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reisvoorbereiding

‘Jan de Bruin z’n motor heeft 
een lekkie in z’n band’. Avond-
vierdaagselopers zingen het 
luidkeels en geven er ook de 
oplossing bij: ‘En we plakken 
hem met kauwgum dicht’. Was 
het maar zo gemakkelijk. Pro-
blemen met banden, de vereiste 
spanning ervan en de aange-
brachte ventielen hebben bij 
heel wat camperaars al zoveel 
ellende en risicovolle situaties 
veroorzaakt, dat ze serieuze 
aandacht van ons blijven vra-
gen. Om het verhaal begrijpelijk 
te houden, kreeg de meest 
a-technische redacteur de 
opdracht om zich in de materie 
te verdiepen. 

Gevaar
De signalen van veel leden zijn 
helder. Er bestaat onduidelijk-
heid over welke banden de 
juiste zijn voor hun camper en 

welke spanning die vereisen, 
waarbij de tekst in het instruc-
tieboekje soms de aanduiding 
van de bandenspanning op de 
deurstijl tegenspreekt. Er is 
eveneens verwarring over het 
soort ventielen dat veilig kan 
worden gebruikt. En het komt 
niet zelden voor, dat deskundi-
gen meer verwarring zaaien dan 
helderheid bieden. Soms alleen 
al omdat ze zich zo technisch 
uiten, dat de leek er de brui aan 
geeft. Daarbij komt, dat ventie-
len kennelijk zeer ondergewaar-
deerd worden. Voorbeeld? In 
het hele 240 pagina’s tellende 
instructieboekje van de Fiat 
Ducato staat geheel niets over 
dit onderwerp. De gevolgen 
van de onduidelijkheid zijn 
verschillend van aard, maar 
allemaal uitermate vervelend en 
gevaarlijk, zo blijkt uit brieven 
en mails. 

Goed ventiel kan ellende voorkomen

Problemen met banden en ventielen kunnen een hoop 

narigheid met zich meebrengen en risicovolle situa-

ties veroorzaken, zo melden lezers. Maar wie zich in 

de materie verdiept, raakt het spoor vrij makkelijk 

bijster. Zeker wie niet technisch onderlegd is.

Als je banden harder oppompt dan 4,5 bar, zorg 

dan voor stalen ventielen

Druk kruispunt
Een lezer schreef ons: ‘Het 
gebeurde op een druk kruis-
punt. Ik reed met een snelheid 
van ruim honderd kilometer en 
ineens was er een geweldige 
knal en veel gesis. Ik kon veilig 
op de vluchtstrook komen. Een 
geheel kapotte band hing zielig 
om de velg. Het lag aan het 
ventiel, zei de bandenspecialist. 
Dat was eruit geknald of zoiets.’
Een andere lezer meldde: ‘We 
kozen voor een route door Zwit-
serland. Het was al donker toen 
we ‘bloksgewijs’ de Gotthart-
tunnel door moesten. Direct 
daarna was een camping, waar 
we de nacht wilden doorbren-
gen. We stonden er net toen we 
een enorm gesis hoorden, alsof 
een gasfles het had begeven. 
We hadden voor de tweede 
maal deze reis een lekke band 
en weer was het ventiel de oor-
zaak. Als het een halfuur eerder 
was gebeurd, waren we in de 
tunnel stil blijven staan. Een 
aanrijding van achteren was 
niet denkbeeldig geweest. Na 
onderzoek door een monteur 
bleek dat ik te veel luchtdruk 

(5,5 bar) in de achterbanden 
had, waartegen de ventielen 
niet bestand waren, terwijl op 
de deurstijlsticker vermeld 
stond: vóór 3 bar, achter 5.5.’

Instructieboekje
Het is niet ieders hobby om het 
instructieboekje bij de camper 
door te ploegen, laat staan om 
langdurig onder de wagen te 
gaan liggen om te zien of alles 
wel is zoals beschreven. Een 
camper is bestemd om er heer-
lijk mee de wereld te bereizen 
en niet om eronder te liggen. Je 
zou toch zeggen, dat je ervan 
mag uitgaan dat een dealer of 
een garage de wagen zo aflevert 
dat je er op kunt vertrouwen!

Dubbelfocusbril
Als we dan toch maar eens een 
poging wagen om dat te con-
troleren en ootmoedig knielen 
naast een camperband, schrik-
ken we van de brij van letters en 
cijfers die daarop te lezen is.
Dat wil zeggen: áls je ze al kunt 
lezen, want fabrikanten houden 
duidelijk geen rekening met 
mensen die een dubbelfocusbril 

De stalen ventielen zitten erin. Als ze nieuw zijn glimmen ze nog zo mooi. Stalen ventiel.



Kampeerauto  29   nr. 4/2008

Goed ventiel kan ellende voorkomen

dragen. De onderste helft daar-
van is immers het leesdeel en op 
je knieën liggend bij die band ligt 
het meer voor de hand om door 
het bovendeel te kijken, met als 
resultaat dat je weinig van al dat 
moois kunt lezen.
Wat we tenslotte kunnen ontcij-
feren? 215/70 R15 C. Dot 6C 18 
BL 8 T 15 06. R 630 AZ 109/107 
S. 450 kPa 66 Psi en dan nog 
veertien getallen meer plus héél 
veel tekst. En dat allemaal op 
één band! En dan zijn het ook 
allemaal nog internationaal 
gestandaardiseerde codes, die 
aangeven wanneer de band is 
gemaakt, welke mal is gebruikt 
enzovoort. Het meeste ervan is 
van belang voor de specialist; 
slechts enkele gegevens uit 
dat abracadabra zijn voor de 
gebruiker belangrijk. 
De codering 215/70 R 15 C 
bijvoorbeeld. De eerste twee 
getallen staan voor de maat van 
de band. Dat zal bij velen wel 
bekend zijn, want die gegevens 
heb je nodig bij het bestellen 
van een nieuwe band. Na de R 
van Radiaal komt dan 15. Dat 
is de velgdiameter. Lijkt voor 
de leek niet interessant. De C 
is wel van belang, want ‘die 
laatste letter staat altijd voor 
een snelheidssymbool en de 
snelheid is weer bepalend voor 

het soort ventielen dat gebruikt 
moet worden’, zo vertellen des-
kundigen. 

Verstevigde banden
Jammer alleen dat de C op 
de band die wij proberen te 
begrijpen niet voorkomt in de 
snelheidsindex op pagina 202 
van het Fiat-instructieboekje. 
Dat lijstje omvat alleen de let-
ters Q tot en met V en de letter 
H. Dat klopt, begrijpen we later 
van Vredestein, want de C staat 
voor ‘commercial banden’. En 
dat zijn verstevigde banden 
met een hoger draagvermogen 
en dus ook hogere banden-
spanning, speciaal ontwikkeld 
voor bestelwagens en kleine 
vrachtwagens. Die C is dus hier 
ineens geen snelheidssymbool 
meer. Voor campers is die 
snelheidsaanduiding trouwens 
ook van weinig belang, want 
snelheden van meer dan 160 
kilometer per uur bereiken we 
toch niet.

twee soorten banden
Dan pakken we het instructie-
boekje van onze Fiat Ducato er 
maar weer eens bij. Daar lezen 
we dat er bij onze bandenmaat 
twee soorten banden kunnen 
zijn gebruikt en achter beide 
staat helemaal geen C, zoals we 
op de band zelf wél aantroffen. 
Het boekje vermeldt echter wel 
achter één soort van de 215/70 
R15-banden het woord ‘cam-
ping’. Zou die C dan toch mis-
schien niet ‘commercial’, maar 
‘camping’ betekenen? Als dat 
zo is, dan mag er een vuldruk 
van 5,5 in plaats van 4,5 bar 
worden toegepast. Dat is echter 
weer in tegenspraak met de 
maximale druk die op de band 
staat vermeld, want daarop 
lezen we 450 kPa 66 Psi... 
Wat kan dit nu weer betekenen? 
Overal horen we spreken over 
‘bar’ als het over de vuldruk van 
banden gaat en nu staat er iets 
geheel anders. Wel, Psi lijkt een 
Engelse aanduiding te zijn. Die 
vergeten we dus maar. Maar 

wat moeten we met die 450 
kPa? In ons instructieboekje 
staat ook alleen maar bar. 
Navraag leert dat 100 kPa gelijk 
staat aan 1.0 Bar. 450 kPa is dus 
gelijk aan 4,5 bar. 

en dan de ventielen
De ventielen blijken in toene-
mende mate de boosdoeners 
te zijn. Globaal gezegd bestaan 
er twee soorten: rubberen en 
metalen. Bij campers worden 
vaak rubberventielen toege-
past, want tot een druk van 
4,75 bar lijkt dat verantwoord 
te zijn. Maar als we de banden 
in koude toestand vullen tot de 
toegestane druk van bijvoor-
beeld, 4,5 bar, dan is de span-
ning na een lange rit met 0,3 
bar opgelopen en als we niet 
alleen lang, maar ook nog hard 
hebben gereden, kan daar zelfs 
nog wel eens iets bijkomen. 
Dat betekent, dat de druk in de 
band is opgelopen tot dichtbij 
de 5 bar en dat is te veel voor 
rubberventielen. Het gebruik 
daarvan is veiligheidshalve 
slechts verantwoord als de druk 
ruim onder 4,75 bar blijft. 
We zijn blij met deze duide-
lijkheid die Vredestein ons 
verschaft, want in het instruc-
tieboekje van de eigen camper 
zoeken we er tevergeefs naar. 
Vredestein schrijft ons: ‘Gebruik 
bij alle commercial, reinforced 
en extra loadbanden metalen 
ventielen, een rubberen ventiel 
kan op hoge snelheid door de 
krachten verbuigen en hierdoor 
beschadigen.’ Een vraag die 
wellicht bij velen zal opkomen: 
waarom worden er dan eigenlijk 
nog rubberventielen gebruikt? 
Het antwoord is eenvoudig: ze 
zijn goedkoper.

De conclusie
Los van de slotsom dat alles 
wat met banden, spanning en 
ventielen te maken heeft las-
tige, soms verwarrende en niet-
transparante materie vormt, 
vallen er wel wat conclusies te 
trekken en tips te geven: 

n Het is verstandig om eens bij 
een camperband neer te knie-
len en de grootst gedrukte 
aanduidingen te lezen, zoals 
de beschreven 215/70 R15 C. 
Vergelijk die codering met 
die in het instructieboekje en 
kijk of deze overeenkomen. 
In dat boekje staat ook welke 
vuldruk bij dat soort banden 
mag worden toegepast. 
Vergelijk dat gegeven met 
de sticker op de deurstijl en 
de codering die op de band 
te lezen is. In het gegeven 
voorbeeld: 450 kPa. En als 
de gegevens niet sporen of 
als er op een andere manier 
twijfel bestaat: ga naar een 
bandenspecialist en laat het 
controleren.

n Beoordeel of er stalen ventie-
len zijn gebruikt en of dat in 
uw situatie wenselijk is. Ook 
de zwarte rubber ventielen 
hebben een metalen kern, 
maar zijn buigbaar. Als niet 
duidelijk is welk soort is toe-
gepast, laat dat dan ook door 
een deskundige controleren. 

n Laat banden die zes jaar oud 
zijn regelmatig controleren 
en vervang ze als ze acht jaar 
of ouder zijn. Bij de montage 
van een nieuwe band hoort 
ook een nieuw rubberventiel, 
want rubber droogt uit en 
verzwakt. Stalen ventielen 
hoeven niet te worden ver-
vangen. 

Tekst sibert Meurs

InformatIef

Het Tyre information Centre van 

bandenfabrikant vredestein is 

graag bereid vragen van lezers 

te beantwoorden, postbus 27, 

7500 AA enschede. in Kampeer-

auto 4-2006 en 5-2006 hebben 

artikelen gestaan over ventielen 

en banden. deze zijn ook te vinden 

op de website www.kampeerauto.

nl onder Advies, Techniek & onder-

houd autodeel.

Stalen ventiel.


