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Een geslaagd design en een futuristisch interieur. Enorme 
actieradius en een super acceleratie. Premium branding en 
dat allemaal met zero emission. Dat is de Tesla Model S in a 
nutshell. Goed werk van Elon Musk, de Steve Jobs onder de 
autodesigners in Silicon Valley. Ik mag hopen dat dit succes-
model de collega’s in Detroit, Azië en Zuid-Duitsland goed 
wakker schudt. Wie komt als eerste met een volwaardig alter-
natief?
Door de eigen pr-machine heeft Tesla Motors Inc inmiddels 
een beurswaarde van 23 miljard euro. En dat terwijl er nog 
nooit één dollar winst is gemaakt, ook niet met het verkoop-
record van 22.500 eenheden in 2013. Waar die explosieve 
waardestijging op gebaseerd is, kan ik niet begrijpen. Ik krijg 
er alleen maar een World Online-gevoel van.
Wat ik wel begrijp is dat ons milieu moet verbeteren. Iets 
waar moderne auto’s trouwens maar een bescheiden bijdrage 
aan kunnen leveren. Grote boosdoeners zijn de kolen-
centrales met hun hoge uitstoot van fijnstof en CO2 en de 
 verouderende wagenparken en 
industrieën in ontwikkelingslan-
den. Daar kunnen we met belas-
tingcenten goed werk doen, veel 
effectiever dan met het sponso-
ren van elektrische auto’s in ons 
kikkerland. Tesla verkocht hier in 2013 precies 1.195 eenhe-
den. En in de eerste twee maanden van 2014 zegge en schrijve 
17 stuks. 
Voor het waarom hoef je geen verstand van auto’s te hebben: 
subsidie weg, kooplust weg. De Nederlandse belastingbeta-
ler heeft het verkoopsucces van Tesla dus gefinancierd. Er is 
totaal geen emotie bij het merk, geen fascinatie door het 
design, de geweldige service of zero emission. Niets van dat 
alles: men was alleen belust op fiscaal voordeel.
Welke cijfers van Tesla zijn dan wel begrijpelijk? Vijf dealers 
en één gecertificeerd schadebedrijf? Of de dikke onvoldoen-
des voor onderdelenvoorziening en de installatie van snel-
laders? Plus onvoldoendes voor afwerking, een ‘fit and finish’ 
die geen Audi-, BMW- of Mercedes-koper zou accepteren. De 
fiscale voordelen zijn uitsluitend voor de eerste eigenaar en 
dat maakt de restwaarde twijfelachtig. Voeg daaraan toe dat 
de actieradius voor zorgeloos dagelijks gebruik onvoldoende 
is, waardoor een tweede auto noodzakelijk is. Al met al reden 
om niet mee te dromen met meneer Musk. Een beetje 
 ondernemer kan zijn geld, tijd en energie beter in een echt 
premiummerk steken.
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men waarmee de grondstoffen voor de rubbercompound worden samengevoegd. 
De nieuwe machine, waarmee een investering van 20 miljoen euro is gemoeid, 
combineert twee processen waarvoor vroeger twee mengers nodig waren en kan 
deze processen ook tegelijkertijd uitvoeren. Met een productie van 100 ton rub-
ber per dag is de capaciteit van de fabriek in Enschede met 80 procent toegeno-
men. “Met deze mixer kunnen we een nog hogere productie aan, misschien tot 
wel 14 miljoen banden per jaar. De uitdaging ligt echter bij onze marketingafde-
ling, die moet ervoor zorgen dat ze ook verkocht worden. Gebrek aan capaciteit is 
nu geen belemmering meer”, aldus Ceneviz. “Vredestein was een nichemerk, 
maar dat kwam vooral door een gebrek aan productiecapaciteit. We willen het 
merk nu wereldwijd gaan aanbieden en er een OE-merk van maken. Met Apollo 
zijn we voor sommige landen al OE-leverancier van winterbanden voor Volks-

wagen en we leveren de 
 Vredestein Spacemaster 
reserveband al aan een groot 
aantal merken waaronder 
ook Ferrari en Porsche. De 
ingebruikname van de 
nieuwe menger in Enschede 

gaat ons helpen om aan de productieaantallen te komen die auto fabrikanten van 
een OE-leverancier verwachten. Verder hebben we een specialist aangetrokken 
die veel ervaring heeft bij een OE-bandenfabrikant.” De wens om ‘eerste montage 
leverancier’ te worden is een forse breuk met de filosofie die Vredestein tot nu 
toe hanteerde.  “Eerste montagemerk zijn staat goed op je CV, maar kost meer 
dan het opbrengt”, was lange tijd de opvatting bij Vredestein. Toch was Vre-
destein in het verleden al eens OE-leverancier. Onder meer voor Nedcar in Born 
toen er nog Volvo’s van de band liepen. //

Wie is Luis Ceneviz?
De geboren Braziliaan startte zijn loopbaan in 1977 als ingenieur bij 
Goodyear en vervulde sindsdien leidinggevende functies voor de 
 Amerikaanse bandenfabrikant in Canada, Argentinië, Colombia, Mexico en 
Australië. Vervolgens werd hij in 2000 verantwoordelijk voor Goodyear in 
India. Daar leerde hij als vicevoorzitter van het Indiase verbond van 
 bandenfabrikanten Automotive Tyre Manufacturers’ Association (ATMA)  
Onkar S. Konwar kennen. De oprichter van Apollo Tyres was destijds 
 voorzitter bij de ATMA. “Uit die samenwerking kwam het aanbod voort om 
bij Apollo te komen werken.” In 2007 werd hij ceo van de Afrikaanse tak 
van Apollo Tyres. Na een jaar werkzaam te zijn geweest als ceo van Apollo 
Vredestein is Ceneviz sinds januari President ESSAA (Europe, Sub Sahara 
Africa & Americas) van Apollo. 
Dr. Luis Ceneviz is getrouwd met Teresinha, woont in Boekelo en heeft drie 
kinderen. Ceneviz is ingenieur met specialisaties in production manage-
ment en industrial engineering. Zijn verdere academische kwalificaties 
omvatten twee MBA’s van de Ecole des Ponts et Chaussées de Paris en een 
PhD in management aan het Indian Institute of Technology in New Delhi.

‘ De  capaciteit is  
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meer.’
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