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Kuil Banden presenteert zich anno 2015 als dé ban-

denspecialist van het Noorden. De manier waarop

de energieke Jacob Kuil deze eretitel aan het begin

van de rondleiding al onderstreept, laat niets te

wensen over. Want zodra we in de enorme kelder

onder het bedrijf staan, komt Jacob zonder aarze-

ling met het eerste deel van zijn bewijsvoering. 

“In dit pand hebben wij 10.000 m2 oppervlakte,

waarvan het overgrote deel bedekt is met banden.

Alle soorten en maten die er bestaan, liggen hier op

voorraad. Er is niet één collega in onze branche die

dat ook heeft. En: er is ook niet één collega die

meer innovatie of dadendrang in huis heeft dan wij.

Veel belangrijker nog, en schrijf dat maar vetge-

drukt op: op het gebied van service wint er hele-

maal niemand van Kuil Banden.“ 

Varkenshouder

Over die service willen we meer weten, maar tij-

dens het vervolg van de tour door de kantoren,

loods en de enorme garage, spreekt Jacob uitge-

breid over de oorsprong van het bedrijf. “Mijn

ouders hadden een varkenshouderij. Dat was kei-

hard werken, geen vetpot en bovendien onderhevig

aan ridicule wetgeving. Mijn vader ging daarom in

1987 op zoek naar een baan naast de varkens. Hij

kwam terecht bij Topper banden, een begrip des-

tijds.” 

Kuil sr. stortte zich als vertegenwoordiger volledig

op de landbouwbanden en bleek zeer succesvol.

Helaas ging Topper failliet en dat maakte voor Kuil

Sr. de weg vrij naar een eigen bandenhandel. Wel

na uitvoerig overleg met Kuil jr. “Ik was nog maar

een tiener, leerde voor elektromonteur, maar mijn

ouders wilden mij graag in het bedrijf. Ze deden het

ook voor mij. Zij hebben mij nooit iets verplicht,

maar ik vond het al snel een prima idee en begon

als monteur in de oude loods.” 

Aanpoten

Na een tijdje bleek dat te knellen. Niet zozeer het

werken en leren, maar vooral het werken, leren én

wielrennen. Jacob was een talentvolle wielrenner.

“Ik heb jarenlang voor schooltijd twee uur gefietst

en na school nog een training. Dat was aanpoten.

Op een gegeven moment kwam daar dus ook het

werken als monteur bij. Ik was 15 toen ik aanklopte

bij mijn schooldirecteur voor dispensatie. Het was

zeven weken voor het examen en hij was onver-

murwbaar. Toen besloot ik te stoppen met school

en volledig te gaan voor het bedrijf.” 
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Kuil Banden

Dé bandenspecialist
van het Noorden
Aan de rand van Engelbert, midden in de driehoek Groningen, Westerbroek en Hark-

stede, staat het karakteristieke en knalrode bedrijfspand van Kuil Banden. Sinds de

oprichting in 1989 transformeerden vader en zoon Kuil de onderneming stapsgewijs

van landbouwbandenspecialist tot bandenimperium. De afgelopen jaren schakelde

Jacob Kuil jr. op geheel eigen wijze vlekkeloos door naar de hoogste versnelling.
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Moeder

Eenmaal in Jacobs kantoor zorgen enkele wielerreli-

kwieën ervoor dat het gesprek terugkomt op zijn oude

passie. “Man wat heb ik veel gefietst. Ik was redelijk

goed, hing zelfs tegen een profbestaan aan. Mijn moe-

der was mijn trouwste fan. Zij heeft nog een belangrijke

rol in mijn succesvolle jeugdcarrière gespeeld.” 

Jacob tovert plots een enorme glimlach op zijn gezicht.

“Ik weet nog goed dat ik met mijn moeder op weg was

naar de ronde van Schoonoord. En je moet weten, ik

was dat jaar alleen nog maar tweede en derde gewor-

den. Het ontbrak me aan killersmentaliteit, cijferde

mezelf weg.” 

“Mijn moeder zei toen in de auto tegen mij; 'Jacob ik ga

al heel lang met veel plezier met jou op pad, maar als

je vandaag niet een keer wint, ga ik nooit meer mee'.

Die middag in Schoonoord reed ik iedereen aan gort en

vanaf dat moment won ik 23 wedstrijden op rij!”   

Jean-Kuil van Poppel

Kuil was een klassiekerrenner, absoluut geen ronde-

renner. Een soort Jean-Paul van Poppel zeg maar. “Dat

was niet ideaal voor mijn carrièrekansen. Op een gege-

ven moment zag ik zelf meer perspectief als onderne-

mer in de banden.” Ondanks dat Kuil met zijn talent

geen profstatus bereikte, heeft hij veel van zijn wielren-

nerstijd geleerd. “Mijn hardheid heb ik absoluut aan de

sport overgehouden. Dat eten of gegeten worden. Maar

ook, zoals dat bij sport hoort, het verwerken van tegen-

slagen en weer doorzetten.” 

Pa 

Zijn sportmentaliteit en zijn technische achtergrond

bleken prima ingrediënten om op jonge leeftijd het

ondernemerschap aan te gaan. “Vergeet daarbij mijn

pa niet,” zegt Jacob plots. “Ik heb heel veel van hem

geleerd en aan hem te danken. Hij gooide mij op jonge

leeftijd in het diepe, liet mij met mijn kop tegen de

muur lopen. Ik mocht, nee ik moest eerst fouten

maken! Dat heeft hem veel geld gekost, maar daardoor

leerde ik razendsnel hoe ik zaken moest aanvliegen en

werd ik al zelfverzekerder.”

De bandenspecialist; deel 2 

Dat zelfverzekerd zijn straalt Jacob nog altijd overdui-

delijk uit.  Uit zichzelf brengt hij het gesprek weer naar

de gevraagde bewijsvoering. “Waarom wij dé banden-

specialist zijn wilde je toch weten?” Net als hij dat

wederom wil onderbouwen, gaat zijn telefoon. Het is

alweer de derde keer, “Deze moet ik even oppakken.“

Druk gebarend en toetsend op zijn rekenmachine, sluit

hij klaarblijkelijk een goede deal.”
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“Waar was ik? Specialist zijn, dat zit 'm in heel veel dingen.

Die enorme voorraad waar ik het zojuist over had, dat gaat

niet alleen over aantallen. Dat gaat vooral over alle typen

in huis hebben. Wij hebben de geijkte autobanden, tractor-

banden,  motorbanden, maar ook shovelbanden, quad-

banden, mestrobotbanden.”

“Ook voor rolstoelbanden en banden voor eetkarretjes ben je

op het juiste adres. Dan heb je het bijvoorbeeld over massie-

ve banden. Ze worden gebruikt in de zorg, magazijnen en

grootkeukens, maar ook voor groot en bruut materieel in

bouw en sloop. Ze moeten veel draagvermogen hebben en

voor stabiliteit zorgen.” Met gemakt somt Jacob een hele rits

ondernemingen en instanties uit zijn klantenarsenaal op.

Pechservice

Kuil Banden blijkt ook een unieke eigen pechservice met

maar liefst vijf wagens paraat te hebben. “Dus krijg jij een

lekke band in Groningen of omgeving, dan komen wij er

direct zelf aan. Heb je elders in Europa een lekke band, dan

schakelen wij collega's in om jou te helpen.” Dit doet Kuil 24

uur per dag en 7 dagen per week. Met deze bijzondere pech-

service staat Kuil onder andere ook de ambulancedienst,

invaliden- en ouderenvervoer en alle doktersdienstauto's bij.

“Daarin zijn wij vrij uniek!”

Leaserijders en Truck & Trailer service 

Kuil gaat vanuit zijn opvallende Carrera-bureaustoel vrolijk

verder. “Wij mogen ook de banden van leaserijders van alle

leasemaatschappijen vervangen en het onderhoud verzorgen

en daarnaast hebben wij nog een zeer goede Truck & Trailer

service. Mijn bedrijfsleider Roelof Nuiver heeft jarenlange

ervaring in de transportwereld en hij werkt met zeer gedre-

ven en kundige truckspecialisten. We voorzien niet alleen in

de levering van truckbanden en velgen, maar verzorgen ook

het onderhoud en reparatie aan truck en trailer!”

“Tenslotte zijn wij echt specialist op het gebied van het ver-

maken van (licht metalen) wielen en hebben een eigen

inpandige straal- en spuiterij. Wij vinden onszelf echter

vooral een bandenservicebedrijf, dat is de kern van ons spe-

cialist zijn. Kennis en vakmanschap tonen en betrokken zijn

bij klanten. Je kunt overal banden kopen, maar je krijgt ner-

gens zoveel service als bij ons.” 

Laagste prijsgarantie

Na de opsomming van mogelijkheden en specialisaties bij

Kuil Banden, vragen we eens naar de prijzen. “Met de banden

'Bij een lekke band komen 
wij er direct aan'

RED Hattrick december 2015  11-12-2015  14:19  Pagina 29



D E  H A T T R I C K 55

zelf zijn we (bijna) altijd de goedkoopste. En als ik ergens te

duur was met mijn banden,” herhaalt Kuil. “dan kwam dat

doordat ik niet wist waar die band goedkoper lag.” Vanaf

2016 gaat Kuil werken met een zelf bedacht automatise-

ringssysteem. “We hebben alle banden en bijbehorende

bandenprijzen straks ook digitaal in kaart. Vanaf nu kunnen

wij ook gegarandeerd de laagste prijs bieden.”

De bewijsvoering blijft zich opstapelen, want Kuil blijkt ook

nog eens graag te sleutelen in de werkplaats. “Dat heb ik

af en toe ook echt even nodig. Er is niets mooiers dan de

waardering die je van klanten krijgt als je hun probleem

opgelost of als je samen met een collega een technisch

probleem kraakt. Dat rechtstreekse klantcontact en dat

samenwerken met mijn mensen vind ik prachtig.”

'Het is eten of gegeten worden'

Wielenvermaakmachine

Zijn technische insteek en uitgebreide praktijkervaring

helpen hem ook bij nieuwe processen of toepassingen.

“Onze 'wielenvermaakmachine' heb ik bijvoorbeeld zelf

gemaakt. Mensen verklaarden mij voor gek, maar juist dan

ga ik nog harder nadenken en bewijzen dat het me wel

lukt. Dan komt mijn sportersmentaliteit naar boven.”

“Daarnaast mag ik graag lekker op pad zijn. Boekhouding,

prijsbeleid; het moet, maar het is niet mijn ding. Ik heb

ook weinig interesse in internet, maar vergis je niet, ik

steek mijn kop niet in de grond. Ik wil weten wat er online

mogelijk is en ik wil voor mijn klanten ook online het bes-

te. Daarom heb ik Bob Wesdorp als manager e-commerce

aangesteld. Hij doet onze PR, maar hij sleutelt ook aan ons

eerder genoemde softwarepakket met een webshop.” 

Zijn de 24 uren in een dag wel genoeg voor Jacob Kuil? Hij

fronst zijn wenkbrauwen. “Net niet,” zegt hij gekscherend.

“Maar weet je, ik heb in de loop van de jaren ook geleerd

om zaken aan te nemen of te bedenken en deze vervolgens

intern door te zetten. Daarom heb ik uitstekende mensen

om mij heen verzameld. Wij werken hier met 38 mensen

keihard en vol passie voor dit bedrijf. Zonder hen had ik

het ook niet gered.”

Afslag A7 Westerbroek

De slotvraag is of Jacob nog ergens van wakker ligt. “Nee,

niet meer!” zegt hij vol trots. “Volgend jaar komt er einde-

lijk een afslag vanaf de A7 naar ons terrein.” De bereik-

baarheid van Kuil Banden was jarenlang een echte hoofd-

breker. Nu er vanaf de A7-afrit 39 Westerbroek een heuse

industrieweg van 1,9 kilometer lang en 7,5 meter breed

naar Kuil Banden wordt aangelegd, verbetert de bereik-

baarheid enorm. 

“Vooropgesteld, het is ook beter voor het dorp. Het

vrachtverkeer kan ons straks gemakkelijk vanaf de A7

bereiken, die brommen straks veel minder door het

dorp. En oké, we verwelkomen wekelijks nieuwe klanten

en dat zal door de afslag alleen maar meer worden!

Voor Kuil is het na twee uur genoeg geweest. Er volgt

een mooie uitsmijter. “Als mensen zeggen dat ze tevre-

den zijn over hun huidige bandenleverancier, dan weten

ze simpelweg niet hoe het beter kan. Geef ons een kans,

dan willen ze niet anders meer. Want nogmaals, op ser-

vice wint er niemand van Kuil Banden.”
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