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Veren zonder 
compromis bij MAD
Het is nu 25 jaar geleden dat ondernemer Meindertsma begon

met de fabricage van MAD-autoveren, nu is MAD onderdeel van

handelsbureau VIBA. Maar nog steeds is de standaard vering

van auto’s een compromis, waar MAD graag een afstemming

naar wens van maakt. Voor hulp- en verlagingsveren blijft er

een goede markt.

In de markt voor hulp en verla-
gingsveren spreekt MAD, met
export naar zestig landen en goede
contacten met diverse importeurs,
een aardig woordje mee. Het pro-
gramma van het in Veenendaal
gevestigde bedrijf omvat meer dan
het reeds genoemde, nu ook sport-
veersets (met aangepaste schok-
dempers) worden geleverd en han-
dige apparaten om remschijven
onder de auto af te draaien.
Binnenkort wordt voor het eerst
een catalogus op CD verspreid,
waarmee het makkelijk opzoeken
is welke veren MAD voor een
bepaald type auto levert. Ook actu-
alisering van het gamma en bestel-
ling via internet horen er tegen-
woordig bij.
Overtuigend voert verkoper Rob
Lust aan dat autofabrikanten niet
anders kunnen dan een gemiddeld
voor ieder acceptabele afstemming
van de vering te kiezen, maar dat
het daarmee nog niet voor ieder de
beste afstemming is. Hij wijst er
verder op dat bij bestelwagens het
compromis nog groter is, om de
vering zowel bij lege als volle auto
behoorlijk te laten werken.
Vandaar dat hulpvering goed ver-

koopt, waarbij MAD grofweg twee
soorten aanbiedt. Er zijn stalen
hulpveren die, afhankelijk van het
ontwerp van de wielophanging, in
één tot vijf kwartier te monteren
zijn, en er is regelbare luchtvering
die met een uurtje in of naast de
standaard vering gemonteerd
wordt. Zo’n regelbare luchtvering
is natuurlijk vooral ook handig bij
personenauto’s waar wel eens een
aanhanger of caravan achter komt.
Het streven is om het veercomfort
onaangetast te laten met hulpve-
ring erbij, maar ook met verlaagde
vering. Puur voor het optisch effect

blijkt daar heel wat vraag naar, tot
onze verwondering is de verla-
gingsset voor de Volkswagen T4
Transporter het grootste verkoop-
succes. Dubbelcabine versies voor
geheel of gedeeltelijk privé gebruik
doen het kennelijk goed, en die
mag men dan graag een speciaal
aanzien geven. “Bij de nieuwe
besteller van Renault/Opel, die er
goed uitziet, zien we dat ook al
duidelijk opkomen.” Een sportie-
ver rijgedrag levert verlaagde
vering niet direct op, daarom is er
ook nog sportvering. Kortere maar
ook stijvere veren, waar aangepaste

schokdemping bij hoort.
Bij demonstratieritten blijkt het
nog waar ook, dat onderscheid tus-
sen standaard, verlaagde en sport-
vering. Het meest maakt echter het
effect van luchtvering indruk, bij
een auto met forse caravan erach-
ter. Dankzij een ingebouwde com-
pressor kan het weggedrag tijdens
de rit bijgesteld worden. Omdat
MAD de veren zelf ontwikkelt
wordt niet alleen een standaard
gamma aan vakhandel, dealers en
importeurs geleverd. Onder meer
voor de Britse en Belgische wegen-
wacht worden ook tal van speciale
projecten uitgevoerd om bijzonder
belaste auto’s een bijpassende
vering te geven. ●
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Twee in één, de gele veren zijn verla-
gingsveren met daarin de luchtbalg
die zorgt voor niveauregeling.

Hulpveren worden nogal eens stan-
daard meegeleverd bij een LPG
installatie, om het extra gewicht van
de tank op te vangen.
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