
Overzicht beschadigingen en slijtage fietsbanden 
 
In de duurtest rolden de banden 4500km met een snelheid van 18km per uur over een ruwe 
steen. Tijdens deze duurtest is ozon in de testcabine gespoten. De wielen zi jn t i jdens de test 
belast met 50kg. Na de duurtest zi jn de banden beoordeeld op sl i j tage en beschadigingen. 
Wanneer de band aan vervanging toe was na de duurtest door sl i j tage of beschadigingen kreeg 
de band als beoordeling - -  

 Sli j tage Beschadigingen Type beschri jving 

Schwalbe Big 
Apple 

 +  +/- Scheuren in de wang, vooral bi j  onderkant en 
bovenkant reflectiestrip 

Dutch Perfect 
No Flat Tire 

 +  + Enkele kleine scheurtjes in de wang en zeer kleine 
scheurtjes over het hele loopvlak 

Schwalbe 
Marathon Slick 

 +  +/- Kleine scheurtjes in de wang en op het hele loopvlak 

Schwalbe 
Marathon Plus 

 +/-  - Sli j tage aan de binnenkant buitenband en op de 
gebruikte binnenband (bij  de overgang anti leklaag), 
scheuren in het loopvlak maar anti leklaag nog niet 
zichtbaar. Kleine scheurtjes in de wang 

Vredestein 
Scarab 

 +  + Enkele kleine scheurtjes in de wang 

Vredestein 
Perfect 

 +  + Kleine scheurtjes in de wang 

Halfords 
Touring 
Protection 

 +  - Scheuren over het gehele oppervlakte van de band. 
Karkas of anti leklaag nog net niet zichtbaar 

Dresco Anti lek  +/-  - Rubber loopvlak plakkerig 

Continental 
City Contact 

 +/-  + Geen beschadigingen (op een aantal zeer kleine 
scheurtjes na) 

Continental Top 
Touring2000 

 +/-  +/- Scheurtjes in de wang en enkele scheuren in het 
loopvlak 

Schwalbe 
Marathon  

 +  +/- Scheuren bij  de onderkant en bovenkant 
reflectiestrip 

Continental 
Travel Contact 

 +  - Scheurtjes in wang band, vooral bi j  de reflectiestrip. 
Draadjes karkas duideli jk zichtbaar maar nog niet 
door 

Vredestein 
Spider PRS 

 +/-  - - Draadbreuk aan binnenkant van de band, waardoor 
de binnenbanden ti jdens de duurtest lek raakte. De 
band heeft de test 2x niet volbracht. 

Cordo 
Kennemer 

 +  - - Zeer grote en diepe scheuren in het loopvlak. 
Anti leklaag duideli jk zichtbaar 

Schwalbe 
Silento II 

 +/-  - - Grote scheuren in het loopvlak en de wang van de 
band. Draden van het karkas duideli jk zichtbaar 

Hutchinson 
Globe Trotter 

 +  - - Zeer grote en diepe scheuren in het loopvlak tot het 
karkas 

Maxxis 
Overdrive 

 +/-  - - Zeer grote en diepe scheuren in het loopvlak tot het 
karkas 

Nokian 
Rollspeed TS 

 +/-  +/- Scheuren in de wang 

Nokian Ultra 
Tour PCR 

 +  - - Draadbreuk aan de binnenkant van de band, 
waardoor de binnenbanden ti jdens de duurtest lek 
raakte 

Cordo Flevo  +/-  - - Grote en diepe scheuren in het loopvlak. Anti leklaag 
duideli jk zichtbaar 

Hema Protekt  - -  + Enkele scheurtjes, maar loopvlak tot anti leklaag 
afgesleten 



De testmethode  
Testresultaten van alle geteste banden  
Het volledige testrapport van de Fietsersbond (pdf)  
 


