
© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional
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Profile Tyrecenter Tissink in Goes

Zo’n dertig jaar geleden trad Jan
Murre, van huis uit automonteur,
in dienst bij Tissink Banden. Dat
was een éénmansbedrijfje dat in de
loop van de tijd uitgroeide tot een
onderneming met vier vestigingen,
namelijk in Goes, Middelburg,
Vlissingen en Kruiningen. Jan
groeide mee in het bedrijf en werd
chef van de vestiging in Middel-
burg. Na het overlijden van de heer
Tissink in 1980 zette Jan samen
met mevrouw Tissink de zaak
voort en sinds 1990 is hij alleen ei-
genaar. De vestiging in Kruiningen
werd in de jaren tachtig gesloten,
die in Vlissingen in 1995. Er zijn
er dus nog twee over. Dat zijn ultra
moderne, ISO-gecertificeerde ban-
denbedrijven die aangesloten zijn
bij de Profile Tyrecenter organisa-

tie. Je kunt eigenlijk niet meer
spreken van bandenbedrijven.
Banden vormen nog wel de hoofd-
moot van de activiteiten, maar au-
tomobilisten kunnen er nu terecht
voor veel meer zaken die te maken
hebben met het onderhoud van hun
auto’s. AMT bezocht voor deze re-
portage de vestiging in Goes, die
uit een onafhankelijk onderzoek
naar voren kwam als het beste Pro-
file Tyrecenter van het jaar 1997.

Perfecte inrichting
Net drie jaar geleden verhuisde de
vestiging in Goes naar een nieuw
onderkomen. Murre was in de ge-
legenheid om een deel van een re-
latief nieuw pand van een Volvo-
dealer over te nemen. Daar heeft
men op een 5000 m2 groot terrein,

na een ingrijpende verbouvwing,
de beschikking over een  vloerop-
pervlak van 1400 m2 en dus ook
veel ruimte om het pand heen. Par-
keren van vrachtauto’s en perso-
nenauto’s is dus geen probleem.

Wat meteen opvalt als je het ter-
rein oprijdt, is de grote showroom.
Uiteraard wordt die gebruikt om de
klanten te tonen wat men te bieden
heeft op het gebied van banden en
wielen, maar dat is lang niet alles.
Murre is bezig om er een complete
shop van te maken met allerlei aan
de auto verwante artikelen. Zoals
bijvoorbeeld sportuitlaten, olie,
reinigingsmiddelen en dergelijke.

In de showroom is ook de cen-
trale receptie ondergebracht en er
is een speciale hoek ingericht waar
de klanten aangenaam kunnen ver-

pozen tot hun auto weer klaar is.
Verder is er achter de showroom
een instructieruimte die voor veler-
lei doeleinden beschikbaar is.
Denk aan vergaderingen, product-
trainingen en demonstraties voor
het eigen personeel en voorlich-
tingsavonden voor de grote klanten

Dan zijn er twee gescheiden
werkplaatsen. Eén voor de perso-
nenauto’s en de ander voor be-
drijfsauto’s en landbouwvoertui-
gen en -machines. Wat equipment
betreft, heeft Murre de zaken per-
fect voor elkaar en daar ook fors in
geïnvesteerd. In de eerste plaats is
in de personenautowerkplaats, ten
behoeve van de APK-keuringen,
een zeer complete teststraat van
MAHA geïnstalleerd. Daarnaast
zijn er voor uitlijnwerkzaamheden
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voering en daarom moet er extra
voor worden betaald. “Het kost
wel behoorlijk wat meer, maar de
huisstijl eist het en de werkplaats
ziet er hierdoor wel veel beter uit,
het is meer een eenheid”, zo ver-
klaart Jan Murre deze aanpak. En
het resultaat mag er echt zijn.

Ieder werkplek heeft overigens
een eigen toegangspoort en range-
ren in de werkplaats is dus niet
nodig.

Het spreekt vanzelf dat ook de
monteurs in de bedrijfsautowerk-
plaats de beschikking hebben over
alle voor het uitvoeren van de

De ruime receptiebalie bevindt zich in de showroom die niet alleen wordt
benut om banden en velgen te exposeren.Het is als het ware een shop
geworden waar de klanten ook allerlei andere producten kunnen bekij-
ken en uiteraard kopen.

De personenautowerkplaats is ruim, licht en onder meer uitgerust met
een vierkoloms hefbrug voor het uitlijnen.Verder is er één tweekolommer
en voor de andere werkplekken is, in verband met de ruimte,gekozen
voor hydraulische stempelbruggen.

Voor APK-keuringen is een complete Maha-teststraat geïnstalleerd.Ook
de roetmeting vindt hier plaats.

Klanten die wachten tot hun auto klaar is,kunnen dat doen in deze ruimte
in de receptie.De afscheiding met de werkplaats bestaat grotendeels uit
glas en klanten kunnen precies volgen wat er met hun auto gebeurt.

en dergelijke een vierkoloms hef-
brug en computergestuurde FMC
uitlijnapparatuur. Voor de banden-
service heeft men gekozen voor
stempelhefbruggen, omdat die re-
latief weinig ruimte in beslag ne-
men. Ten slotte is er nog een twee-
koloms hefbrug geïnstalleerd ten
behoeve van het uitvoeren van
auto-onderhoud.

De verschillende machines voor
het bandenwerk staan bij elkaar
gegroepeerd en vormen als het
ware een bandenservicestraat die
bestaat uit een Drester wielenwas-
machine, een Sice bandenmonta-
ge-apparaat, een Ahcon pomp voor
het automatisch oppompen van de
banden en een Hoffman Geodyna
550 balanceermachine. In veel be-
drijven zie je dat deze apparaten
tegen een muur zijn geplaatst,
maar niet bij Murre. Reden hier-
voor is dat de monteur dan niet met
zijn gezicht naar de muur staat te
werken, maar bij het werkplaats-
gebeuren betrokken blijft; prettiger
kan werken dus. Het bandenmaga-
zijn bevindt zich op een verdieping
en de banden komen via een soort
glijbaantje precies achter de ban-
denservice-apparatuur terecht.

Ondanks het feit dat Murre heeft
gekozen voor veel verschillende
merken equipment en apparatuur
heeft toch alles dezelfde kleur, na-
melijk Profile Tyrecenter rood.
Voor veel merken is dat een afwij-
kende kleur van de standaarduit-
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werkzaamheden noodzakelijke ap-
paratuur en gereedschappen.
Transportondernemers krijgen
steeds beter in de gaten dat de ban-
den bij een goed uitgelijnd voer-
tuig veel minder rolweerstand heb-
ben. Dat kan flinke besparingen
opleveren ten aanzien van banden-
slijtage en zeker ook brandstofver-
bruik. Uitlijnen wordt dan ook
veel vaker gedaan dan vroeger het
geval was. Jan Murre: “Het komt
zelfs voor dat de assen van nieuwe
voertuigen er scheef onder zitten,
die moeten wij dan even recht zet-
ten.” Om dat goed te kunnen doen
volgen de monteurs ieder jaar een
‘opfriscursus’ bij Josam en mogen
ze zich specialisten noemen.

Veel aandacht voor 
automatisering
Een goed automatiseringssysteem
is volgens Murre onontbeerlijk om
snel en efficiënt te kunnen werken
en een overzicht van de gang van
zaken te houden. Hoewel bijna al-
les geautomatiseerd is, is er nog
wel het een en ander te doen. In
feite lopen er bij het bedrijf op dit
moment drie systemen naast el-
kaar, te weten een administratief
systeem, het systeem voor de
APK-keuringen en als nummer
drie het systeem van de uitlijn-
computer. Die werken op zich per-
fect, maar het is toch de bedoeling
dat er een integratie komt tussen
deze systemen, dat alles onder
Windows kan draaien en daar
wordt op dit moment aan gewerkt.
Ook wordt al met een schuin oog
gekeken naar de mogelijkheden
die Internet biedt.

Uitbreiding met onderhoud
De bandenservice is in de loop der
tijd uitgebreid met allerlei andere
activiteiten. Uitlaten en schokdem-
pers vervangen, olieverversen,
APK-keuringen en zelfs onder-
houdsbeurten. Wat dit laatste be-
treft, heeft Murre nog niet echt aan
de weg getimmerd, maar des-

ondanks is het een activiteit waar
groei inzit. Hiervoor heeft hij twee
monteurs in dienst die tevens be-
voegd zijn voor het uitvoeren van
de APK-keuring. Voor de noodza-
kelijke onderhoudsgegevens wordt
gebruik gemaakt van de cd-roms
van Olyslager. Ook de onderdelen-
voorziening is geen probleem want
de benodigde onderdelen worden
betrokken bij een letterlijk om de
hoek gevestigde automaterialen-
groothandel. Voor het olieverver-
sen heeft de Profile Tyrecenter or-
ganisatie onlangs een contract
gesloten met Esso.

Je kunt eigenlijk wel stellen dat
er zo langzamerhand sprake is van
een universeel autobedrijf.

Constant investeren
Vanaf het moment dat Murre de
zaak overnam, is in feite een conti-
nue proces gaande geweest van
vernieuwen, investeren en uitbrei-
den. En niet alleen investeren wat
de financiën betreft, maar zeker
ook in tijd en energie. Het was let-
terlijk bijna dag en nacht werken.
Op dit moment kan Murre het iets
kalmer aan doen, want de dagelijk-
se leiding van de vestiging in Mid-
delburg is in handen van zijn zwa-
ger, terwijl zijn zoon Gerco dat in
Goes voor zijn rekening neemt.
Zelf heeft hij nu een soort overkoe-
pelende functie en meer tijd om de
grotere klanten zoals transportbe-
drijven persoonlijk te bezoeken.

Dat is overigens iets waar Murre
veel waarde aan hecht en waar in
het verleden misschien wat te wei-
nig tijd voor was.

Al met al heeft Jan Murre veel
vertrouwen in de toekomst van zijn
beide bedrijven, maar hij merkt er
wel direct bij op dat je nooit klaar
bent en alle ontwikkelingen op de
voet moet volgen en daar op moet
inspelen. 

H.P. Brinks

De wielservice-apparatuur staat
opgesteld in een logische volgor-
de.Je kunt als het ware spreken
van een wielservicestraat,waar de
monteurs alles bij de hand heb-
ben.

Voor olieverversen,schokdem-
pers vervangen en onderhouds-
beurten,een activiteit waar duide-
lijk groei in zit, is een aparte
werkplek ingericht.

Voor het grotere werk,bedrijfs-
auto’s en landbouwmachines, is
een aparte werkplaats ingericht.
Het spreekt bijna vanzelf dat ook
deze ruimte is voorzien van de mo-
dernste apparatuur.

Het bandenmagazijn is op de ver-
dieping en de binnengekomen
banden worden in speciale rekken
met behulp van een heftruck naar
boven getransporteerd.
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