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Autobedrijf Jos Bouw houdt testweek voor schokdempers 

‘Schokkende’ resultaten gemeten
Zomercheck en wintercheck? Ja, daarvoor kunnen klanten terecht bij Autobedrijf Jos Bouw in 

Nijkerk. Maar het bedrijf gaat een stap verder: samen met Monroe organiseerde Jos Bouw een 

schokdempertestweek. Nuttig, want ongeveer een kwart van alle auto’s rijdt met versleten 

schokdempers. Een testweek zorgt niet alleen voor veiligere auto’s, maar biedt ook een extra 

contactmoment met de klant. Wat was de oogst bij Autobedrijf Jos Bouw?

 Eigenaar Jos Bouw begon acht jaar geleden met 
zijn autobedrijf. Het is een onafhankelijk autobe-
drijf dat zich richt op alle merken personenauto’s, 
lichte bedrijfsauto’s en campers. Jos Bouw heeft 
drie autotechnici in dienst en zijn vader helpt ook 
een handje in de werkplaats. Hoewel hij niet mag 
klagen over de werkplaatsbezetting, merkt Bouw 
dat de werkplaats niet langer voor de komende 
twee tot drie weken volgepland is. ”Mensen 
maken afspraken op korte termijn, maar de werk-
plaats is desondanks goed gevuld. We hoeven 
absoluut niet te klagen”, zegt Bouw.

Toch is een extra contactmoment met de klant 
altijd goed. Autobedrijf Jos Bouw is Monroe Safety 
Expert. Daardoor kan het bedrijf gebruikmaken 
van de kennis en ondersteuning van schokdem-
perfabrikant Monroe. Naast promotiemateriaal 
krijgt het autobedrijf trainingen op het gebied 
van schokdempers. 

 Aanbieding via e-mail 
 Omstreeks oktober ontving Jos Bouw een nieuws-
brief van Monroe met daarin een aanbieding 
om een schokdempertestbank voor een week 
te huren. Vlak daarna ontving hij een e-mail van 
Nemasco Automotive. Nemasco helpt onderde-
lenfabrikanten met promotionele activiteiten. 
Een dienst van het bedrijf is de verhuur van een 

schokdempertestbank. Hero Eerligh is de eigenaar 
van Nemasco Automotive. Jos Bouw had al eerder 
contact met Hero Eerligh in verband met de 
aanschaf van uitlijnapparatuur. Na een aanbie-
ding voor de huur van de schokdempertestbank 
besloot Autobedrijf Jos Bouw hier iets mee te 
gaan doen. 

 Website, Facebook en kabelkrant 
 Jos Bouw begon een maand voor de testweek 
met de promotie. Dat deed hij via zijn website: 
”Daar heb ik de testweek aangekondigd. Verder 
ben ik actief op Facebook. Daar heb ik verschil-
lende berichten geplaatst over schokdempers. 
Enkele berichten bevatten ook fi lmpjes. Ik heb 
ook een evenement aangemaakt op Facebook, 
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Autobedrijf Jos Bouw organiseert een schokdempertestweek. 
Gedurende een week kunnen klanten terecht voor een uitge-
breide schokdempertest.
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Achterin de werkplaats tussen de tweekoloms hefbrug ligt de 
testbank. Deze blijft er een week liggen.

daar gaven ongeveer twintig personen aan dat ze 
zeker zouden komen, nog eens twintig zouden 
misschien komen”.
Internet is niet het enige medium dat autobedrijf 
Jos Bouw gebruikte: ”Een paar weken geleden ben 
ik begonnen met adverteren op de kabelkrant. In 
de winter zitten mensen meer voor de tv en dan 
kun je op die manier je actie onder de aandacht 
brengen. Dezelfde advertentie draaide ook in de 
kantine van de voetbalvereniging. En ik heb een 
advertentie geplaatst op de tweede pagina van 
het krantje 112 Jaaroverzicht regio Nijkerk. Dat 
krantje gooien mensen minder snel weg dan het 
weekkrantje”. 

 Aan de slag 
 Op de eerste dag van de testweek brengt Hero 
Eerligh de testbank en alle accessoires. De test-
bank weegt ongeveer 325 kg en zit in een speciaal 
daarvoor gebouwde aanhanger, waarmee alle 
elementen stuk voor stuk veilig uit te laden zijn. 
Eerligh bouwt de testbank in de werkplaats van 
Jos Bouw op tussen een tweekoloms hefbrug. De 
testbank kan daar de hele week blijven liggen. De 
opbouw van de testbank neemt ongeveer een half 
uur in beslag. Daarna moet alleen de computer 
nog aangesloten worden, zodat de bank binnen 
een uur klaar is voor gebruik. De aanhanger bevat 
naast de testbank ook promotiemateriaal van 
Monroe zoals klapstoelen, vlaggen en een tent. 
Na de installatie van de testbank neemt Jos Bouw 
de proef op de som. Hij rijdt een auto met de 
voorwielen op de testbank. De testbank start het 
testprogramma automatisch en begint met 25 Hz 
te trillen. De frequentie zakt daarna tot 8 Hz. In dat 
gebied bevinden zich namelijk de resonantiefre-
quenties van de ophanging. Als linksvoor gedaan 
is, start de bank rechtsvoor. De meting van de 
vooras is dan gereed.   De software op de computer 
geeft de meetwaarde weer en de melding dat 
de autotechnicus naar voren moet rijden om de 
achteras te testen. Dat gaat op dezelfde manier als 
de vooras. De testbank werkt met de Eusama-me-
ting. Eusama staat voor European Shock Absorber 

Manufacturers Association. De platen hebben 
een uitslag van maximaal 6 mm en de testbank 
meet tijdens de trilling continu het wielgewicht. 
De vereniging Eusama bestaat niet meer, maar 
deze methode wordt nog steeds gebruikt omdat 
er geen referentiewaarden nodig zijn. De bank is 
daarom geschikt voor alle auto’s, onafhankelijk 
van het merk, het type, het soort schokdempers 
en de banden. Tijdens de meting is het wel be-
langrijk dat de bandenspanning correct is. Banden 
hebben immers ook invloed op de demping van 
een voertuig. Verder adviseert Eerligh de auto in 
praktijktoestand te testen: een VW Caddy met een 
leeg bagageruim is niet realistisch, bij de test mag 
er best 150 kg materiaal achterin liggen. 

 Gebruik beïnvloedt slijtage 
 Als de resultaten bekend zijn, geeft de computer 
die weer. De weergegeven waarde wordt uitge-
drukt in CAP, Coeffi  cient of Aff ect de Phase en ligt 

tussen 0 en 1. Als een schokdemper 0,25 scoort, 
is hij voor 50% versleten. 0,22 is de ondergrens. 
Als een schokdemper 0,22 of lager scoort, moet 
hij vervangen worden. Voor een veilig weggedrag 
moet de andere schokdemper op dezelfde as dan 
ook worden vernieuwd, zelfs als deze nog goed 
is. De computer geeft ook het verschil tussen de 
linker en rechter schokdemper weer. Als dat ver-
schil groter dan 20% is, zijn beide schokdempers 
ook aan vervanging toe. Het verschil tussen links 
en rechts is te verklaren door de wegomstandig-
heden. Auto’s die regelmatig over smalle wegen 
rijden en daardoor moeten uitwijken in de berm 
hebben rechts slechtere schokdempers. Over een 
vluchtheuvel rijden kan ook al schade veroorza-
ken aan een schokdemper. 

 Het meetresultaat 
 Na de opbouw van de bank verschijnen de eerste 
klanten in de werkplaats. Een lokale ondernemer 
wil de staat van de schokdempers van zijn wagen-
park controleren. Eerst een Peugeot Partner met 
nog geen 50.000 km op de teller. Die doorstaat de 
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Nemasco Automotive verhuurt de testbank. Het hele systeem past in de aanhanger. Hero Eerligh, 
eigenaar van Nemasco, bouwt alles op.

De testbank bestaat uit losse elementen en is geschikt voor voertuigen tot 2,5 ton per as.
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Welke invloed hebben versleten schokdempers op het weg-
gedrag en hoe wordt een schokdemper geproduceerd? Of wilt 
u meer weten over schokdempertestbanken? Lees het in ons 
maanddossier op www.amt.nl/maart2013 of scan de QR-code.

 WWW.AMT.NL

Alles over schokdempers
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test probleemloos. Daarna volgt een VW Caddy 
met 234.000 km op de teller. Daar blijken beide 
schokdempers achter versleten te zijn: linksachter 
scoort 0,20 en rechtsachter 0,22. ”Ze zijn gelijkma-
tig versleten en nu echt aan vervanging toe”, legt 
Hero Eerligh aan de klant uit.
Dan is het de beurt aan twee andere auto’s die al 
in de werkplaats staan: een Audi A4 en een Seat 
Alhambra. De schokdempers van beide auto’s 
doorstaan de test probleemloos.   Een iets grotere 
uitdaging vormt een Iveco Daily: de testbank 
heeft een beperkte breedte en kan tot 2,5 ton per 
as aan. Een beperkte ruimte achter de schokdem-
pertestbank zorgt ervoor dat de Daily achterste-
voren de werkplaats in moet om de schokdem-
pers achter te kunnen meten.
Na de meting krijgt de klant een print met daarop 
de meetresultaten. Jos Bouw maakt sinds vorig 
jaar al gebruik van de compacte M-tronic-schok-
dempertester. ”Soms voel je tijdens een proefrit al 
dat de dempers defect zijn, maar als we twijfelen 
kunnen we de werking van de schokdempers tes-
ten. Dat resultaat kunnen we dan ook aan de klant 
laten zien. Een bonnetje met het resultaat helpt je 
om de klant te overtuigen”, zegt Bouw. 

 Wat levert het op? 
 ”In de praktijk blijkt dat ongeveer een kwart van 
de schokdempers versleten is. We zagen het al bij 

de eerste vier auto’s op de testbank.” De computer 
slaat alle meetresultaten van de testweek op. Na 
zo’n week krijgt het autobedrijf een overzicht van 
alle geteste auto’s en de resultaten. Nemasco ana-
lyseert de meetresultaten ook en geeft deze door 
aan schokdemperfabrikant Monroe. Als uit de 
gegevens blijkt dat bepaalde types slecht scoren, 
speelt Monroe daar op in.
In totaal heeft de testbank van Nemasco al ruim 
2000 auto’s beoordeeld. In de testweek heeft 
Autobedrijf Jos Bouw 70 auto’s getest. Na de 
testweek zegt Bouw: ”Je weet niet wat je van 
tevoren kunt verwachten. Ik had natuurlijk al de 
nodige reclame gemaakt en ben tevreden met 
het resultaat. Zo’n 80-85% van de auto’s heb ik 
al eerder in de werkplaats gehad. Dus ik heb er 
een paar nieuwe klanten mee aangetrokken. Eén 
nieuwe klant heeft al een afspraak gemaakt voor 
een grote beurt en de koppeling is aan vervan-
ging toe”.
De kosten voor de huur van de testbank zijn 
€ 500,- per week. Jos Bouw heeft naar aanleiding 

van de testweek vijftien sets, dus dertig schok-
dempers, verkocht. Een aantal klanten wil de 
schokdempers in de toekomst laten vervangen. 
Jos Bouw is blij met de resultaten: ”Enerzijds 
wil ik natuurlijk schokdempers verkopen, maar 
anderzijds ben ik blij dat bij de meeste auto’s 
de schokdempers in orde zijn. Het zou ook raar 
zijn als bij een auto die altijd bij mij komt voor 
onderhoud, ineens rondom de schokdempers aan 
vervanging toe zijn”. 

 Voor herhaling vatbaar 
 Jos Bouw is blij met het resultaat: ”Met alleen de 
huur van de testbank ben je er niet. Je moet het 
actief promoten. Ik dacht eerst: dertig schok-
dempers in een week, moet ik misschien zelf zo’n 
bank aanschaff en? Maar in een jaar tijd heb je al je 
klanten gehad en de daarop volgende jaren zul-
len de aantallen versleten schokdempers dalen. 
Waarschijnlijk huur ik over twee jaar de testbank 
nog een keer”. 

Deze Iveco Daily is iets te lang om vooruit op de testbank te staan. 
Om de achteras te meten keerde Jos Bouw het voertuig om. 

Autobedrijf Jos Bouw in 
Nijkerk haalt de meeste 
omzet uit de werkplaats. Het 
bedrijf heeft ook altijd een 
kleine voorraad auto’s staan 
voor de verkoop.

Een VW Caddy met 234.000 km op de teller heeft achter 
versleten schokdempers. De klant krijgt het meetresultaat mee 
op een A4’tje.
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