2 
Michelin 68,5 72,2 
Falken 68,2 72,6 
Dunlop 69,0 72,0 
Fulda 68,6 72,4 
Nexen 68,4 72,6 
Nokian 68,8 72,5 
Semperit 68,0 73,3 
Continental 69,5 73,2 
Pirelli 69,8 73,1 
Goodyear 69,5 73,5 
Bridgestone 70,0 73,2

 66 68 70 72 74

GELUID
Bij 60/80 km/h in dB(A)

Yokohama 42.660 
Michelin 40.981 
Hankook 36.844 
Nexen 31.214 
Continental 31.098 
Vredestein 30.465 
Fulda 29.658 
Pirelli 28.208 
Goodyear 27.685 
Dunlop 26.426 
Bridgestone 26.029 
Nokian 24.983 
Falken 24.670 
Semperit 24.139 
Uniroyal 22.988

IN 1.000 KM 10 20 30 40

LEVENSDUUR
Berekende levensduur in kilometers

Yokohama 7,03 
Hankook 7,60 
Nexen 8,65 
Michelin 8,78 
Fulda 9,27 
Vredestein 9,52 
Continental 10,61 
Goodyear 11,20 
Falken 11,35 
Dunlop 11,35
Pirelli 11,70 
Bridgestone 11,91 
Semperit  12,01
Nokian 12,01 
Uniroyal 12,18

 € 7 € 8 € 9 € 10 € 11 € 12

PRIJS/LEVENSDUUR
In euro per 1.000 kilometer

Ook op droog wegdek gaat het 
om een goede balans tussen de 
voor- en achteras. Als dan ook 
nog de grip en de reacties op de 
stuurinput in orde zijn, kunnen 
we spreken van een geslaagd 
rijgedrag. De banden van 
 Pirelli, Hankook, Dunlop en 
Continental laten zien hoe het 
moet bij dit test onderdeel,  
terwijl het instuur gedrag met 
het rubber van Michelin en 
Good year wat directer zou  
kunnen zijn. De testkandidaten 
van Vredestein, Nexen, Sempe-
rit en Uniroyal  laten daaren-
tegen punten liggen wegens  
de grote stuurhoek, de  matige 
zijdelingse grip en het wollige 
stuurgevoel. 

Hoe lager het afrolgeluid is, 
hoe beter dat is voor onze 
 trommelvliezen en onze leef-
omgeving. Daarom hebben we 
dat bij dit onderdeel gemeten en 
beoordeeld. Er wordt  gemeten 
met een uitgeschakelde motor 
bij een snelheid van 60 en 80 
km/h. In het interieur zijn de 
verschillen in geluidsproductie 
overigens niet hoorbaar.

De rolweerstand lijkt wellicht 
slechts een bijrol te spelen, 
maar voor autofabrikanten is 
het een belangrijk thema bij het 
reduceren van het vlootver-
bruik. Op de vervangingsmarkt 
is het van minder groot belang, 
maar met de weinig rolweer-
stand veroorzakende band van 
Dunlop is toch een besparing 
van zo’n vier procent mogelijk 
ten opzichte van de minst pres-
terende band van Nokian.

Wat heb je aan een goede band 
als hij al na een paar duizend 
kilometer versleten is? Om het 
slijtagepatroon van de verschil-
lende banden in kaart te 
 brengen, hebben we met alle 
kandidaten uitgebreide tests 
 gedaan. Met elke band legden 
we daarom een afstand van 
10.000 kilometer af op de 
openbare weg. Vervolgens heb-
ben we met behulp van laser-
techniek de slijtage gemeten en 
berekend hoeveel kilometer er 
met de band zou kunnen wor-
den gereden totdat de minimale 
wettelijke profieldiepte van 
1,6 mm is bereikt. De metingen 
hebben we uitgevoerd in de drie 
tot vier hoofdprofielgroeven. 
Voor het schoudergedeelte heb-
ben we een minimale diepte van 
0,5 millimeter als grenswaarde 
gehanteerd. De langste levens-
duur vinden we verrassend 
 genoeg de BluEarth-A van 
 Yokohama, gevolgd door de 
 Michelin Primacy 3.

TESTONDERDELEN OP DROOG WEGDEK EFFICIENCY/KOSTEN

De rolweerstand werd gemeten 
op een rollenbank onder labora-
toriumomstandigheden.

Dunlop 7,90 
Goodyear 8,04 
Continental 8,36 
Uniroyal 8,48 
Fulda 8,68 
Falken 8,73 
Pirelli 8,92 
Michelin 9,02 
Hankook 9,06 
Nexen 9,10 
Semperit 9,10 
Bridgestone 9,49 
Vredestein 9,57 
Yokohama 9,62 
Nokian 9,78

 7 8 9 10

ROLWEERSTAND
Rolweerstand in kg/ton

Natuurlijk speelt de aanschaf-
prijs een grote rol in de kosten. 
Met een goedkope band die snel 
moet worden vervangen, ben je 
echter alsnog duur uit, daarom 
hebben we de prijs afgezet te-
gen de levensduur. De Yoko-
hama en de Hankook zijn het 
voordeligst in het gebruik, de 
Uniroyal is ronduit duur.
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Merk Hankook Pirelli Continental Goodyear Dunlop Fulda Michelin Vredestein Bridgestone Semperit Uniroyal Yokohama Nexen Falken Nokian
Type

weging

Ventus Prime  
91 V

Cinturato P7 Blue 
91 V

PremiumContact 
5 91 V

EfficientGrip  
Performance 91 V

Sport BluRes-
ponse 91 V

EcoControl HP  
91 V

Primacy 3 
91 V

Sportrac 5 
91 V

Turanza T001 
91 V

Speed-Life 2 
91 V

RainSport 3 
91 V

BluEarth-A (AE-
50) 91 V

N’blue HD Plus 
91 V

Ziex ZE914 
Ecorun 91 V

Line 
91 V

Prijs* ca. € 280 per set ca. € 330 per set ca. € 330 per set ca. € 310 per set ca. € 300  per set ca. € 275  per set ca. € 360 per set ca. € 290 per set ca. € 310 per set ca. € 290 per set ca. € 280 per set ca. € 300 per set ca. € 270 per set ca. € 280 per set ca. € 300 per set

NAT WEGDEK 
Aquaplaning 15% 10 11 10 11 12 10 11 10 15 14 14 8 10 12 11

Aquaplaning in bochten 5% 10 12 10 12 12 10 10 10 13 14 15 9 12 13 12

Bochtgedrag 35% 12 14 10 11 11 10 9 10 11 12 13 8 8 9 9

Rotonde 10% 14 14 11 12 12 9 11 10 12 13 13 8 8 10 10

Remmen 35% 13 14 10 12 11 12 11 11 12 12 12 10 9 11 11

Gemiddelde nat wegdek 12 13 10 12 11 11 10 10 12 13 13 9 9 10 10

DROOG WEGDEK
Bochtgedrag 35% 13 13 12 11 12 11 11 9 10 8 7 11 8 10 10

Remmen 35% 14 14 14 12 12 11 11 10 11 12 12 11 12 10 9

Veer-/afrolcomfort 15% 12 11 13 11 11 11 11 10 10 13 12 12 13 11 10

Geluid bij voorbijrijden 15% 12 10 10 10 11 11 12 12 10 11 12 13 11 12 11

Gem. droog wegdek 13 13 13 11 12 11 11 10 10 11 10 11 11 10 10

KOSTEN
Levensduur 60% 13 10 11 10 9 11 14 11 9 8 7 15 11 8 8

Prijs/levensduur 20% 14 9 11 9 9 12 13 12 9 9 8 15 13 9 8

Rolweerstand 20% 11 11 13 14 14 12 11 10 10 11 13 10 11 12 9

Gemiddelde kosten 13 10 11 11 10 11 13 11 9 9 8 14 11 9 8

EINDOORDEEL uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend goed goed goed voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende

+ testwinnaar 
met de beste 
rijeigenschap-
pen en kortste 
remweg op droog 
en nat wegdek, 
goede prijs-
kwaliteitverhou-
ding, nauwkeurig 
en dynamisch 
instuurgedrag. 
Lange levensduur.
- gemiddelde 
aquaplanings-
eigenschappen

+ regenspe-
cialist met top-
prestaties op nat 
en droog wegdek, 
dynamische 
rijeigenschappen, 
een nauwkeurig 
instuurgedrag 
met een goede 
feedback en de 
beste rempres-
taties op nat en 
droog wegdek
- verhoudings-
gewijs hoge 
aanschafprijs

+ uitstekend 
presterende 
band die nergens 
steken laat 
vallen, korte 
remwegen, goede 
stuurprecisie 
en dynamische 
rijeigenschappen 
op droog wegdek, 
stabiel en veilig 
rijgedrag op nat 
wegdek, 
- verhoudings-
gewijs hoge 
aanschafprijs

+ zomerband 
met harmoni-
euze en veilige 
rij eigenschappen 
en korte 
rem wegen op 
nat en droog 
wegdek, stabiele 
zijwaartse grip, 
goede stuurpre-
cisie, brand-
stofbesparende 
rolweerstand
- prijs-kwali-
teitverhouding 
gemiddeld

+ toppresta-
ties op nat en 
droog wegdek, 
nauwkeurig 
instuurgedrag en 
goede feedback, 
grote veilig-
heidsreserves 
bij aquaplaning, 
dynamisch 
rijgedrag en korte 
remweg op droog 
wegdek, lage 
rolweerstand
- gemiddelde 
levensduur

+  betaalbare 
band met altijd 
harmonieuze 
rijeigenschappen, 
korte remweg 
op nat wegdek, 
stabiel rijgedrag 
op droog wegdek, 
goede prijs-kwa-
liteitverhouding, 
lage rolweerstand
- matige 
zijwaartse grip 
en vertraagd 
instuurgedrag op 
nat wegdek

+ harmonieus, 
veilig rijgedrag op 
droog wegdek, 
weinig afrolgeluid, 
bovengemiddelde 
levensduur, lage 
rolweerstand, 
goede verhouding 
prijs-levensduur
- relatief snel 
onderstuur op 
nat wegdek, hoge 
aanschafprijs

+ harmonieuze 
band met lange 
levensduur en 
goede prijs-kwa-
liteitverhouding, 
veilig rijgedrag en 
korte remwegen 
op nat wegdek, 
nauwkeurig 
stuurgedrag, 
weinig geluid bij 
voorbijrijden 
- beperkte 
zijwaartse grip op 
droog wegdek

+ de grootste 
veiligheids-
reserves bij 
aquaplaning, dy-
namisch rijgedrag 
en nauwkeurig 
instuurgedrag op 
nat wegdek, korte 
remwegen op nat 
wegdek
- relatief prijzig 
door de beperkte 
levensduur en 
de verhoudings-
gewijs hoge 
aanschafprijs

+ topprestaties 
op nat wegdek, 
grote veilig-
heidsreserves 
bij aquaplaning, 
korte remwegen 
op nat en droog 
wegdek, zeer 
goed afrolcomfort
- matige zijwaart-
se grip op droog 
wegdek, beperkte 
levensduur, 
presteert slechts 
gemiddeld in 
kostenhoofdstuk

+ regenspeci-
alist met de groot-
ste aquaplaning-
reserves, stabiel 
op nat wegdek, 
korte remwegen 
op nat en droog 
wegdek, lage 
rolweerstand
- matige precisie 
en neiging tot on-
derstuur op droog 
wegdek, kortste 
levensduur, slech-
te verhouding 
prijs-levensduur 

+ bovengemid-
delde levensduur, 
een veilig rijge-
drag op droog 
wegdek, weinig 
afrolgeluid, uitste-
kende verhouding 
prijs-levensduur
- matige 
aquaplanings-
eigenschappen, 
beperkte grip 
en onderstuurd 
rijgedrag op nat 
wegdek

+ vriendelijk voor 
de portemon-
nee door lange 
levensduur, korte 
remwegen op 
droog wegdek, 
weinig afrolgeluid, 
goede aquapla-
ningsreserves
- matige 
remprestaties en 
weinig grip op nat 
wegdek, neiging 
tot onderstuur op 
droog wegdek 

+  veilige 
reserves bij 
aquaplaning, 
korte remweg 
op nat wegdek, 
weinig afrolgeluid, 
besparende 
rolweerstand
- beperkte 
zijwaartse grip 
en matige 
rijeigenschappen 
op nat wegdek, 
korte levensduur 
en matige prijs-
levensduur

+ harmonieuze 
rijeigenschappen 
op nat en droog 
wegdek, veilige 
aquaplanings-
reserves, korte 
remweg op nat 
wegdek
- vertraagd 
instuurgedrag op 
nat wegdek, lange 
remweg op droog 
wegdek, matige 
verhouding prijs-
levensduur, ho-
gere rolweerstand

AFROL- EN RIJCOMFORT
Wie graag comfortabel over weg-
oneffenheden en putdeksels glijdt, zit 
goed met de geteste bandenmaat voor 
16-inch wielen. Wordt het wiel immers 
groter, dan wordt de band platter. En 
dat komt het afrolcomfort uiteraard niet 
ten goede. De banden van Continental, 
Semperit en Nexen weten het meest te 
overtuigen op dit vlak. Met de banden 
van Vredestein, Bridgestone en Nokian 
gaat het er aanmerkelijk minder com-
fortabel aan toe.

Bij de beoordeling 
geven we cijfers van 1 
t/m 15. De percentages 
naast de verschillende 
testonderdelen geven 
het gewicht weer dat we 
aan een testonderdeel 
toekennen. 
Bij een identiek pun-
tenaantal zijn de fabri-
kanten op alfabetische 
volgorde weergegeven. 
De voor de veiligheid 
relevante onderdelen 
‘nat wegdek’ en ‘droog 
wegdek’ wegen elk 
voor 40 procent mee 
in het eindoordeel, het 
onderdeel ‘kosten’ voor 
20 procent. 
Als een band op een af-
zonderlijk testonderdeel 
minder dan 10 punten 
behaalt of gemiddeld 
bij een testcategorie 
minder dan 11 punten 
behaalt, leidt dat tot 
puntenaftrek bij de 
eindbeoordeling.

ZOMERBANDENTEST
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Merk Hankook Pirelli Continental Goodyear Dunlop Fulda Michelin Vredestein Bridgestone Semperit Uniroyal Yokohama Nexen Falken Nokian
Type

weging

Ventus Prime  
91 V

Cinturato P7 Blue 
91 V

PremiumContact 
5 91 V

EfficientGrip  
Performance 91 V

Sport BluRes-
ponse 91 V

EcoControl HP  
91 V

Primacy 3 
91 V

Sportrac 5 
91 V

Turanza T001 
91 V

Speed-Life 2 
91 V

RainSport 3 
91 V

BluEarth-A (AE-
50) 91 V

N’blue HD Plus 
91 V

Ziex ZE914 
Ecorun 91 V

Line 
91 V

Prijs* ca. € 280 per set ca. € 330 per set ca. € 330 per set ca. € 310 per set ca. € 300  per set ca. € 275  per set ca. € 360 per set ca. € 290 per set ca. € 310 per set ca. € 290 per set ca. € 280 per set ca. € 300 per set ca. € 270 per set ca. € 280 per set ca. € 300 per set

NAT WEGDEK 
Aquaplaning 15% 10 11 10 11 12 10 11 10 15 14 14 8 10 12 11

Aquaplaning in bochten 5% 10 12 10 12 12 10 10 10 13 14 15 9 12 13 12

Bochtgedrag 35% 12 14 10 11 11 10 9 10 11 12 13 8 8 9 9

Rotonde 10% 14 14 11 12 12 9 11 10 12 13 13 8 8 10 10

Remmen 35% 13 14 10 12 11 12 11 11 12 12 12 10 9 11 11

Gemiddelde nat wegdek 12 13 10 12 11 11 10 10 12 13 13 9 9 10 10

DROOG WEGDEK
Bochtgedrag 35% 13 13 12 11 12 11 11 9 10 8 7 11 8 10 10

Remmen 35% 14 14 14 12 12 11 11 10 11 12 12 11 12 10 9

Veer-/afrolcomfort 15% 12 11 13 11 11 11 11 10 10 13 12 12 13 11 10

Geluid bij voorbijrijden 15% 12 10 10 10 11 11 12 12 10 11 12 13 11 12 11

Gem. droog wegdek 13 13 13 11 12 11 11 10 10 11 10 11 11 10 10

KOSTEN
Levensduur 60% 13 10 11 10 9 11 14 11 9 8 7 15 11 8 8

Prijs/levensduur 20% 14 9 11 9 9 12 13 12 9 9 8 15 13 9 8

Rolweerstand 20% 11 11 13 14 14 12 11 10 10 11 13 10 11 12 9

Gemiddelde kosten 13 10 11 11 10 11 13 11 9 9 8 14 11 9 8

EINDOORDEEL uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend goed goed goed voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende voldoende

+ testwinnaar 
met de beste 
rijeigenschap-
pen en kortste 
remweg op droog 
en nat wegdek, 
goede prijs-
kwaliteitverhou-
ding, nauwkeurig 
en dynamisch 
instuurgedrag. 
Lange levensduur.
- gemiddelde 
aquaplanings-
eigenschappen

+ regenspe-
cialist met top-
prestaties op nat 
en droog wegdek, 
dynamische 
rijeigenschappen, 
een nauwkeurig 
instuurgedrag 
met een goede 
feedback en de 
beste rempres-
taties op nat en 
droog wegdek
- verhoudings-
gewijs hoge 
aanschafprijs

+ uitstekend 
presterende 
band die nergens 
steken laat 
vallen, korte 
remwegen, goede 
stuurprecisie 
en dynamische 
rijeigenschappen 
op droog wegdek, 
stabiel en veilig 
rijgedrag op nat 
wegdek, 
- verhoudings-
gewijs hoge 
aanschafprijs

+ zomerband 
met harmoni-
euze en veilige 
rij eigenschappen 
en korte 
rem wegen op 
nat en droog 
wegdek, stabiele 
zijwaartse grip, 
goede stuurpre-
cisie, brand-
stofbesparende 
rolweerstand
- prijs-kwali-
teitverhouding 
gemiddeld

+ toppresta-
ties op nat en 
droog wegdek, 
nauwkeurig 
instuurgedrag en 
goede feedback, 
grote veilig-
heidsreserves 
bij aquaplaning, 
dynamisch 
rijgedrag en korte 
remweg op droog 
wegdek, lage 
rolweerstand
- gemiddelde 
levensduur

+  betaalbare 
band met altijd 
harmonieuze 
rijeigenschappen, 
korte remweg 
op nat wegdek, 
stabiel rijgedrag 
op droog wegdek, 
goede prijs-kwa-
liteitverhouding, 
lage rolweerstand
- matige 
zijwaartse grip 
en vertraagd 
instuurgedrag op 
nat wegdek

+ harmonieus, 
veilig rijgedrag op 
droog wegdek, 
weinig afrolgeluid, 
bovengemiddelde 
levensduur, lage 
rolweerstand, 
goede verhouding 
prijs-levensduur
- relatief snel 
onderstuur op 
nat wegdek, hoge 
aanschafprijs

+ harmonieuze 
band met lange 
levensduur en 
goede prijs-kwa-
liteitverhouding, 
veilig rijgedrag en 
korte remwegen 
op nat wegdek, 
nauwkeurig 
stuurgedrag, 
weinig geluid bij 
voorbijrijden 
- beperkte 
zijwaartse grip op 
droog wegdek

+ de grootste 
veiligheids-
reserves bij 
aquaplaning, dy-
namisch rijgedrag 
en nauwkeurig 
instuurgedrag op 
nat wegdek, korte 
remwegen op nat 
wegdek
- relatief prijzig 
door de beperkte 
levensduur en 
de verhoudings-
gewijs hoge 
aanschafprijs

+ topprestaties 
op nat wegdek, 
grote veilig-
heidsreserves 
bij aquaplaning, 
korte remwegen 
op nat en droog 
wegdek, zeer 
goed afrolcomfort
- matige zijwaart-
se grip op droog 
wegdek, beperkte 
levensduur, 
presteert slechts 
gemiddeld in 
kostenhoofdstuk

+ regenspeci-
alist met de groot-
ste aquaplaning-
reserves, stabiel 
op nat wegdek, 
korte remwegen 
op nat en droog 
wegdek, lage 
rolweerstand
- matige precisie 
en neiging tot on-
derstuur op droog 
wegdek, kortste 
levensduur, slech-
te verhouding 
prijs-levensduur 

+ bovengemid-
delde levensduur, 
een veilig rijge-
drag op droog 
wegdek, weinig 
afrolgeluid, uitste-
kende verhouding 
prijs-levensduur
- matige 
aquaplanings-
eigenschappen, 
beperkte grip 
en onderstuurd 
rijgedrag op nat 
wegdek

+ vriendelijk voor 
de portemon-
nee door lange 
levensduur, korte 
remwegen op 
droog wegdek, 
weinig afrolgeluid, 
goede aquapla-
ningsreserves
- matige 
remprestaties en 
weinig grip op nat 
wegdek, neiging 
tot onderstuur op 
droog wegdek 

+  veilige 
reserves bij 
aquaplaning, 
korte remweg 
op nat wegdek, 
weinig afrolgeluid, 
besparende 
rolweerstand
- beperkte 
zijwaartse grip 
en matige 
rijeigenschappen 
op nat wegdek, 
korte levensduur 
en matige prijs-
levensduur

+ harmonieuze 
rijeigenschappen 
op nat en droog 
wegdek, veilige 
aquaplanings-
reserves, korte 
remweg op nat 
wegdek
- vertraagd 
instuurgedrag op 
nat wegdek, lange 
remweg op droog 
wegdek, matige 
verhouding prijs-
levensduur, ho-
gere rolweerstand

CONCLUSIE
Alleen zomerbanden bieden in het warme jaar-
getijde optimale veiligheid. De onderlinge 
 verschillen zijn echter enorm. Elf van de vijf-
tig geteste banden remmen zó slecht dat ze 
simpelweg gevaarlijk zijn. De vijftien banden 
die doorgingen naar de finale wisten echter te 
overtuigen met hun remcapaciteiten. De ban-
den van Hankook, Pirelli, Continental, Good-
year en Dunlop kregen uiteindelijk het predi-
caat ‘uitstekend’, omdat ze overtuigende 
prestaties bieden voor een acceptabel bedrag 
en tevens bijdragen aan het rijplezier. 

ZO HEBBEN WE GETEST
Het uitvoeren van onze bandentest is elke keer weer een enorme logistieke 
uitdaging. Alleen al de aanschaf van de vijftig banden kostte flink wat tijd. 
Vervolgens moesten alle banden op een eerlijke manier en op identieke wij-
ze worden getest. Onze tests op dynamisch vlak vonden daarom plaats op 
neutraal terrein: op het testcircuit in het Duitse Papenburg, gelegen op een 
paar kilometer van de Nederlandse grens, en het testcircuit van IDIADA on-
der de Spaanse zon. Op de rollenbanken van de bandenfabrikanten hebben 
we de belastingsgrens en het besparingspotentieel met betrekking tot het 
brandstofverbruik gemeten. Natuurlijk mag voor een volledig beeld van  
het kostenplaatje een slijtagetest met een berekening van de te verwachten 
 levensduur niet ontbreken. Met elke band werd circa 10.000 kilometer gere-
den door ervaren testers.
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