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DE 
JUISTE BAND 

OP HET JUISTE 
MOMENT

W I N T E R S P O R T L E S S E N 

U I T  D E  F O R M U L E  1

Ex-autocoureur en Formule 1-commentator Allard Kalff legt in de radiospotjes van de VACO-

campagne ‘De Bandenwisselweken’ de link tussen het belang van de juiste banden in de autosport 

en op de openbare weg. Allard: “Een autocoureur die op slicks in de regen rijdt, eindigt bijna 

gegarandeerd in de vangrail. Als je met je personenauto op zomerbanden in een sneeuwbui 

terechtkomt, ben je net als die coureur te laat met banden wisselen.”

TEKST VACO

»

Wie ooit op wintersportvakantie over een besneeuwde 
weg heeft moeten rijden, snapt direct het belang van 
winterbanden. De milde Nederlandse winters sussen de 
thuisblijvers echter in slaap met alle gevolgen van dien. 
De najaarscampagne van De Bandenwisselweken roept 
automobilisten daarom op om op tijd een afspraak te 
maken met de VACO-bandenspecialist. 

Allard, die werkt voor RTL GP en bekend is van het auto-
programma RTL Autowereld, kent talloze voorbeelden 
van het belang van de juiste banden. Allard: “Het is niet 
voor niets dat de autosport verschillende banden kent. 
Kijk bijvoorbeeld naar de 24 uur van Le Mans. Daar heb-

ben de teams de beschikking over slicks, intermediates 
en regenbanden. Ze hebben banden voor de kwalificatie, 
banden die goed zijn om één uur op te racen en banden 
die het vier uur volhouden. Het feit dat de teams zoveel 
keuze hebben, toont aan hoe belangrijk banden zijn.” 
Het belang van steeds de juiste banden op het juiste 
moment werd ook gedemonstreerd door Michael Schu-
macher. Hij werd vijf keer op rij wereldkampioen Formule 
1 bij het team van Ferrari. Banden vormden een belangrijk 
onderdeel van de succesformule. Allard: “Bij Ferrari 
liep continu een bandenengineer rond. Voor elk circuit 
en voor elke race werd er veel aandacht aan de juiste 
bandenkeuze besteed.” 



“Mocht je ondanks je winterbanden toch onverhoopt met pech onderweg komen te staan 
tijdens je wintersportvakantie, dan biedt de optionele dekking pechhulp & vervangend 
vervoer bovenop je doorlopende reisverzekering van de Nederlandse Ski Vereniging 
uitkomst. Deze dekking biedt zowel hulp als je met pech staat, als vervangend vervoer 
op het moment dat je auto niet binnen een bepaalde periode gerepareerd kan worden.” 
 »wintersport.nl/reisverzekering
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W I N N E N  O F  V E R L I E Z E N

De juiste bandenkeuze maakt vaak het verschil tussen 
winnen en verliezen. De bekendste en meest duidelijke 
voorbeelden zijn de coureurs die op slicks in de regen 
terechtkomen. “Een raceauto op slicks is een drama”, 
weet Allard. “Als coureur schuif je zomaar de vangrail 
in. Veel races worden beslist door beoordelingsfouten 
op bandengebied. Kijk bijvoorbeeld naar de geschiede-
nis van de Grand Prix van Maleisië. Ook op Le Mans en 
Spa-Francorchamps komt het geregeld voor dat het op 
een deel van het circuit droog is en op een ander deel 
nat. Als een coureur op slicks de baan opgaat en na een 
half rondje in de regen terechtkomt, dan rijdt hij op de 
verkeerde plek op de verkeerde banden.” De analogie met 
het dagelijks verkeer is duidelijk. “Als je als automobilist 
op zomerbanden in de sneeuw staat, ben je te laat met 
wisselen”, stelt Allard vast. Voor de over het algemeen 
zachte Nederlandse winters is de extra grip die winter-
banden vanaf 7 graden Celsius bieden een belangrijk 
pluspunt. Op dit vlak is er eveneens een duidelijke over-
eenkomst met de autosport. Een band met een zachtere 
compound, dus meer grip, zorgt in de autoracerij voor 
snellere rondetijden. 

B A N D E N W I S S E L

Bij een bandenwissel in de Formule 1 mag er niets fout 
gaan. Elke seconde die een bandenstop langer duurt, kan 
een negatieve invloed hebben op het resultaat. Als de 
pitcrew verkeerde banden monteert, gaat dat natuurlijk 
ook ten koste van de snelheid. Allard ziet ook hier over-
eenkomsten met De Bandenwisselweken. “De monteur 
in de werkplaats heeft een grote verantwoordelijkheid. 
Hij moet de banden niet alleen op de juiste manier 
monteren, maar ook zorgen dat ze op de goede spanning 
zijn gebracht. De klant van de bandenspecialist mag erop 
vertrouwen dat hij met de juiste banden, op de correcte 
manier gemonteerd, weer op weg wordt gestuurd. Sinds 
de snelle opkomst van de winterband in Nederland 
speelt tijdsdruk ook een rol; in de wisselperiode zit de 
agenda van de bandenspecialist vol.”

V E I L I G H E I D

“Een band is het allerbelangrijkste veiligheidsonderdeel 
van een auto”, vindt Allard. Hij verbaast zich er vaak over 
dat mensen aan de ene kant alles doen om de veiligheid 
van zichzelf en hun dierbaren te waarborgen, maar aan 
de andere kant besparen op (winter)banden. “Men koopt 
auto’s met allerlei veiligheidsvoorzieningen, zoals ABS 
en ESP. Men realiseert zich echter vaak niet goed dat die 
kleine stukjes rubber het enige contact met het wegdek 
vormen. Een ander voorbeeld: de veiligheid van kinderen. 
Elke speelplaats heeft rubberen tegels, kinderen dragen 
steeds vaker een fi etshelm, tijdens de wintersport is er in 
veel Alpenlanden zelfs een skihelmplicht voor kinderen 
en in de auto hebben ze een veiligheidsgordel om. We 
leven in een maatschappij waarin we willen dat alles 
zo veilig mogelijk is. Met banden is men veel minder 
consequent, dat kan er bij mij niet in.”  •

Ga goed 
voorbereid 
op reis
Voor een actueel overzicht van 
Europese regels voor winterbanden 
en sneeuwkettingen kijk je op:
»debandenwisselweken.nl 

Heb je nog meer vragen over 
winterbanden? Stel ze aan de 
VACO-bandenspecialist bij jou in 
de buurt. Deze herken je aan het 
bord ‘VACO Erkend’ op de gevel.


