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B
ij comfort voor 

 fietsers kun je 

 denken aan ergo-

nomie, stabiliteit 

en het doorkomen 

van trillingen. 

Ergonomisch com-

fort gaat over de 

positie op de fiets. Een juiste zithou-

ding leidt tot meer efficiëntie en min-

der kans op blessures. De stabiliteit 

bepaalt mede hoe goed je de fiets 

onder controle hebt. Een nerveuze 

fiets is heel gevoelig voor kleine stuur-

bewegingen. Het trillingscomfort geeft 

de hevigheid van trillingen aan. De 

verschillende typen comfort hangen 

ook samen. Met minder trillingen heb 

je meer controle. 

Ook fabrikanten zien het belang van 

comfort in. Het resultaat zie je bijvoor-

beeld in zogeheten performance 

racers met 25 millimeter ‘brede’ ban-

den in plaats van 23 millimeter. 

We onderzochten de invloed van de 

bandbreedte, bandenspanning en 

velghoogte op het comfort. Daarnaast 

bekijken we neveneffecten als rol-

weerstand, lekbestendigheid en aero-

dynamica. 

Voor de bandentests gebruikten we de 

Schwalbe One-vouwband en de ‘bud-

get’ Lugano-draadband – zo konden  

we ook de invloed van het type band 

bepalen. Voor de wielen maakten we 

gebruik van de Shimano RS81-lijn met 

velgen van 24, 35 en 50 millimeter 

hoogte. 

Comfort meten
De mate van comfort is subjectief, elke 

fietser heeft zijn eigen referentiekader. 

Een trilling is te karakteriseren door 

zijn amplitude en frequentie (in hertz). 

Zo kun je met geavanceerde metingen 

comfort kwantificeren; dit gebeurt met 

Schwalbe One-vouwband in  

28, 25 en 23 millimeter.

accelerometers (versnellingsmeters). 

De amplitude is de grootte van het 

signaal, de frequentie het aantal tril-

lingen per tijdseenheid. 

Een goede meetopstelling maken en 

de data verwerken is kostbaar. Het is 

werk voor specialisten. De universitei-

ten van Gent en Twente werken bij-

voorbeeld met een opstelling met een 

complete fiets voorzien van diverse 

accelerometers gecombineerd met 

krachtmetingen. Ook hebben Gentse 

onderzoekers een geavanceerde ‘sha-

ker’ ter beschikking, waarmee de ver-

schillende trillingen van een bepaald 

type ondergrond worden gesimuleerd 

in het lab. Een aantal testresultaten 

bespreken we in dit artikel. 

Fabrikant Koga heeft eveneens een 

testlab om trillingen te meten. Hier-

voor wordt onder andere de wielen-

testbank ingezet (zie Fiets nr. 3-2014). 

Voor dit artikel gebruikten we de test-

bank om de invloed van de band-

breedte en bandenspanning, het type 

vouwband en de velghoogte te bepa-

len. De drum draait elke keer met 35 

kilometer per uur. Een rijdersgewicht 

van 100 kilogram wordt gesimuleerd. 

Door vier verhogingen van 6 millime-

ter op de drum komt het wiel telkens 

in trilling. 

Naast de labmetingen en publicaties 

die we hier behandelen, deden we 

diverse praktijktests. 

Rendement meten
Meer comfort is leuk, maar de meeste 

fietsers willen geen efficiëntie verlie-

zen. We bekeken dus ook de invloed 

van de bandendruk en bandbreedte 

op de rolweerstand. Bij Schwalbe  

lieten we op een drum de rolweer-

stand bepalen. Ook werd hier de 

stootlekbestendigheid bepaald die 

samenhangt met de bandendruk. Een 



Testopstelling Koga.

Shimano-testwielen met diverse velghoogtes: 24, 35 en 50 millimeter.

Fiets van UGent met meetapparatuur.

lagere druk doet vanzelfsprekend de 

kans op een snake bite toenemen. De 

test deden we zelf ook nog eens in de 

praktijk: door telkens over hetzelfde 

obstakel te rijden en de druk steeds 

verder te verlagen, bepaalden we 

wanneer er een stootlek optrad. 

Het effect van brede banden en hoge 

velgen op de totale aerodynamica 

maten we met een nieuwe testmetho-

de op de wielerbaan in Sloten. Het 

bedrijf Robic heeft sinds kort het soft-

warepakket Track Aero System in 

gebruik. Tijdens het rijden worden 

real-time via een draadloos netwerk 

de snelheid, de rondetijd en het wat-

tage naar de computer verstuurd. Met 

deze gegevens is de luchtweerstand te 

bepalen. De metingen zeggen alleen 

iets over de luchtweerstand, dus bij 

windstil weer. We vergeleken de meet-

resultaten met de rolweerstandgege-

vens uit de metingen van Schwalbe.

Resultaten comfort en 
bandenspanning
Voor de invloed van de bandenspan-

ning op het comfort sloegen we er 

publicaties van de universiteiten van 

Gent (UGent) en Twente op na. 
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Daarnaast deden we zelf metingen in 

het lab van Koga. 

Grafiek 1 komt uit een publicatie van 

de universiteit van Twente. Deze laat 

een duidelijk verband zien tussen de 

bandenspanning en de trillingen die 

de accelerometers op beide wielassen 

registeren. De mate van trilling is op 

de verticale as weergegeven in de 

versnelling. Hoe lager de waarde, des 

te minder trilling via het frame rich-

ting de rijder gaat. Dat het voorwiel 

hogere waarden laat zien, komt vooral 

doordat hier minder gewicht op rust 

om de trilling te dempen.

Testresultaten Koga 
Natuurlijk zouden we graag de trillin-

gen meten bij verschillende type 

frames gecombineerd met ook nog 

eens verschillende componenten. 

Helaas is dit om praktische redenen 

niet haalbaar. De hele fiets heeft 

invloed. Zo brengt de trilling die het 

voorwiel veroorzaakt de voorvork in 

trilling. Bij Koga is daarom wel van elk 

wiel de zogeheten eigenfrequentie 

bepaald. Die waarden liggen erg dicht 

bij elkaar, zodat de invloed op de tota-

le fiets niet veel verschilt. 

In de grafieken geven we de zoge-

naamde RMS-waarde. Dit getal is een 

waarde voor de totale trilling belas-

ting. 

Grafiek 2 geeft het resultaat van elke 

meting waarbij we de velghoogtes en 

de bandenspanning veranderden. We 

gebruikten telkens dezelfde band 

(Schwalbe One 23 millimeter) en de 

bandenspanning verhoogden we in 

stapjes van 0,5 bar van 6 naar 9 bar. 

In grafiek 2 is duidelijk te zien dat de 

bandenspanning de grootste invloed 

heeft op het totale trillingsspectrum. 

Ook blijkt dat de C24- en C35-wielen 

weinig verschillen. 

Na de test met de velghoogtes mon-

teerden we telkens een andere band-

breedte – 23, 25 en 28 millimeter – 

waarbij we ook weer de spanning 

lieten oplopen in stapjes van 0,5 bar. 

We gebruikten hier telkens hetzelfde 

type wiel. En we namen een Lugano-

band van 23 millimeter mee. 

Uit de meetresultaten blijkt hoe groot 

vooral de invloed van de banden-

spanning is op de trillingsbelasting. 

De verschillen tussen bandbreedte is 

erg minimaal om hieruit een conclusie 

te trekken. Praktisch is vanzelfspre-

kend een smalle band met lagere druk 

Grafiek 1: de relatie tussen versnellingen gemeten aan de naaf en bandenspanning.

Grafiek 2: invloed velghoogte en bandenspanning op het trillingsspectrum, gemeten op de testdrum bij 
Koga. Op de verticale as de RMS-waarde.

Grafiek 3: invloed bandbreedte en bandenspanning op totale trillingsspectrum. Op de verticale as de 

RMS-waarden. 

voorwiel

achterwiel

WWW.FIETS.NL JUNI 201436



stootlekgevoelig (zie de gegevens ver-

derop in het artikel). De invloed van 

het type band is ook erg klein: de 

Lugano en de One 23 millimeter ont-

lopen elkaar weinig.

Comfort en  fietshouding
Interessant is het om te weten wat je 

lichaam voor trillingen doorkrijgt 

wanneer je de bandenspanning wij-

zigt. Hier deed de UGent diverse 

onderzoeken naar. Grafieken 4 en 5 

laten het verschil zien tussen het ver-

mogen van het acceleratiesignaal bij 

het achterwiel en bij het zadel. Bij een 

stijf frame neemt je lichaam een 

gedeelte van de trillingen op. De 

invloed van trillingen op bepaalde 

onderdelen in een complete fiets is in 

de praktijk erg lastig te bepalen. 

De trilling aan het stuur en het zadel 

kan worden gereduceerd door aan-

passingen aan de fiets en de fietstech-

niek. De fiets is als een filter dat de 

invloed van het wegdek reduceert. Het 

effect van de geometrie en het frame-

materiaal op het reduceren van tril-

lingen is niet eenduidig en moeilijker 

meetbaar, zo ondervonden de onder-

zoekers van de UGent. De fietser heeft 

een dermate grote invloed op het tril-

lingsgedrag van de fiets dat subtiele 

wijzigingen aan het fietsframe binnen 

de meetfout vallen, waardoor niet met 

zekerheid conclusies zijn te trekken. 

Door het stuur bijvoorbeeld minder 

stevig vast te houden of het zitvlak 

licht van het zadel te tillen, is er min-

der contact met de trillende fiets, 

maar een hevigere trilling van het 

stuur en het zadel. De lagere contact-

kracht die hierbij te meten is, komt 

overeen met het hogere gevoel van 

comfort. Om deze actieve positie in te 

nemen, zijn wel sterke kernspieren en 

buik- en rugspieren nodig. 

Grafiek 4 & 5: de relatie tussen bandenspanning en  
registratie van trillingen bij het achterwiel (boven, 4)  
en de zadelpen (onder, 5). Het verschil in bandenspanning  
is bewust groot gehouden om buiten foutmarges te blijven.

niet massaal zijn overgestapt op 

25 mm banden is een raadsel

Waarom de fietstoeristen nog

Bij Belkin doet men veel onderzoek om het beste materiaal 
voor bepaalde omstandigheden te vinden.
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Snelheid en comfort
Vanzelfsprekend zijn de snelheid en 

het type wegdek ook van invloed op 

het comfort. De UGent deed hier diver-

se onderzoeken naar. Een test op een 

kasseienstrook van 120 meter bij ver-

schillende snelheden leverde een inte-

ressant beeld op. Met toenemende 

snelheid vermindert eerst het comfort, 

om vervolgens gelijk te blijven en bij 

nog hogere snelheid weer licht te 

dalen (grafiek 6). Dit is bevestigd door 

met een hogesnelheidscamera het 

wieltraject te filmen: bij hoge snelheid 

zweeft het wiel juist tussen twee onef-

fenheden door, terwijl bij een lagere 

snelheid het wiel op de oneffenheid 

botst en dus meer vervormt. Zelf erva-

ren wat werkt op slecht asfalt is dus 

het advies. 

Een lagere bandenspanning en bre-

dere banden zorgen voor aanzienlijk 

minder trillingen. Maar wat voor 

invloed heeft de lagere druk op de rol-

weerstand? De rolweerstand is de 

energie die het kost om de band te 

laten vervormen onder invloed van 

een last. Hoe groter het rijdersgewicht, 

des te groter de rolweerstand. Met 

meer bandbreedte gaat de rolweer-

stand omlaag: de band heeft een bre-

der contactvlak en heeft zo minder 

indrukking waar energie in verloren 

gaat. Wat zagen de onderzoekers bij 

het rijden over slecht wegdek? Bij 

lagere snelheid knalt de band op een 

hobbel en bij hogere snelheid zweeft 

hij er meer overheen (grafiek 6). In de 

laatste situatie is er duidelijk minder 

vervorming. Op slechter wegdek is de 

snelheid dus ook van invloed op de 

rolweerstand.

Meting rolweerstand
Bij Schwalbe is op een drum met een 

doorsnede van 120 centimeter de rol-

weerstand bepaald. Voor de test wer-

den telkens dezelfde velg, binnenband, 

snelheid (30 kilometer per uur) en last 

(50 kilogram) gebruikt. De enige 

 parameters die we lieten veranderen, 

zijn de bandbreedte en de banden-

spanning. 

De constructie van de band blijkt 

belangrijker dan de bandbreedte, 

want de Lugano heeft veruit de hoog-

ste rolweerstand. En een 28 millimeter 

band met 6 bar heeft nog steeds een 

lagere rolweerstand dan een 23 mil-

limeter band bij 9 bar. Wat ook iets 

meehelpt bij de bredere band is de 

Grafiek 6: relatie snelheid en mate van trillingen.

Rolweerstands-

testopstelling van 

Schwalbe.
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licht toegenomen hoogte: een grotere 

diameter geeft direct een lagere rol-

weerstand. 

Vanuit onze ervaring met de moun-

tainbike weten we dat een lagere 

bandenspanning merkbaar een lage-

re rolweerstand geeft over hobbelige 

ondergrond. De metingen van comfort 

en bandendruk laten dit ook duidelijk 

zien: minder druk geeft beduidend 

minder trillingen en er gaat minder 

energie verloren. De verwachting is 

dat de verschillen die er al zijn op de 

vlakke drum, in het veld en bij slecht 

wegdek nog groter zullen zijn. 

Lekbestendigheid
Hoe staat het met de lekbestendigheid 

bij een bredere band en/of een lagere 

druk? Bij Schwalbe lieten we een val-

test uitvoeren voor verschillende 

bandbreedtes. Hoe hoger de afstand 

van het stootblok was waarbij een lek 

ontstond, hoe beter de band bestand 

is tegen een stootlek. Bij 6 bar scoor-

den de 23 en 25 millimeter band even 

‘slecht’. Opvallend: de Lugano is dank-

zij zijn stugheid erg lekbestendig. 

Zelf deden we nog een praktijktest. 

Met dezelfde fietshouding en snelheid 

(20 kilometer per uur) en een rijders-

gewicht van 82 kilogram reden we 

over een 5 centimeter hoge rand. We 

verlaagden de druk steeds met 0,5 

bar om te zien wanneer we een stoot-

lek hadden (zie tabel 1).

Belangrijk om te weten: de band-

breedte is afhankelijk van het velgpro-

fiel. Zo valt een 23 millimeter band op 

een Pacenti SL23-velg bijna als een 

25 millimeter uit. De hoogte is wel iets 

lager, zodat er toch eerder kans op een 

stootlek is. Om de kans op een stootlek 

te verlagen, kun je toch beter een bre-

dere band kiezen of een tubeless sys-

teem. Verder zijn je gewicht en rijstijl 

belangrijk om mee te nemen bij je 

keuze.

Aerodynamica
Bij hoge snelheid is de wind veruit 

Grafiek 7: relatie tussen rolweerstand en bandenspanning.

TYPE BAND GEWICHT PRIJS BREEDTE X HOOGTE* STOOTLEK SCHWALBE STOOTLEK-

     HOOGTE BIJ 6 BAR 

23 MM ONE 209 gram € 50,90 24,2 x 23 mm  7,5 bar 300 cm

25 MM ONE 224 gram € 50,90 25,2 x 24,1 mm 6 bar 300 cm

28 MM ONE 245 gram € 50,90 28 x 25,2 mm 4,5 bar 325 cm

23 MM LUGANO 315 gram € 26,50 24 x 23,6 mm 5,5 bar 375 cm

 30 KM/H 35 KM/H 40 KM/H 45 KM/H

23 MM SCHWALBE ONE 9 BAR 137 watt 207 watt 298 watt 414 watt

28 MM SCHWALBE ONE 6 BAR 137 watt 209 watt 303 watt 423 watt

23 MM SCHWALBE LUGANO 8 BAR 142 watt 213 watt 305 watt 421 watt

bijna even licht als een 

23 mm band op 9 bar

Een 28 mm band op 6 bar rolt 

TABEL 1: SPECIFICATIES BANDEN + STOOTLEKBESTENDIGHEID  *gemeten op een Shimano RS 81

TABEL 2: RESULTATEN VAN DE AERODYNAMICAMETINGEN OP DE WIELERBAAN

Op hogere snelheid ‘zweeft’ de band  over obstakels heen.
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de grootste tegenstander. Fiets je een 

matig tempo of vooral in een groep, 

dan is de invloed van aerodynamica 

een stukje kleiner. We deden een aan-

tal jaar terug al eens een test met 

aero wielen op de wielerbaan. Hierbij 

bleek het verschil tussen aerowielen 

lastig meetbaar door het ontbreken 

van zijwind. Nu maten we met het 

Aero Track systeem op de baan voor 

de C50 een klein voordeel ten opzichte 

van de C24-wielset: ruim 1 procent in 

luchtweerstandcoëfficiënt. 

Hierna hebben we de C24-wielset uit-

gerust met 23 millimeter banden op 9 

bar en met 28 millimeter banden op 6 

bar. Hierbij zou volgens de rolweer-

standsgegevens van Schwalbe de rol-

weerstand gelijk moeten zijn. Hierbij 

vonden we in de metingen een iets 

hogere luchtweerstand voor de 28 

millimeter band. Zie tabel 2 voor het 

effect op het te leveren vermogen. De 

lagere rolweerstand van de bredere 

band maakt dat bij 30 kilometer per 

uur de wattages gelijk zijn. Let wel op, 

deze conclusie geldt alleen voor onze 

specifieke testopstelling. 

Uit windtunneltests is ook bekend dat 

een mooie gladde overgang tussen 

band en velg de beste aerodynamica 

geeft. Bij de Shimano-sets met een 

externe velgbreedte van 21,6 millime-

ter is de overgang van band naar velg 

niet vloeiend met de 25 en 28 milli-

meter banden.

De weg op
We reden afgelopen periode met de 

verschillende wielsets onder diverse 

omstandigheden. In het begin is een 

wielset met 28 millimeter banden 

even wennen, vooral uiterlijk. Maar 

onderweg met 6 bar achter en 5,5 bar 

voor en 83 kilogram rijdersgewicht is 

het verhoogde comfort ten opzichte 

van een band van 23 millimeter bij 8 

bar duidelijk merkbaar. Daarnaast 

geven de brede banden meer vertrou-

wen in de bochten. De combinatie van 

de lagere bandenspanning en daar-

door een beter contact met de onder-

grond en het ronde brede loopvlak 

moeten de oorzaken zijn. In de regen 

en op slechte wegen zijn die effecten 

nog groter. 

Wel belangrijk is om een bredere 

band echt met een lagere druk te 

meer vertrouwen 

in de bochten

De brede banden geven 

Aerodynamicatest op de wielerbaan Sloten..
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Voor de praktijktests gebruikten 
we de Koga Solacio. Deze fiets is 
ook geschikt voor 28 millimeter 
banden. Monteer je een brede 
band op een Shimano RS81-velg, 
dan resteert er in de hoogte wei-
nig vrije ruimte – al bij een klei-
ne slag van het wiel liep de boel 
al aan. Over het algemeen pas-
sen 25 millimeter banden in de 
meeste moderne frames. Afhan-
kelijk van je rijstijl en de zijde-
lingse stijfheid van je wielen is 
de vrije ruimte van de band toe-
reikend. Wees je er wel van 
bewust dat een set die onbelast 
net vrij loopt, bij stevig aanzet-
ten of een klein slagje je frame 
beschadigt! Het is verstandig om 
de rechtheid van de wielen en 
beschadigingen aan je frame 
goed in de gaten te houden, want 

je hoort het onderweg niet aan-
lopen. Onze bevindingen bij een 
relatief groot verschil tussen 
velg- en bandbreedte is dat een 
wiel wisselen bij goed afgestelde 
remmen lastig gaat. De rem 
openzetten geeft dan nog net niet 
genoeg ruimte om het wiel te 
demonteren. Bredere velgen 
voorkomen dit probleem: hierbij 
is het verschil tussen de band- 
en velgbreedte kleiner. 
Op een frame voor een bredere 
band zit de bevestiging van de 
rem net wat hoger. Een speci-
fieke rem met een net wat ‘die-
pere’ remblokmontage is dan 
nodig. Shimano heeft deze als 
zogeheten non-serie (niet beho-
rend tot een bepaalde groep), en 
in de nieuwe 105 5700-groep 
toegevoegd.

COMPATIBILITEIT BREDERE BANDEN

berijden. Hoe hard een band aanvoelt 

in de praktijk is namelijk afhankelijk 

van volume en druk. Een bredere 

band voelt met dezelfde druk harder 

aan dan een smallere band.  

Als je overgaat van 23 naar 28 mil-

limeter voeg je 42 gram toe. Dit extra 

gewicht is in de praktijk niet waar-

neembaar. 

Vergelijken we de C24- en C50-wielset 

op klinkers, dan voelt de hogere set 

net wat harder aan bij een gelijke set-

up van de banden. 

Blind testen
We deden ook een blinde test met een 

testgroep: ze wisten niet welke banden 

en bandenspanning werden gebruikt. 

Van tevoren prepareerden we de wie-

len zoals weergegeven in tabel 3. Op 

de 50 millimeter hoge C50-set mon-

teerden we een 25 millimeter band 

met een net wat lagere bandendruk  

(6 en 6,5 bar). We lieten de testers een 

ronde rijden met de nodige bochten en 

slechtere klinkerstroken. Enkele 

opmerkingen van de testers: 

- C35: nerveus wiel, bochten gaan 

slecht, reed beter dan C24, op klinkers 

stuiteren ze erg, rammelige wielen;

- C24: comfortabeler gevoel dan C35, 

rammelen wel erg, bonkig, bochten 

niet lekker te nemen;

- C50: snel op gang, op klinkers min-

der stuiteren, comfortabel.

Dat de C35 en C24 ongeveer hetzelfde 

ervaren werden, lag in de lijn der ver-

wachting. Dat de rijders het meeste 

vertrouwen en gevoel van comfort 

met de hoge wielset hadden, zegt veel 

over de invloed van de bandbreedte 

en vooral de druk. Dat de C35 ook als 

minder comfortabel als de C24 wielen 

worden beschouwd – met de bepaal-

de set up – zal waarschijnlijk ook de 

oorzaak zijn van de hogere zijdelingse 

stijfheid. De 28 millimeter band 

 hebben we hiervoor niet ingezet, 

 VOORWIEL ACHTERWIEL BAND

SHIMANO RS 81 C50 6 bar 6,5 bar 25 mm Schwalbe One

SHIMANO RS 81 C35 6,5 bar 7 bar 23 mm Schwalbe One

SHIMANO RS 81 C24 7 bar 7,5 bar 23 mm Schwalbe One

TABEL 3: DE WIELRECEPTEN VOOR DE BLINDE TEST

omdat de rijders op ‘normale’ race-

fietsen reden die niet geschikt zijn  

voor deze maat banden.

Conclusie 
Het 23 millimeter bandje is nog steeds 

de standaard. Een groot gedeelte van 

het profpeloton rijdt echter al jaren 

met 25 millimeter banden. Waarom 

het gros van de fietstoeristen nog niet 

over is, is eigenlijk een raadsel. Wel-

licht speelt mee dat een smalle en 

knetterharde band onderweg de 

indruk geeft dat je hard gaat? En 

fabrikanten positioneren de 25 mil-

limeter band meer als een endurance-

band, wat niet bijdraagt aan het spor-

tieve imago. 

Duidelijk is verder dat er een span-

ningsveld ligt tussen comfort, rolweer-

stand, aerodynamica en lekbestendig-

heid. Ben je wat zwaarder en wil je 

met een lagere bandenspanning rij-

den, dan neemt de kans op een stoot-
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BIJ DE PROFS 
Bij het WorldTour-team van 
Belkin doet materiaalman Teun 
van Erp veel onderzoek om het 
beste materiaal voor bepaalde 
omstandigheden te vinden. 
Voor de kasseienklassiekers 
werkte het team samen met 
bandenfabrikant Vittoria voor 
een nieuwe band. Deze is maar 
liefst 30 millimeter breed. De 
gekozen bandendruk varieert 
per renner. Op echt slechte 
wegen rijden de technisch beter 
rijdende renners met net wat 
minder druk, denk aan 4,5-5 
bar. Bij de grote rondes wordt 
er vooral voor 25 millimeter 
gekozen. 
De combinatie met Shimano 
tubewielen zorgt voor een erg 
goede aansluiting met de velg. 
Tests op tijdritsnelheid in de 
windtunnel lieten zien dat juist 
een mooie overgang van band 
op velg zorgt voor betere aero-
dynamica. Vandaar dat er in 
wedstrijden niet standaard 
voor nog bredere banden dan 
25 millimeter wordt gekozen.
De ervaring van de renners is 
dat een bredere band een net 
iets lagere bandenspanning 
kan hebben. Dit geeft onder de 
streep eenzelfde soort rijgevoel 
als met een smallere harde 
band. 

lek toe. Kies dan voor tubeless of een 

band met meer volume. 

Weet je van tevoren wat voor soort 

parcours je kunt verwachten, dan is 

het zinvol je banden zo nodig aan te 

passen. Bij strak asfalt zouden wij 25 

millimeter (afhankelijk van je gewicht) 

adviseren. Zijn de wegen slecht, dan 

raden we 28 millimeter aan, of 25 

millimeter met een lagere druk. Meer 

vertrouwen en controle krijg je in 

ieder geval. Een probleem van 28 mil-

limeter banden is echter nog de pas-

sing in het frame en de aansluiting op 

de velg en rem. 

Met dank aan: Universiteit van 

Twente, Universiteit van Gent, 

Schwalbe en Koga BV 

Praktijktest trillingsmetingen door de UGent.
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