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Een klein bedrijf met een groot afzetgebied over de hele wereld.
Schokdempers worden hier bedacht, ontworpen én geproduceerd.
We hebben het over TFX Suspension Technology in Weert.
IN 2010 GESTART MET
TFX SUSPENSION TECHNOLOGY
Eigenaar Alex Meijs is heel toevallig in de
schokdemperwereld terechtgekomen. Een goede vriend
van hem, Hans-Dieter Fischer, werkte al in deze business.
“Ik ken hem vanaf de lagere school. Hij werkte al jaren
in de schokdemperbranche en wilde een eigen bedrijf
beginnen, maar niet alleen. Ik werkte als zelfstandig
consultant en wilde altijd al iets anders hiernaast
opbouwen”, vertelt Alex Meijs. Daarbij opgeteld zijn
passie voor auto- en motorrijden en de knoop was snel
doorgehakt. Zo gezegd, zo gedaan. In januari 2010 zag
TFX Suspension Technology het levenslicht.
MODULAIR SYSTEEM CUSTOM MADE
Helemaal vanaf 0 zijn de jeugdvrienden begonnen. Ze
wilden een schokdemper bedenken, ontwerpen en
produceren, die beter was dan alle bestaande. En een
die op meer motoren gebruikt kan worden. Anders zijn er
te veel onderdelen nodig en dus een te grote voorraad.
Meijs: “Het is een modulair systeem geworden. Zo heb je
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veel minder onderdelen nodig. TFX opereert in een heel
specialistische markt. Onze schokdempers zijn compleet
custom made. Zo wordt de schokdemper aangepast op
gewicht van de rijder, rijstijl en ondergrond. Dat is niet
onopgemerkt gebleven. Mensen van Amerika, Zuid-Afrika
tot Australië kopen onze schokdempers.”
ROUTE UITGESTIPPELD, HET LIEP TOCH ANDERS
Het kan soms gek lopen. Hadden de paden van HansDieter Fischer en Alex Meijs zich niet gekruist, werkte
hij nu waarschijnlijk in een heel andere branche. Meijs
vertelt: “Als je jong bent stippel je een bepaalde route
uit. In mijn geval ging ik achtereenvolgens naar de mavo,
de middelbare detailhandelsschool, heao commerciële
economie. En omdat ik het nog niet genoeg vond, heb
ik op de universiteit in Tilburg het diploma beleid- en
organisatiewetenschappen behaald. Je kunt wel zeggen
dat ik een niet echt voor de hand liggende achtergrond
heb voor een bedrijf in schokdempers.” Gaandeweg in je
leven doen zich dingen voor die je een andere kant op
sturen. Dat is in het geval van Alex Meijs heel duidelijk.

CONNECTED BLIJVEN MET HET ONDERWIJS
TFX is een klein bedrijf. Er zijn naast het directiekoppel
2 medewerkers in dienst. De vraag is behoorlijk groot
en er moeten dus werkzaamheden uitbesteed worden.
“We vinden het daarnaast ook fijn om iets terug te doen.
Vandaar dat we regelmatig stagiairs kansen bieden
binnen ons bedrijf. Dit doen we om connected te blijven
met het onderwijs en om iets terug te geven aan de
maatschappij.” Studenten, vanuit vmbo, mbo en hbo, zijn
maar wat blij dat ze bij TFX hun ervaring mogen opdoen.
PRIDE AND JOY
3 eindejaars Mechatronica-studenten van Gilde
Technische School voeren op dit moment project X uit.
Ze ontwikkelen een elektronische bediening van een
pre-load-adjuster voor de schokdemper van een motor.
Simpel gezegd: de motorrijder kan hiermee zelf de vering
van de motor aanpassen. “Na deze stage van 20 weken
geven we in de volgende stageperiode studenten de kans
om het project verder uit te werken. Het prototype maken
en uiteindelijk de productie van de pre-load-adjuster. Dat
is nu het voordeel van een stage bij een klein bedrijf.
Een stagiair kan hier echt ervaren hoe het werkt in de
praktijk. Het blijft niet bij de plannen alleen, de theorie.
Ze hebben het gevoel er echt toe te doen. ‘Ik denk mee
en het product komt daadwerkelijk op de markt’. Hoe

gaaf is dat! We noemen dat pride and joy. Je moet het
leuk vinden wat je doet en je moet er trots op (kunnen)
zijn. Dit proberen we de studenten mee te geven. Dat zijn
heel waardevolle stapjes naar de grote mensenwereld.”
ONDERWIJS NAAR EEN HOGER PLAN
DOOR SAMENWERKING MET BEDRIJVEN
“Ik vind dat er nog meer samenwerking moet komen
tussen bedrijfsleven en onderwijs. En dan het liefst
tussen vmbo, mbo én hbo. Zo zie ik de toekomst van
het onderwijs voor me. Alleen samen kunnen we het
onderwijs naar een hoger plan tillen. Bedrijven kunnen
dan ook beter en makkelijker aangeven wie of wat ze
nodig hebben: bijvoorbeeld zelfstandige medewerkers
die van aanpakken weten. Zo’n projecten als project X
lenen zich hier perfect voor."
EEN KIJKJE IN DE GLAZEN BOL VAN TFX
TFX is ervan overtuigd dat samenwerking de sleutel is
tot succes. Niet alleen met het onderwijs, maar ook met
andere bedrijven. Het is namelijk niet mogelijk om zelf
alles te ontwikkelen. Alex Meijs en Hans-Dieter Fischer
zijn op dit moment in gesprek met een bedrijf dat hen
weer verder kan brengen in de ontwikkeling van de
schokdemper. Zet dit schokdemperland straks op zijn
kop... wie weet?
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