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Een blijvende zoektocht naar ‘het origineel’, 

het streven naar maximaal veercomfort 

en gewoon lekker aan de DS sleutelen. Met 

die ingrediënten ging ik aan de slag om alle 

vier de gelaste veerbollen te vervangen voor  

geschroefde bollen. Het was geen zaak van 

even omschroeven. Dat zou ook te simpel 

zijn. Uiteraard was ik erg benieuwd of mijn 

Snoek met die geschroefde bollen meer zou 

zweven.

Terug van gelaste naar geschroefde veerbollen Nothing beats cubic inches
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Nothing beats cubic inches
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Sinds een jaar of vijf is het mode onder de autofabri-

kanten om de motorinhoud te ‘downsizen’. Oftewel in 

goed Nederlands ‘van een maatje minder te voorzien.’ 

Citroën was al in 1974 aan het downsizen geslagen. 

Maar in plaats van de inhoud van de vier cilinders 

van de motor te verkleinen, werd de inhoud van de 

vier veerbollen teruggebracht. De oorspronkelijke ge-

schroefde veerbol van de DS had een inhoud van 700 

cc. Deze inhoud is vanaf het begin in 1955 tot aan de 

het downsizemoment gelijk gebleven en overleefde de 

evaluatie van rode naar groene olie en de plaatsing van 

vaste in plaats van losse, uitschoefbare schokdempers. 

De vernieuwde veerbol kreeg een inhoud van 500 cc, 

hogere vuldrukken en bestond uit één aan elkaar gelast 

deel. De reden voor deze verandering is zoals voor het 

downsizen is van alle tijden, namelijk kostenbesparing. 

Maar wat heeft dit met het legendarische veercomfort 

gedaan?

Een plusje
Mijn DSuper uit juni 1972 rijdt al die 16 jaar dat ik 

haar in het bezit heb op gelaste veerbollen. Veel DS’en 

kregen ergens halverwege hun loopbaan een of twee 

keer nieuwe veerbollen. En dat waren na 1974 vrijwel 

altijd gelaste bollen. Naast originele Citroën-bollen zijn 

ook imitatie-bollen, zonder ingestanste chevrons ge-

monteerd, zoals op mijn auto het geval was. Eéns in de 

vier à vijf jaar liet ik de bollen opnieuw op druk bren-

gen en over het veercomfort van mijn Snoek had ik ei-

genlijk geen klagen. Maar toch, ik wilde mijn DSuper 

voorzien van geschroefde veerbollen met vaste schok-

dempers. Een plusje voor het comfort, de originaliteit 

en de looks natuurlijk. 

Een setje geschroefde veerbollen scoren is erg makke-

lijk. Het clubmagazijn verkoopt de gereviseerde bollen 

van Citrotech. Die bollen zijn voorzien van nieuwe 

membranen en nieuwe schokdempers. Ik besloot ech-

ter op zoek te gaan naar veerbollen om ze zelf te revi-

seren. Bij Huub in ’t Zand vond ik een fraai setje dat al 

was losgeschroefd. Dat was een makkelijk begin.

Prachtig schroefdraad
Als eerste heb ik de vier opengeschroefde bollen eens 

goed bekeken. Dan valt op wat een prachtig stukje 

techniek daarin schuilt. Zo is de schroefdraad voorzien 

van een asymmetrisch profiel als een zaagtand: een 

kant is schuin en een kant is recht. Dit zorgt ervoor dat 

de schroefverbinding veel sterker is en pas bij een veel 

hogere druk bezwijkt. Deze techniek wordt ook toege-

past bij granaten, heb ik me laten vertellen. Ook het 

draai- en freeswerk waarmee zo’n bol is gemaakt laat 

zien dat er echt vakmanschap aan te pas kwam. Met een 

staalborstel op de slijptol kwam de naakte, blinkende 

stalen ondergrond tevoorschijn. De schokbreker heb 

ik met remmenreiniger en perslucht schoongemaakt 

en de schaaldelen met waterproof schuurpapier korrel 

280 en vervolgens 800 opgeschuurd. Met name de pas-

vlakken moesten spiegelglad zijn. Citrotech leverde de 

nieuwe membranen per post. En een goed advies om 

ze te monteren. De membranen zijn van desmopan, 

een soort halfdoorzichtig wit kunststof en lijken vrij 

stug. Monteren is eenvoudig in de onderste helft van 

de bol, waarbij het membraan goed moet aanliggen in 

de sponning. Met een vingertje vaseline heb ik de rand 

ingevet, zodat de bovenste helft niet het membraan uit 

de sponning trekt bij het aandraaien. Dat aandraaien 

gaat met de hand tot het vast-is-vast principe. Defi-

nitief vastzetten moet met speciaal gereedschap. Na-
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tuurlijk is ook het afdichtingsringetje van de vulnippel 

vervangen.

Toch niet origineel
Het aandraaien en vullen van de bollen kan ik niet zelf. 

Het clubmagazijn heeft zich hierover ontfermd. Helaas 

kwam Albert-Jan Bulder van de technische commissie 

met de constatering dat de voorbollen niet van een DS 

maar van een SM zijn. Na overleg met Albert-Jan be-

sloot ik ze toch maar te proberen en heb ze laten vul-

len op de juiste druk voor de DS, namelijk 59 bar. Een 

SM neemt namelijk genoegen met een druk van 40 bar 

op de voorbollen. De schokdemper zal wel wat stugger 

zijn dan die van de DS-bol, verwacht ik. De achterbol-

len waren wel de juiste en zijn gevuld met stikstof op 26 

bar. Als laatste gaf ik de vier bollen een mooie groene 

laklaag, gewoon met een spuitbusje van Halfords met 

ongeveer het juiste groen. De voorbollen heb ik een 

blauwe band gegeven, overeenkomstig met de vuldruk 

van 59 bar. 

De vier prachtige sierraden moest ik natuurlijk nog 

op de auto zetten. Dat stelde eigenlijk niet zoveel voor. 

Auto in de hoogste stand, op vier assteunen, motorkap 

open en de achterschermen en achterwielen eraf. Dan 

met draaiende motor en nog steeds in de hoogste veer-

stand met een oliefilterketting alle bollen een halve slag 

losdraaien. Dat viel nog niet mee. Wat zaten die kren-

gen vast. Uiteindelijk met een flinke pijp op de sleutel 

ging het zomaar. Vervolgens het hefboompje van de 

hoogteregeling in de laagste stand en de ontlastschroef 

van de drukregelaar een kwartslagje open om het hele 

systeem drukloos te maken. De bollen lieten zich met 

de hand losdraaien. En ondanks het drukloos maken, 

kwam er toch nog best veel LHM uit de veercilinder 

linksvoor. Als ik dit nog eens doe, zet ik ‘em voor op 

de krik om de wielen en dus ook de zuiger in de veer-

cilinder meer te laten zakken. Met een nieuw rubber 

ringetje in de veercilinder kun je de nieuwe veerbol-

len er zo opdraaien. Handvast is voldoende. Als laatste  

gingen de achterwielen en achterschermen er weer op 

en heb ik de ontlastschroef op de drukregelaar met  

lopende motor weer dichtgedraaid. 

Zweven of zweven?
Het resultaat was direct al geweldig. Met de looks en 

de terugkeer naar originele onderdelen was ik in mijn 

nopjes. Vol spanning ging ik op pad om de eerste proef-

rit te maken. Het verschil met de gelaste bollen is niet 

heel groot, maar wel duidelijk merkbaar. Vooral kleine 

ribbels op de weg lijken die geschroefde bollen beter 

weg te filteren. Ook het afdalen van een verkeersdrem-

pel gaat soepeler, zonder dat de auto nadeint. Ook met 

vijf man aan boord of een aanhanger vol dozen van 

Ikea. Citroën heeft met het downsizen van de bollen 

toch iets van de DS-deugden comfort en ‘vol technische 

hoogstandjes’ laten vieren. Ondanks de inzet van ver-

keerde voorbollen, van een SM dus, geeft mijn DSuper 

echt meer een zweefgevoel. Ik zet nu mijn zoektocht 

voort naar geschroefde DS-bollen met vaste dempers. 

Eens kijken of dat nog een verbetering geeft.

Gerald Willemsen

Druk en volume

Veerbol DS  Voor druk (bar)  Achter druk (bar)

Geschroefd (700 cc) 59 26

Gelast (500 cc) 75 38


