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NR. NAAM WOONPLAATS TYPE
2347 B.P.J. van der Schaaf Apeldoorn 244 DL
2383 E.L.J. van Kooij Putten 240 GL
2386 J.E. Achterberg Heerde 240 GLT
2391 A.R. van Riemsdijk Reeuwijk 240 GLE
2392 D. de Fouw Hoogvliet 240 Turbo
2394 K.J.W. Rijpaard Bavel 244 GL
2397 A.P.N.  Witlox Bergen op Zoom 245 DL
2398 W. van den Bos Assen 240 Polar

NIEUWELEDEN

Op pagina 20-21 van dit nummer (uithaler/poster) deze keer de

Volvo 264 GLE van modeljaar 1977. Dit model is herkenbaar aan

de buitenspiegel op de deurflank. Die spiegel is trouwens 

elektrisch bedienbaar. De foto is aanzienlijk recenter dan de auto

zelf en laat een zeer nette Volvo zien met de nodige opties zoals 

snowcap, wind deflectors, voorspoiler, elektrische antenne 

en 'Ambulance' velgen. De lakkleur op de bandenbak doet 

vermoeden dat de auto is overgespoten in een overigens zeer

nette blauwe metallic (laknr. 126). Redactie.

Data onDer voorbehouD
actuele info op De site!

ZaterDag 6 april
airco WorKshop 
Car Cool Systems - Helmond
ZonDag 14 april

alv en voorJaarsrit 
Locatie volgt

vriJDagavonD 26 april
technische info-avonD 

Schmidt - Gemert
ZaterDag 11 mei

sleutelDag
Noord-Nederland (info volgt)

DinsDagavonD 14 mei
roestpreventie WorKshop 

Volvo Klassiekers - Barneveld
ZaterDag 18 mei

sleutel- en taXatieDag 
Nordicar - Heerhugowaard
ZaterDag 25 mei

sleutel- en taXatieDag 
Van Roosmalen - Waalwijk

WoensDag 12 Juni
lascursus 

Rustbuster - Veenendaal
ZaterDag 22 Juni

sleutelDag
Schmidt - Gemert

ZaterDag 29 Juni
autopoets WorKshop

1-2-3 Autopoets - Herpen
ZaterDag 7 september

sleutelDag 
Van Roosmalen - Waalwijk

ZaterDag 14 september
sleutelDag 
Schmidt - Gemert

ZaterDag 21 september
sleutelDag 

Nordicar - Heerhugowaard
Za 28 en Zo 29 september

volvo KlassieKer beurs (vKb)
Autotron - Rosmalen

ZonDag 20 oKtober
naJaars toerrit

Info volgt
ZaterDag 9 november

WinterKlaar maKen 
Nordicar - Heerhugowaard

ZaterDag 16 november
WinterKlaar maKen

Van Roosmalen - Waalwijk

NIEUWE LEDEN TOT EN MET FEBRUARI 2013

KALENDER2013

Tekening: De ‘familycar’ uit de accessoire-brochure van 1986.
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QR CODE
heeft u een smartphone? scan de code om

snel naar de website te gaan om het laatste

(evenementen)nieuws te lezen.

ANDERE TIJDEN - DAT KUN JE WEL ZEGGEN!
ons Volvologisch jaar begon bij Beeld En Geluid in Hilversum. Dat is dus ìn het decor van onder andere het tv-programma 'Andere tijden'. 
Het was een mooie nostalgische dag waarbij we buiten op nog een extra laagje wit werden getrakteerd. Gelukkig zijn onze auto's er ooit 
voor gemaakt om zulk winterweer te doorstaan. Precies één week later werd op koninklijke wijze een nieuw tijdperk aangekondigd op alle 
televisie- en radiozenders des vaderlands. Binnen een maand is dat nieuws een voltrokken feit en kan het gebeuren de geschiedenisboeken
in... in digitale vorm dan. Echt andere tijden. De tijd lijkt steeds sneller te gaan. Toch tikt het quarz-klokje in mijn dashbord rustig verder, net
als 34 jaar geleden. En onze oude vertrouwde Volvo's houden gewoon stand tussen alle elektronische noviteiten die overmorgen alweer 
ouderwets schijnen te zijn.
ondertussen lijken we ook steeds drukker te zijn met het communiceren met iemand die NIET lijfelijk aanwezig is. op die manier heb je 
ineens veel 'vrienden' erbij. Het is niet zo dat we elkaar op die manier beter begrijpen, maar het is blijkbaar leuk om mee te maken wat al
jouw 'vrienden' op afstand meemaken. Laatst kreeg ik een 'whatsapp-je' (jawel!) met het verzoek of ik wou meehelpen met een verhuizing.
mijn klassieke 245GL blijkt dan ineens een geweldige bolide te zijn (?!) In plaats van ernstig milieuvervuilend is ie ineens zo handig en zóóó
goed! Inderdaad, vrienden op afstand en daar houd ik ze ook graag. Ze zijn mij dan een onoverbruggelijke brug te ver. Ik whatsapp ze nog
wel... misschien...
Als ik terugkijk op de jaren toen onze bolides nog letterlijk op de tekentafel (ik herhaal: teken-tafel) lagen, ratelde op de achtergrond hooguit
een fax, uiteraard in zwartwit. mensen praatten er destijds over dat ABBA (april 1974) het Eurovisie-songfestival gewonnen had met het
hippe Waterloo. In die tijd hadden winkels nog deuren en daar kwam je mensen tegen die je kende. Tegenwoordig hoef je het winkelwagentje
niet te duwen en ook niet meer terug te zetten. In plaats daarvan zijn er inlogcodes en klantnummers, 'persoonlijk' voor iedereen. De enige
keren dat ik vroeger als klant een nummer kreeg, was dat uit zo'n paal met bonnetjes bij de slager!  Als je weer beleefd was geweest dan
kreeg ook dit jochie een extra stukje worst! Tegenwoordig surfen we, traceerbaar dankzij cookies, verder om te kijken of we het elders in de
wereld toch goedkoper kunnen vinden, ondanks ons medeweten van kinderarbeid en misstanden aldaar.

De vervlogen tijden (zonder mobieltjes) met onze Volvo's in de tijd dat ze nog nieuw waren. En iets zelf repareren? Dan kunnen wij nog lekker
ouderwets aan de sleutel in plaats van aan de (inmiddels draadloze) stekker. Laten wij weer ouderwets gaan sleutelen! De 1e sleuteldag
is al 11 mei in Groningen. met echt tastbare mensen-hulp, in plaats van 'online klantenservice' met FAQ's en andere zoekplaatjes. En tegen 
die tijd hebben we de Airco-workshop, de ALV met voorjaars-toerrit en
een technische avond in Gemert met elkaar al achter de rug. U leest het
goed: de lente is nog maar net begonnen en onze agenda staat vol Volvo
evenementen verspreid over het hele land. Ze zijn mogelijk gemaakt
door aktieve sponsoren en aktieve leden. Trouwens, gaat u eens een 
volgende toerrit uitzetten? U krijgt hulp en het is echt leuk om te doen!
En heeft u een hele mooie bolide, dan kunt u zich opgeven voor 
"de mooiste van". Daar zijn leuke prijzen mee te winnen! En de mooiste
3 gaan mee naar de VKB in Rosmalen.
U kunt het ook allemaal op onze website volgen denkt u...? Ja, dat klopt. 
Hopelijk wel: mede dankzij een (dringend !) nog te vinden nieuwe 
webmaster. Toch is meemaken véél leuker! Kunt u me nog volgen?

Met m'n trouwe Volvo en echte Volvovrienden ben ik de koning te rijk! 
Leve de 200-serie! - Kees Aelberts.

op De cover zien we deze keer een volvo 264 gle van 

modeljaar 1980. hoewel de gle-versie als toenmalige 

topmodel uit de 264-reeks tamelijk luxe was, kon er toch nog

het nodige aan opties worden bijbesteld. Zo is dit exemplaar

voorzien van corona-velgen en dakdragers. 

met deze laatste accessoire verandert de nette directeur in 

een sportieve reisleider.  Redactie.

VAN DE VOORZITTER

COLOFON
DAGELIJKS BESTUUR
Voorzitter • Kees Aelberts
E voorzitter@volvo240-260register.nl 
Secretariaat • Fred Tank
Postbus 23, 6245 ZG EIJSDEN
E secretariaat@volvo240-260register.nl
Penningmeester • Wout Wilbrink 
E penningmeester@volvo240-260register.nl
Algemene zaken • Ronald Wassink 
E algemenezaken@volvo240-260register.nl

COMMISSIES
Evenementen
E evenementen@volvo240-260register.nl
Jaap van oudheusden (coördinator) en 
Jacob Wink.
Documentatiebeheer
E documentatie@volvo240-260register.nl 
Henk Dieteren en Aernoud Jalink.
Mooiste van
Emooistevan@volvo240-260register.nl
Joël Aarts, Henk Dieteren, maurice Pierik 
(coördinator) en Jacob Wink.
Secretariaat - Ledenadministratie - Logistiek
Fred Tank - Telefoon: 06 40 65 47 70
E secretariaat@volvo240-260register.nl
Ellis Goderie (ledenadministratie)
E ledenadministratie@volvo240-260register.nl
maurice Klaver (Logistiek/Butiken)
E logistiek@volvo240-260register.nl
Techniek
E techniek@volvo240-260register.nl
Adrie de Bekker (coördinator), Henk van der Poll, 
Paul Schreurs en Dirk de Vries.
VOLVOLOGISCH 
E volvologisch@volvo240-260register.nl  
Ronald Wassink (coördinator, hoofdredactie,
fotoredactie, concept & design)
Tim van den Broek (redactielid), maurice Pierik 
(redactielid), Simon Slothorst (redactielid), 
margot Wassink-van Dijk (eindredactie),
Losse nummers nabestellen € 5,00 (op=op) 
Website
www.volvo240-260register.nl
Ewebmaster@volvo240-260register.nl  
Henk van Roon (coördinator, webmaster) en 
Patrick Deunhouwer (forum en website).

VERGADERDATA 2013
Bestuur/Commissies: 5 feb - 5 mrt - 14 apr (ALV)
28 mei - 3 sept - 1 okt - 5 nov en 3 dec.
Bestuursvergadering: 18 juni.

ALGEMENE GEGEVENS
Bankrekening
Postbank, rekeningnummer 8276656 
t.n.v. VoLVo 240-260 REGISTER.
Contributies
Lidmaatschap 4 44,50 per jaar. 
Korting 5,- voor aut. incasso = 39,50 per jaar. 
Eénmalig inschrijfgeld 4 25,-. 
Advertenties

T(035) 6566 202 (ma-vr 8-17.00 u).
Tarieven op aanvraag. Rubriek kleintjes: 4 15,- 
(ongeveer 15 regels + foto’s, voor leden gratis).  
Technische realisatie en distributie 
www.557design.nl

ERELEDEN
Jan Jacob Dolleman, Henk Dieteren, Fred Klinkhamer, 
Jan-Jacob Paarlberg, Ingrid de Jong, Cees de Jongh †
en Thomas Schouten. 

16e Jaargang • Maart 2013 • nr.1 
VOLVO 240-260 REGISTER •  Opgericht 06-09-97
VOLVOLOGISCH • Ledenmagazine
(verschijnt 4 x per jaar in de laatste week 
van ieder kwartaal).
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8 NJR 2013 - BEELD & GELUID

10 DE ‘FRENCH CoNNECTIoN’

20 UITHALER: VoLVo 264 GLE 1977 

22 ERVARINGEN mET EEN 264 GLE UIT ZWEDEN 

25 BUTIKEN VAN HET REGISTER

26 DE VoLVo VAN ERIC RUTGERS

29 DE mooISTE VAN...

32 VoLVomoNDIG, VooR EN VooRAL DóóR LEDEN

33 CoLUmN FRANK VAN GURP

INHOUD
attentie! Kopij, foto’s/illustraties en kleine advertenties 

voor volvologisch nr. 02-2013, moeten uiterlijk 17 mei 2013

in het bezit van de redactie zijn!

© 2013 - Het VOLVO 240-260 rEGıstEr behoudt zich het recht van plaatsing voor. Hoewel bij dit magazine de

uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk-)fouten en onvolledigheden niet

worden ingestaan en aanvaarden auteur(s), de redactie van VOLVOLOGıscH en het VOLVO 240-260 rEGıstEr

deswege geen aansprakelijkheid.

26

OOK MEEDOEN AAN ONZE EVENEMENTEN?
Voorkom teleurstellingen en lees onze spelregels op www.volvo240-260register.nl

8

10

29 32
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BEELD&GELUID
Op 20 januari konden we de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst bijwonen, dit keer in het fraaie gebouw
van Beeld & Geluid in Hilversum. Iets later in januari dan gebruikelijk maar deze locatie is druk bezet en
het kon niet eerder. Dat gaf toch wat problemen want een week eerder was het nog prachtig weer maar
nu dreigden de voorspelde sneeuwstormen wit roet in het eten te gooien. Viel allemaal uiteindelijk wel
mee maar er waren toch wat late afzeggingen. Jammer, maar het weer valt nu eenmaal niet te regelen...
De aanwezige leden en aanhang genoten van de goede ontvangst en het geboden programma. Leuke oude fragmenten
in de filmzaal afgewisseld met een rondleiding door het imposante gebouw. Te veel om op te noemen en dan was er ook
nog de gelegenheid om na de heerlijke lunch de ‘Experience’ te doen maar dat kon ook op een andere datum door 
gebruik te maken van de aangeboden kortingscoupon. Door de naderende sneeuw kozen veel leden eieren voor hun
geld en na een bezoek aan de museumwinkel 
(waar ook korting te krijgen was) besloten velen 
om op een andere datum terug te keren.
Al met al heel veel gezien én geleerd. 
met dank aan de organisatie!

NIEUWJAARSBIJEENKomST HILVERSUM

Teks t  e n  f o t o ’s :  R ona l d  Wa s s i n k .

Foto’s: Van het karretje van ‘Animal Crackers’ tot de

oude Ampexbanden, het was erg fraai en vooral erg

imposant, het video-archief is waanzinnig groot en

kan ter plekke worden geraadpleegd.

Foto boven: De ‘Wall of Fame’ is een imposante 

glazen panelenwand met afbeeldingen van BN-ers

uit het omroepverleden én het heden...

Grote foto: 26 meter de

lucht in en 23 meter de

grond in, je zou er bijna

duizelig van worden...
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LoVE IT OR HATE IT

De volvo v6 is een bijzonder geval van ‘love it or hate it’. De een loopt er

mee weg, de ander gruwelt er van. De v6-motor, die voornamelijk in de 

volvo 260 en later ook in de volvo 760/780  werd 

gebruikt, is in ieder geval een krachtbron met een 

bijzondere geschiedenis. ook voor volvo is de v6-

motor een bijzonder geval. Want, was het niet volvo

zelf die bij de introductie van de opvolger van de v6 verzuchtte nooit

meer een v-motor te bouwen? op dit laatste kwam volvo overigens in

2005 terug. toen werd namelijk de v8-motor gepresenteerd in de Xc90.

laten we voor het verhaal maar eens teruggaan naar het verleden...

een fr anse motor?
De oorsprong van de Volvo V6 bevindt zich in Frankrijk, waar
Peugeot en renault de handen ineen hadden geslagen voor de
ontwikkeling van een grote motor. 

Vóór de tweede Wereldoorlog bouwden beide bedrijven nog
grote auto's met zescilinder motoren, en renault heeft zelfs nog
achtcilinder auto's vervaardigd. Maar in de naoorlogse tijd was
er geen behoefte meer aan dure en onzuinige auto's, waardoor
beide bedrijven zich specialiseerden in kleinere middenklassers.
ın de jaren '60 nam de welvaart flink toe, zodat de tijd weer rijp
zou zijn voor grotere modellen. Omdat bij zowel Peugeot als 
renault werd ingeschat dat de markt voor dergelijk grote auto's
niet al te groot zou zijn, werd besloten om de handen ineen te
slaan. ın 1966 begon het project dat uiteindelijk zou leiden tot
een V6-motor.

Foto links: De Volvo 264 DL van 1976 is met 125pk

duidelijk bescheidener dan de vroegere Volvo 164 E.

Foto linksonder: Diverse Franse sportwagens 

werden aangedreven door de PRV-motor, waaronder

deze Alpine A310 (1976).

Foto linksboven: In de gedistingeerde Volvo 262 C

kwam de PRV goed tot zijn recht. De oude Renault 6

op de achtergrond zal puur toeval zijn (1980).

THE FRENCH CoNNECTIoNTe k s t  e n  r e s e a r c h :  M au r i c e  P i e r i k
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THE FRENCH CoNNECTIoN Foto rechts: De Peugeot 504 Coupé was

het eerste model dat met een PRV-motor

kon worden geleverd (1975).

Foto geheel links: Diverse voorstellen van Renault

Projet H (1966). Foto links: Een reconstructie van een

van de Volvo P1560 prototypes (1968). Foto rechts-

boven: Het montageproces in Douvrin in volle gang.

Inzet: PRV; Peugeot 604, Renault 30 en Volvo 264.

Foto rechts: De B27E motor. 

eigenliJK een v8?
Er doen verhalen de ronde dat deze V6-motor eigenlijk als een
achtcilinder bedacht zou zijn. De oliecrisis van 1973 zou er voor
gezorgd hebben dat er twee cilinders werden geamputeerd. 
De aanvankelijke keuze voor een V8-motor zou kunnen verklaren
waarom de motor de voor een V6 ongebruikelijke hoek van 90
graden tussen beide cilinderbanken heeft. Dit verhaal klopt 
gedeeltelijk. ın de jaren '60 waren Peugeot en renault succesvol.
Dit smaakte naar meer. Beide bedrijven wilden een topmodel
met V8-motor. renault ontwikkelde hiervoor een aantal 
prototypes van een 4,90 m lange limousine. Dit project (Projet H),
werd echter al in 1967 gestopt. De 3,55 liter grote achtcilinder
zou te zwaar worden en te veel brandstof verbruiken. ın 1968
werd reeds besloten om alleen een zescilinder afgeleide te 
ontwikkelen van de V8. Dit werd dus een V6 die feitelijk gelijk is
aan de eerdere V8, waarvan twee cilinders zijn afgehakt. 

volvo Doet mee
Volvo was in 1966 begonnen met Projekt 1560, dat zou moeten
leiden tot de opvolgers van de Volvo 140/164-serie. Deze serie
modellen zou worden aangedreven door een gemoderniseerde
viercilinder motor die gebaseerd is op de B20 motor, en een
(eigen) V8-motor voor het topmodel. Vanwege het grote 
gewicht en omvang, werd de oude zescilinder uit de 164 niet
geschikt geacht. ın 1971 besluit de nieuwe president-directeur
Pehr G. Gyllenhammar dat Projekt 1560 moet worden gestopt.
De 140/164 zou sterk worden gemoderniseerd tot de 200-serie.
Gyllenhammar was een voorstander van internationale samen-
werking. Daarom werd besloten dat voor de ontwikkeling van
de nieuwe (zes- of acht-cilinder) motor er een samenwerking zou
worden aangegaan met andere fabrikanten. ın hetzelfde jaar
sloot Volvo zich aan bij de ontwikkeling van Peugeot en renault.
Hierdoor ontstond op 28 juni 1971 de société franco-suédoise
de Moteurs, met standplaats Douvrin nabij Lille, alwaar ook de
motoren zouden worden gefabriceerd. De drie partners hadden
alle eenderde aandeel in de joint venture maar zouden wel 

onafhankelijk blijven. Daarnaast bestond er voor alle drie de
partijen de mogelijkheid om onafhankelijk van elkaar deel-
technieken te ontwikkelen. Volvo kon op die manier eigen 
technologieën ontwikkelen voor emissiebeperkingen, hetgeen
belangrijk was voor de Amerikaanse markt. Een ander voordeel
voor Volvo was dat de productielocatie zich binnen de EEG-
grenzen bevond. De eerste letters van de drie samenwerkende
bedrijven leidt ertoe dat de V6-motor de PrV-motor wordt 
genoemd. soms wordt deze V6 ook aangeduid als Douvrin-
motor, maar dit is verwarrend aangezien hier de viercilinder
lichtmetalen 2,0 - 2,2 liter motorenfamilie van Peugeot en 
renault wordt bedoeld die ook in Douvrin werd geproduceerd.

het ont Werp van De v6
Een markant gegeven van de PrV-motor is dat de twee 
cilinderkoppen haaks ten opzichte van elkaar staan. De blokhoek
is dus 90°. Dit is een ongebruikelijke keuze voor een V6-motor.
Normaal heeft een V6 motor een blokhoek van 60°, waardoor
deze zeer trillingsvrij loopt. toen de nieuwe motor in 1974 werd
gepresenteerd, behoefde deze ongebruikelijke ontwerpkeuze
uitleg. Op het Automotive Engineering congress and Exposition
in Detroit van februari 1976 gaven de drie fabrikanten hun 
motivatie voor de keuze voor een V6 motor met een blokhoek
van 90°. De motor zou hierdoor voor een veel breder toeren-
gebied inzetbaar zijn. Een ander belangrijk argument is dat een 
dergelijke motorconfiguratie een veel kortere en lagere motor
oplevert. Dit was vooral voor de toepassing in de voorwiel-
aangedreven renault-modellen van belang. tot slot bleek een
dergelijke motorconstructie zeer geschikt te zijn om van 
aluminium te maken. De Fransen hadden uitgebreide ervaring
opgedaan met aluminium motorblokken. ten opzichte van
gietijzer is een aluminium blok veel lichter. De V6 weegt 156 kg
en is daarmee ongeveer net zo zwaar als een Volvo viercilinder. 
Een nadeel van de 90° blokhoek is dat dit voor een zescilinder
viertaktmotor een ongunstige verdeling van ontstekingen 
oplevert. Hierdoor loopt een dergelijke motor wat rauwer dan
een V6 met een blokhoek van 60°, of een zescilinder-in-lijn-
motor. Niettemin zou de V6 een rustiger loop kennen dan de
gebruikelijke viercilinders. 

Over het feit dat een blokhoek van 90° toevallig een erfenis was 
van het aanvankelijke plan om een achtcilinder te ontwikkelen 
(voor een V8 is een blokhoek van 90° juist uitstekend) werd 
met geen woord gerept door de drie autofabrikanten.

De eerste moDellen met De prv
De eerste auto die met de nieuwe PrV motor kon worden 
geleverd was de Peugeot 504 coupé. Zeer snel hierna volgde
Volvo met de nieuwe 264-serie. ın 1975 werden de eveneens
nieuwe renault 30 en Peugeot 604 voorgesteld aan het publiek.
Bij de Franse automodellen reageerde het publiek zeer 
enthousiast op de nieuwe motor. De Volvo echter, werd met 
gemengde gevoelens ontvangen... De auto was weliswaar een
duidelijke verbetering ten opzichte van de Volvo 164, zo was 
de wegligging duidelijk verbeterd, maar dat gold voor alle 
modellen uit de 200-serie. Motorisch kon de 264 minder 
overtuigen. De motor was duidelijk lichter en compacter, 
zodat de motorruimte niet  vergroot hoefde te worden, maar 
de 2,7 liter V6 was duidelijk minder krachtig dan de oude 3,0
liter uit de Volvo 164. ın combinatie met een automaat kwam 
de motor nog het best tot zijn recht. Het verbruik en de 
souplesse van de motor waren echter een zwak punt.
Autovisie testte in 1974 een Volvo 264 GL Automaat. De 140 pk
sterke motor bleek redelijk werk te hebben aan de 1390 kg
zware auto. De standaard sprint van 0 naar 100 km/h duurde
14,3 seconde en de top bedroeg 170 km/h. Volgens het Britse
Autocar accelereerde de 244 GL met zijn 123 pk viercilinder in
11,4 seconde naar de 100 km/h en was de topsnelheid 171 km/h!
tel daarbij op dat de 264 GL bij 120 km/h 1 op 6 liep, terwijl de
244 GL bij die snelheid 1 op 8,5 verbruikte en je kunt je wel
voorstellen dat die V6 niet bepaald overdonderde.

De prv v6 in De volvo 200-serie
De PrV-motor was aanvankelijk voorbehouden aan de 260-
serie. ın Volvo nomenclatuur werd de PrV-motor bij Volvo 
omgedoopt tot B27, waarbij B voor bensin staat en 27 voor 

de cilinderinhoud in deciliters. ın het eerste modeljaar werd 
alleen de B27E injectiemotor geleverd. Een jaar later werd de 
'instapper' van de 260-serie de 264 DL, uitgerust met een B27A-
carburateurmotor met slechts 125 pk. Voor o.a. de Amerikaanse
markt werd de 'schone' B27F-injectiemotor voorgesteld. 
De 260-serie leek niet heel gemakkelijk te verkopen. ın Zweden
en Noorwegen kwam Volvo in modeljaar 1980 daarom met de
244 en 245 met B27E-motor. Officieel enkel aangeduid met 'GLt'
en nauwelijks te onderscheiden van de viercilinder GLt. Met de
komst van de GLt (V6) stationcar verdween in Zweden en 
Noorwegen de Volvo 265 geheel van het leveringsprogramma.
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Molenstraat 11
4851 SG ULVENHOUT
T: 076 565 68 79
F : 076 565 44 51
E : smeekens@wxs.nl SHOWROOM ONDERHOUD RESTAURATIES

Voltastraat 60
7006 RW DOETINCHEM

Tel. 0314 34 64 66
Mail: info@slubo.nl
Site: www.slubo.nl

Wij leveren een compleet
onderdelen pakket voor uw Volvo

tegen scherpe prijzen.

GarageEvertKooij
V O L V O 2 4 0 S P E C I A L I S T

• onderhoud • onderdelen
• RDW-keuringsstation
• taxatie door beëdigd taxateur
• autotransport met autoambulance
• advies • technische voorkeuring 
• meer dan 40 jaar ervaring in 

personenauto's en klassiekers

Regelmatig gebruikte Volvo's 240 te koop.

Garage Evert Kooij - Bel vrijblijvend voor info: 0223 63 18 26
of kijk snel op: www.evertkooij.nl
Breeuwersweg 14 - 1786 PG Julianadorp/industrieterrein Kooypunt

Voor modeljaar 1980 werd de B27A-carburateurmotor door een
uitgeboorde versie met 2,8 liter inhoud vervangen, logischer-
wijs B28A genoemd. Deze motor werd in dit jaar echter niet in
Nederland geleverd, waardoor alle 260-modellen weer een
B27E-injectiemotor hadden. Voor modeljaar 1981 werden de
overige versies van de B27 vervangen door de grotere B28-
motoren. ın het Nederlandse modelprogramma kreeg de 264
DL aldus de 129 pk sterke B28A motor en de overige versies de
155 pk sterke B28E motor.

ın februari 1982 presenteerde Volvo de nieuwe 760 GLE met
B28E-motor. Hiermee kwam snel een einde aan de sedan-
modellen van de 260-serie. De 260 GLE Estate wordt vanaf dat
moment alleen nog geleverd in Groot-Brittannië en Australië .
Hoewel je zou verwachten dat een V6 het in Amerika goed zou
doen, lijkt dit niet zo te zijn. Voor modeljaar 1980 leverde men
bijvoorbeeld al een alternatief voor de zescilinder: de Volvo GL.
Deze variant lijkt sprekend op een 264, maar heeft een vier-
cilinder motor. Een jaar later verdwijnt de stationcarversie met
V6 alweer en vanaf deze tijd legt Volvo UsA meer de nadruk op
de Volvo 200-serie met viercilinder turbomotor.

verbeteringen aan De v6
De als gevolg van de constructie onregelmatige loop van de
PrV V6 motor is al eerder aangestipt. renault is de eerste die
deze zogenaamde odd-firing van de PrV-motor aanpakt, en wel
in de renault 25 turbo. Bij deze motor zijn de tapeinden van de
zuigers onderling 30° verschoven, waardoor het probleem met

onregelmatige loop van de V6-motor wordt verholpen. Bij deze
PrV-motoren is er sprake van even-firing.
ınteressant is dat Volvo bij de presentatie van de nieuwe Volvo
780 melding maakte van een 780 turbo, voorzien van dezelfde
2,5 liter V6-turbomotor. Vanwege koelingsproblemen door de
toch iets te krappe motorruimte, komt deze ultieme V6 er niet.

De aanpassing van de krukas beleeft bij Volvo pas zijn debuut 
in modeljaar 1987. Deze motor wordt bij Volvo B280 genoemd.
De B280E/F-motoren zijn te vinden in de Volvo 760, 780 en 
Japanse en Australische 1990-modellen van de Volvo 960. 
Hoewel het vermogen inmiddels is gestegen tot 170 pk, zijn
deze PrV-motoren nog steeds geen krachtpatsers. Om meer
vermogen te kunnen aanbieden greep Volvo daarom terug 
naar haar eigen geblazen viercilinders. Verder is Volvo bezig 

THE FRENCH CoNNECTIoN

Foto linksboven: In Zweden en Noorwegen werden ook 240-modellen verkocht 

met V6-motor, zoals deze Volvo GLT van 1981. Foto geheel boven: De 260 GLE Estate

op de voorgrond behoort tot de laatsten uit de 200-serie met een V6 (1984). 

Daaronder: Schematische weergave van de oorspronkelijke PRV-motoren met hun 

bijbehorende 'onregelmatige' ontsteking, ook wel odd-firing genaamd. 

Foto links: De B28E in vol ornaat. Foto boven: Nooit gekomen: Volvo 780 V6 Turbo.

Schematische weergave van de 

oorspronkelijke PRV-motoren met hun 

bijbehorende 'onregelmatige' ontsteking,

ook wel odd-firing genaamd.

Plekje op uw klassieke auto?
Wij maken het graag, goed en nog voordelig ook!

Dienstverlening op autogebied.

Industrieweg 3 - 7251 JT VORDEN - 0575 555 204 - info@classicenko.nl
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met het ontwikkelen van een geheel nieuwe motorenlijn die
bestaat uit lijnmotoren met 6, 5 en 4 cilinders. ın 1991 stapte 
Volvo daarom uit het PrV-motoren-programma.

prv als WerelDmotor en ZiJn reputatie
De PrV motor is uiteindelijk in zeer veel auto's terug te vinden.
Naast Volvo-modellen werd door zowat alle Franse automerken
de motor toegepast. De Amerikaanse merken DeLorean, Dodge
en Eagle hebben de PrV motor gebruikt, evenals Lancia en het
Portugese merk UMM. Met de productiestop van Volvo's met 
de PrV-motor, hield het in Frankrijk nog niet op. Peugeot en 
renault ontwikkelden de motor door. Zo ontstond er een 3,0
liter versie met 12 en 24 kleppen. ın 1998 komt er na 970.315
exemplaren een einde aan de productie van de PrV-motor.

terugkijkend zou je kunnen concluderen dat de PrV V6-motor
wel wonderlijk, maar geen wereldwonder was. Veel Volvo-
rijders vinden het maar een lastige motor, die lang niet zo 
bedrijfszeker is als een Volvo viercilinder. reparaties kunnen 

THE FRENCH CoNNECTIoN

Boven: Motorspecificaties van de PRV-motoren zoals die in de 

Volvo 200-serie zijn geleverd. Links: Door de jaren hebben diverse 

merken gebruik gemaakt van versies van de PRV-motor.

duur uitvallen en qua prestaties scoort de PrV nauwelijks beter
dan de vertrouwde Volvo viercilinders. Aan de andere kant heeft
de PrV-motor onder Peugeot- en renault-adepten juist een
hele goede naam. Dit kan voor een deel komen omdat Franse
auto's iets lichter waren dan Volvo's. Een renault 30 weegt 
bijvoorbeeld 1270 kg, terwijl een Volvo 264 zo'n 100 kg meer
weegt. Daarnaast was de renault 20, het viercilinderalternatief
van renault, met 1,6 tot en met 2,2 liter motoren tamelijk 
zwak gemotoriseerd. Volvo had ten opzichte van de V6 veel 
indrukwekkender alternatieven, waaronder de 155 pk sterke
Volvo 240 turbo. tot slot is het heel aanlokkelijk om te denken
dat Peugeot- en renaultliefhebbers er een heel andere 
standaard op na houden. Maar dat is misschien te makkelijk... 

Feit is, dat de V6 gevoelig is voor (goed) onderhoud. Ga je 
de chique dame niet vertroetelen, dan wordt ze sleets en vals.
Wie daar mee om weet te gaan, geniet van de edele Volvo. 
Of zoals Autovisie in ‘74 reeds schreef over de Volvo 260:  
“Zo'n Volvo 264 GL is wel een monument van automobielbouw. 
Los daarvan: te midden van niet gemakkelijke concurrenten 
in deze prijsklasse biedt Volvo iets goeds, iets erg goeds. 
Niet sprinterig, niet nerveus, maar wél  - en dat is een heel 
belangrijke stap vooruit voor het merk - een échte rijdersauto.”
Kijk, dat zijn nog eens wijze woorden.

Rechtsboven: Tussen 1985 en 1992 bezat de Lancia Thema 6V 

een 2,8 liter PRV-motor. Tekening bovenaan: Het grote verschil

tussen de krukas van de oude B27/B28 en de latere B280 zit 'm in

de kruktappen die bij de laatste gesplitst zijn. Als u goed kijkt is

dat ook te zien op de doorsnede daarnaast.
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EXTRA’S:ALLES!
een volvo met duidelijke amerikaanse invloeden. 

De luxueuze volvo 264 uit 1977 heeft bijna alle extra’s standaard.

bron: ‘classic motor’ - mei 2007. tekst en foto’s in classic motor: rickard Wolrath.

VoLVo264 GLE2.7
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ZORGELOOS GENIETEN
Officieel Volvo Cars dealer Hooftman biedt
de leden op vertoon van de clubpas:

- 15% korting op originele onderdelen bij afhalen*
- altijd gratis Volvo Assistance bij voorgeschreven

onderhoud*

Hooftman laat u zorgeloos genieten!

* Vraag naar de voorwaarden.

Volvo. for life

BERLÉ
VOLVO-PARTS

Berlé Volvo Parts is gespecialiseerd in verkoop, onderhoud
en reparatie aan alle typen Volvo’s. Door onze jarenlange 
ervaring en met een gemotiveerd team van goed geschoolde
monteurs, kunnen we u als klant optimaal bedienen tegen een
aantrekkelijk tarief. Ook kunt u bij ons terecht voor diagnose en
het uitlezen van storingen aan uw auto. Reparatie en het vullen
van uw airco-systeem behoort ook tot de mogelijkheden. Bel
vrijblijvend voor een afspraak. 
• Berlé Volvo Parts is niet aangesloten bij de Nederlandse dealerorganisatie •

Danzigerbocht 53
1013AM Amsterdam
T: 020-6866834
E: info@berle.nl • www.berle.nl

AMSTERDAM
ONDERHOUD • REPARATIE

SERVA B.V.

WWW.SERVAVOLVO.NL
AMERSFOORT                    NIJKERK                     SOEST
033 4603 000                033 2472 750           035 6038 100

De basisbeurt omvat:

• Uitgebreide inspectie op meer dan 20 punten
• Vervanging oliefilter en motorolie
• Gratis APK keuring*
• Gratis Volvo pechhulp in Europa t.w.v. 126,-
• Gratis Volvo Card (gratis zomer- en wintercheck, gratis Volvo Magazine)

* Exclusief afmeldkosten en roetmeting/uitlaatgastest

KORTING OP ONDERDELEN VOOR VOLVO240-260 REGISTER LEDEN
Leden van het Volvo 240-260 register krijgen op vertoon 
van de ledencard korting op onderdelen als deze 
direct in Amersfoort besteld en opgehaald worden. 
Tel. 033-4603012.

NIEUW! DE SERVA BASISBEURT VOOR 199,-

SERVA
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Als ik met mijn hond wandel vertraagt telkens mijn pas als ik
een Amazone passeer. Glimmende rode lak, sierlijke 'ogen',
stoere uitlaat. De bodem van mijn vroegere Amazone bracht
hem zijn bijnaam 'de Flintstone auto'. Op een dag raak ik in 
gesprek met de eigenaar. Mijn route gaat er nu dagelijks langs
en we kletsen heel wat af. Als hij bij zijn vrienden in Zweden is
geweest waarschuwt hij al: “als ik je deze foto's laat zien ben je 
verkocht...”, het klopt, een paar weken later stap ik met mijn 
zoon op het vliegtuig naar stockholm, onderweg naar een 
spatgave blauwe 264 GLE uit '77. De Zweed biedt overnachting
aan en we glijden in twee dagen van söderbärke naar huis. 
Wat een luxe wagen. De 264 rijdt de rit gemiddeld 1:10,7!

Wat een poWer
De blauwe mocht als tweede wagen mee naar Frankrijk. De 
kinderen vochten om een plek. Wat een power in die wagen... 
Na twee jaar komt de Zweedse verkoper naar Nederland met
een reparatie-set om de vermoedelijk lekke koppakking te 
repareren. Zelf ben ik anautobeet, ik stond er bij en keek er naar.
Al snel constateert hij lekkage in het huis van de waterpomp. 
De pomp wordt vernieuwd en hij rijdt weer als een zonnetje. 
Op enig moment kunnen we er geen twee auto's meer op 
nahouden en zoek ik een nieuwe eigenaar. Als vrienden ons 
bezoeken is er sprake van liefde op het eerste gezicht. 
De aanstaande echtgenote van mijn vriend wil hem overnemen,
maar ik houd het af, niet aan vrienden verkopen... 's Avonds 
belt hij me, hij wil weten of de auto deugt, want hij wil hem als
huwelijkskado aan zijn bruid schenken. ık zwicht, de blauwe
krijgt een uitgebreide beurt, diverse plekken worden 
bijgespoten en op z'n mooist dient hij als trouwwagen, met 
mij als chauffeur. Na de trouwerij krijgt de bruid de papieren,
onderweg in de auto naar huis. Wat een feestelijk gebeuren!

Jubileumuitgave
Het is nu weer bijna drie jaar later. Er is vermoedelijk sprake van
een lekke koppakking. Binnenkort ga ik naar schmidt Gemert
voor een diagnose. De vrienden, en ik ook, zijn er ongelukkig
mee, te weinig oude-auto-verstand om er mee verder te willen.
Ze zoeken een nieuwe eigenaar en ik zoek mee. 

Op het deurtje van het dasboardkastje zit een (echt) zilveren
plakkaatje gelijmd. Daarop staat vermeld dat het een 
jubileum-uitgave is. Vlak voor mijn vertrek uit Zweden ontving
ik het van de Zweedse eigenaar en hij zei (voor zover ik zijn 
engels kon verstaan): “dit hoort bij deze auto, ik had het er uit 
gehaald omdat ik het de nieuwe eigenaar misschien niet wilde
geven.” toch leuk dat het er bij zit. 

ınteresse in deze fraaie 264? Voor informatie kun je me een mail
sturen: Huibert stolker, huibert.s@me.com.

Op de foto’s is de fraaie 264 GLE van Huibert Stolker te zien, een complete wagen uit 1977 die 30 jaar later in 2007 in een uitgebreide reportage de hoofdrol 

had in het Zweedse ‘Classic Motor’. Huibert haalde de 264 op, samen met zijn zoon, rechtstreeks uit Zweden (zie foto linksonder en het routekaartje). Gezien de 

reportage in dit nummer over de PRV motoren een leuk verslag... Op de foto rechtsonder wordt de wagen voor de verkoop netjes bijgewerkt door de spuiter.

ERVARINGEN MET EEN 264

voor creatieve communicatie

www.557design.nl

GEOPEND VAN MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 8.00-17.00 UUR EN ZATERDAG VAN 9.00-13.00 UUR

uw volvo specialist

WWW.GARAGEVANWES T.N L
TEL 0251-311915 UITGEEST

Garage Van West

VERKOOP, ONDERHOUD, APK en SCHADEHERSTEL voor elk type Volvo.
Ruim 40 jarig bestaan. Inmiddels al 30 jaar gespecialiseerd in het merk Volvo, het begon allemaal met de ‘katterug’ 
en de ‘amazon’. Op onze site bieden wij u ook een breed assortiment Volvo-occasions en verzorgen wij uw zoekopdracht.

�
Autobedrijf van Velzen - Rijndijk 75 -�2394 AD - HAZERSWOUDERIJNDIJK.
Tel (071) 3413 073
Fax (071) 3419 568
Mail info@autobedrijfvanvelzen.nl

AUTOBEDRIJF EN DINITROL-STATION

H. ACHTERBERG & ZN.

Sterkenburgerlaan 4 - 3972 ME Driebergen
Tel.: 0343-51 53 44  Site: www.dinitrol-stationachterberg.nl

SINDS1973

RADIATEUREN
AIRCONDITIONING
AUTORUITEN
Uden
Oostwijk 11a         Tel 0413-259094
UDEN@CARCOOLSYSTEMS.NL

Helmond
Branchweg 2 Tel 0492-526664
HELMOND@CARCOOLSYSTEMS.NL

www.carcoolsystems.nl
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Van Schayk
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Assurantiën

Hypotheken

Pensioenen

Financiële
diensten

Beheer O/G

gratis registersticKer
Als bovenstaand (9,5 x 9,5 cm). 
Alleen bij een bestelling en los
op de VKB en evenementen.

boeK volvo 240-260
1974-1993
Fotoboek met afbeeldingen 
uit de modeljaren ‘74-’93. 
luxe gebonden hardcover.
A5, met typeuitleg en specials.

poloshirt (navY)
Kleur: Navy. Maten XL - L - M. 
Kwaliteitspolo met geborduurd 
logo (60° wasbaar). 

2 KenteKenplaathouDers
oplegmodel met website-adres.

grille-embleem
Zwaar verchroomd voor 
montage op de grille.  
Het register-Logo in metalen 
verchroomde uitvoering.
OP=OP!

clubpin
Emaille, diameter 22 mm. 
Luxe pin van het clublogo.

cap (navY)
Met metalen buckle sluiting.
en een geborduurd logo.

volvo instructie-
boeKJes en technische
hanDboeKen
Diverse jaartallen voorradig. 
Kijk op de site voor info! 

luXe register pen
Met handig ledlampje! 
Mooie blauw/chromen 
uitvoering, OP=OP!

collectors items!
Puzzels (100 stukjes) in een 
kek blikje met afbeelding.
Er zijn vijf afbeeldingen en er 
zijn slechts 10 exemplaren 
per afbeelding vervaardigd. 
Op de  VKB zijn ze al goed 
verkocht. 
Nog enkele exemplaren 
op voorraad. De 245 turbo 
‘82, de 242 Gt ‘80, de 

240 GLE ‘83, de 
262c/264 ‘79 en de 

240 Estate ‘93.
Prijs per stuk.
op=op!

boeK geschieDenis 
opnieuw op voorraad!  
Mooie softcover uitgave
over de geschiedenis 
van de 200-serie. 
Ons best lopende artikel!

2013 - PrıJsWıJZıGıNGEN EN WıJZıGıNGEN ıN HEt AssOrtıMENt VOOrBEHOUDEN
bestel artikelen online op: www.volvo240-260register.nl 

prijzen zijn excl. verzendkosten. 
De artikelen zijn ook te zien en 
te koop op de alv en vKb en 
op sommige evenementen. 

100 PUZZEL

80 PAGINA’S 
BOEIENDE 
INFORMATIE! 
DE GESCHIEDENIS 
VAN DE 200.

160 PAGINA’S 
KLEURENFOTO’S
VAN MODELJAREN
1974-1993 TONEN 
U DE 200-SERIE.
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Na het overlijden van zijn heit heeft zoon
Bernd rutgers de Volvo gekregen. Hij is 
er in de zomer van 2012, samen met zijn
vriendin, mee op vakantie gegaan.

onZe tour De fr ance
Het studiejaar zat er weer bijna op, tijd
voor de welverdiende zomervakantie met
mijn vriendin. Om een plek uit te zoeken
hadden we als restricties gesteld dat er
vanaf de vakantieplek een dagje tour de
France meegepakt moest kunnen worden
en dat het dicht bij zee was. Al snel kom 
je dan in Zuid-Frankrijk terecht, dus daar
hebben we een camping gezocht. 
Uiteindelijk zijn we terecht gekomen op
een camping in Balaruc-les-Bains, vlakbij
cap d’Agde. 

Natuurlijk moesten we hier ook naartoe
reizen en wat is er nou mooier dan een
lange tocht van 1400 km in de Volvo uit
1976 die eerst van mijn vader was. De 
245 DL had gedurende het studiejaar 
weinig kilometers gemaakt. Hij staat
doordeweeks in het dorpje Easterlittens
in Friesland in de garage opgeslagen, om
hooguit eens in de twee weken een ritje
te maken in het weekend, als ik thuis kom
vanuit Enschede. Er waren daardoor 
enige twijfels over de rit en ik heb zelf het
verstand van auto’s niet van mijn vader
geërfd, dus het leek me verstandig om
eens met een liefhebber van oldtimers te
praten. Hij had er alle vertrouwen in, 
aangezien er in de weekenden dat ik wel
met de Volvo reed nooit problemen
waren opgetreden. Wel raadde hij mij aan
om een aantal reserveonderdelen mee 
te nemen op vakantie, zoals een bougie-

rotor en rotorkap. Dit advies heb ik 
opgevolgd en dus was de auto, op het 
inpakken na, klaar voor vertrek. Met een
zee aan laadruimte bleek het inpakken
ook geen probleem. Met volledig zicht
door het achterraam kon er vertrokken
worden richting de zon.

We hadden afgesproken om bij tekenen
van vermoeidheid te wisselen, maar het
rijden in zo’n auto is zo leuk dat je het 
eigenlijk niet uit handen wil geven, 
ondanks de afstand. Het reed gelukkig 
zo lekker, dat ik er na een bakje koffie en
het strekken van de benen wel weer 
twee uur tegenaan kon. Gelukkig was de
ingebouwde gastank na elke 200 km toe
aan een tankbeurt en stopten we vaak
genoeg. 

ZonDer horten of stoten
Na twee dagen rijden en daarna een 
overnachting in een Etap-hotel kwamen
we aan op de bestemming. We waren blij
dat we er waren en ik was ook wel trots
dat de Volvo van 36 jaar oud dit zonder
horten of stoten had geflikt!

Ook op locatie was het toeren door de 
rumoerige smalle straatjes van Balaruc-
les-Bains, sète en cap d’Agde ondanks 
de zomerse temperaturen geen enkel
probleem. Na een ruime week op de 
camping te hebben gezeten zijn we, 
bij temperaturen boven de 35 graden,
nog naar het westen getoerd om daar
nog een paar dagen op een camping te
staan. toen we met de ramen wijd open
net onderweg waren, schoot de tempera-
tuur van de motor omhoog. De heuvels

en de warmte maakten dat het erg hard
werken was voor de Volvo. toen ik iets
begon te ruiken leek het ons verstandig
om even te stoppen om de auto af te
laten koelen. Op de parkeerplaats bleken
we naast Nederlanders te staan en met
mijn gebrek aan autokennis besloot ik om
advies te vragen. Een kale man met een
iets te felle blauwe ray-Ban zonnebril
voor zijn leeftijd en een joviale uitstraling
wist ons te vertellen dat auto’s vier wielen
hadden en konden rijden. Hier hadden
we niet veel aan, maar omdat er niets 
opmerkelijks te zien was besloten we na
een half uurtje afkoelen verder te rijden.
Er bleek uiteindelijk niks aan de hand te
zijn, want ook deze tocht van 800 km
lukte vervolgens met gemak.
Eenmaal aangekomen op deze tweede
camping stonden er binnen 5 minuten
mensen foto’s te maken van de auto en
werden we gecomplimenteerd met zo’n
gave Volvo. Dat zijn natuurlijk de leuke
momenten die je bijblijven.

Bij terugkomst in Nederland zaten alle 
reserveonderdelen nog in de verpakking,
waren we erg veel tankbeurten verder 
en niet te vergeten, een geweldige 
ervaring rijker!

Bernd Rutgers

(Naschrift redactie: Dank voor dit mooie
verhaal en wij zijn er van overtuigd dat de
heer Rutgers trots zou zijn geweest op het
feit dat ‘zijn Volvo’ nogmaals zo in ‘the 
picture’ zou staan en we wensen zijn zoon
Bernd vele veilige kilometers toe met deze
bijzondere wagen).

BARSLETFIGURANT
vanaf 06-10-2012 kwam de serie “ De geheimen van barslet “ op tv. De zeven afleveringen gaan over de 

vreemde gebeurtenissen in het fictieve plattelandsdorp barslet. het scenario is in 2005 geschreven door anjet

Daanje en de opnames vonden plaats van mei tot november 2010. De meeste opnames zijn gemaakt in onze

woonplaats, het friese dorp oosterlittens.

in de serie rijdt de dorpsagent (gespeeld door Dragan bakema) in een volvo. en niet alleen de agent rijdt in een

volvo, sowieso is volvo goed vertegenwoordigd. ook de door eric zo geliefde volvo uit 1976 mag meedoen.

en ik (marjan Jansma, de weduwe van eric) mag erin rijden… en dat valt nog niet mee. Keer op keer een nieuw

shot. en maar hopen dat ie er niet uitgeknipt wordt. het is een kans om onze volvo te laten vereeuwigen en 

dat is gelukt. in twee afleveringen komt hij, van opzij én frontaal, mooi in beeld. missie geslaagd!

Marjan Jansma.

DE VoLVo VAN ERIC RUTGERS
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Te k s t  e n  f o t o ’s :  Fam i l i e  R u tg e r s .
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Estate Services
Poel 20
1713 GL OBDAM
% 0226 450935
) info@estateservices.nl

Kijk voor meer info op onze website:

www.estateservices.nl

Gespecialiseerd in Volvo stationcars & parts

Inkoop - Verkoop - Diensten

l Onderdelen nieuw & gebruikt
l Accessoires
l Auto’s
l Postorderservices onderdelen
l Import -Export - Groothandel
l Stallingruimte voor uw auto en/of andere objecten
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Automobielbedrijf

LARRY PETERS
Op het industrie terrein van Maartensdijk vindt u
ons bedrijf. Onze moderne werkplaats is speciaal
ingericht voor onderhoud en reparatie van VOLVO-
automobielen vanaf 1960. Automobielbedrijf Larry
Peters gaat met de restauratie van uw klassieke
VOLVO letterlijk tot op de bodem. In goed overleg is
het mogelijk uw VOLVO compleet te laten restaureren.
Natuurlijk bestaat er ook de mogelijkheid voor
een deelrestauratie. Restauratie van klassieke
VOLVO's is onze specialiteit. Al tientallen VOLVO's
zijn glimmend onze werkplaats uitgereden.

GESPECIALISEERD IN VOLVO

• In-enVerkoop
• Occasions
• Onderhoud
• Verkoop van
onderdelen

• Restauraties en
deelrestauraties

• L.P.S.Tuning
• Revisies

Industrieweg 38
3738 JX

MAARTENSDIJK
T: 0346 21 45 45

www.larrypeters.nl
garage@larrypeters.nl

DE mooISTE VAN2013!

Deelnemen
Wanneer u denkt: 'ja, ik ben in het bezit van een mooie Volvo 240/260, en ik zou het tof
vinden om deze tijdens de VKB 2013 op de stand van ons register te tonen', geeft u zich
dan op. stuur recente foto's van uw Volvo naar: mooistevan@volvo240-260register.nl.
Graag zien we dan ook het interieur en het chassisnummer. Geef ook aan bij welk 
evenement u met uw auto aanwezig bent, zodat we deze ook in het echt kunnen bekijken.
Beoordelingen vinden plaats op de nieuwjaarsborrel, toertochten, algemene leden-
vergadering en soms op sleutel- en taxatiedagen.

Jaarlijks worden uit het ledenbestand van het volvo 240-260 register de drie mooiste

volvo's 240 en 260 verkozen. De commissie 'De mooiste van' beoordeelt de auto's tijdens

de diverse evenementen. Dit jaar gaan we de werkwijze aanpassen: u kunt nu zelf uw

volvo opgeven om mee te dingen naar de titel 'De mooiste van 2013'.

Waarom deze verandering? De prijswinnaars staan traditiegetrouw te pronken in onze

stand op de volvo Klassieker beurs. in het verleden kwam het voor dat een prijswinnaar

om uiteenlopende redenen zijn auto niet op de beurs kon zetten. Daarom doen we het

nu anders en kunt u zelf uw auto opgeven om mee te dingen naar deze prestigieuze prijs!

Fo t o ’s :  C e e s  v a n  R ooden .

BIED UW 240-260AAN VooR:

beoorDeling
Waar kijkt de commissie zoal naar? Uiteraard wordt er gekeken of de Volvo er netjes uit
ziet, maar originaliteit en staat van onderhoud spelen een zeer belangrijke rol. Dit geldt
ook voor de zeldzaamheid van de uitvoering en de leeftijd.

voorWaarDen
Om in aanmerking te komen voor een prijs, dient u bereid te zijn om uw Volvo op onze
stand op de Volvo Klassieker Beurs ten toon te stellen. tijdens de beurs worden de 1e, 
2e en 3e prijs uitgereikt door de voorzitter van ons register en de directeur van Van 
roosmalen/De Beemd. Dit jaar zal de Volvo Klassieker Beurs worden gehouden op 29 en
30 september in het Autotron te rosmalen.

In het wagenpark van de leden bevinden zich veel mooie Volvo's. We hopen dus ook dat 
veel leden zullen meedingen naar de titel 'De mooiste van 2013'!

Foto’s: Op de foto’s is de winnaar van 2012 

te zien die ook op de afgelopen VKB in 

Nieuwegein was te bewonderen. De prachtige

lichtblauwe 264 GLE (die in mintstaat verkeert)

van de heer Cees van Rooden .
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VERGELIJK HIER
UW KLASSIEKERVERZEKERING

www.klassiekerverzekering.nl  Meer info: 0900 - 202 22 21 

DOE DE PREMIECHECK 
VAN 15 KLASSIEKERVERZEKERAARS

Telefonisch bereikbaar:
Tijdens openingstijden
078 6513181

Betaalwijze webshop:
iDeal
Overschrijving
Rembours

Betaalwijze winkel:
Contant
PIN

WWW.VOMD.NL
VOLVO ONDERDELEN MAGAZIJN DORDRECHT

Op VOMD.nl kunt u nieuwe, gebruikte, New Old Stock en Overstock
onderdelen vinden. Staat het onderdeel dat u zoekt niet op de 
webshop? Neem dan contact met ons op en laat ons voor u zoeken.

De zekerheden van VOMD.nl:
- Kopen met zekerheid door erkenning van diverse keurmerken,
- Op E-mail altijd reactie binnen 12 uur (maandag tot en met zaterdag),
- Ruime openingstijden telefonische helpdesk 6 dagen per week,
- Eerlijkheid boven alles, alle prijzen zijn inclusief BTW!
- Momenteel heeft 99% van onze webshopartikelen een duidelijke foto!
- Geen verzendkosten bij een bestelling vanaf 250 euro,
- Snelle levering, kijk op onze site!

TELEFONISCHE HELPDESK: 078-6513181
OPEN INGST I JDEN :   MA-VR 9.00 -19.00 UUR  ZA 8 .00 -14.00 UUR   RÉAUMURSTRAAT 4 -  3316 AR DORDRECHT info@toncar.nl • www.toncar.nl

restauratie - reparatie - revisie - onderdelen
alle merken (speciaal Volvo)

• ruime sortering onderdelen
en plaatwerk uit eigen magazijn • 

• APK- VVN keuring • 
• schadeherstel- en laswerk • 

• onderhoudsbeurten • 
• alarm inbouw • 

VERKOOP VAN:
• klassiekers (gerest./ongerest.) • 

• nieuw en occassions • 

Telefoon: 010-5117700
Fax: 010-5118843
Rodenrijseweg 127

2651BN BERKEL EN RODENRIJS

GEWOON RUIM 20 JAAR ERVARING



Patrick kwam met ook een Italiaanse petrol-
kleurige Super Polar uit 1992 . Patrick kwam 
tevens voor een set nieuwe winterbanden. Hij wist
mij te vertellen dat de Volvo's voor de Italiaanse
markt zich onder-
scheiden met 
speciale velgen en
allerlei luxe snufjes.
Wel hebben ze een
2,0 liter (1986 cc uit
mijn hoofd), omdat
de italiaanse wet-
geving auto's met
een inhoud boven de
2 liter zwaarder 
belast. Uit de winter-
controle bleek dat 
hij de auto met een

VOLVO FOR DEATH

COLUMN
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voor en vooral dóór leden...

een rubriek met verhalen, anekdotes

en al wat nog meer interessant is 

voor de 240-260 liefhebber.VOLVOMONDIG
WINTERKLAAR BIJ NORDICAR
10 november 2012 kon u uw Volvo winterklaar
maken bij Nordicar, Heerhugowaard.
De dagen waren donker en kort, de winter hebben
wij gehad. Dit is de tijd van het jaar dat de meeste
oude auto's op stal worden gezet met eventueel 
een doek eroverheen. Zo niet onze stoere, getrouwe
Volvo 2-serie! Gelukkig heeft het Volvo 240-260 
Register winterklaarmaakdagen georganiseerd. 
op deze dagen worden onze auto's gecontroleerd op
de eisen van de winter. Vanaf 8 uur waren wij daar
welkom. Bram en Chris -van Nordicar- keurden de 
auto's en hielpen ons met het verhelpen van 
eventuele mankementen. Deze dag kwamen de 
auto's over het algemeen goed door de keuring, 
met hoogstens kleine puntjes die ter plekke 
verholpen konden worden. Na afloop werden de
deelnemers door Nordicar verrast met een winter-

pakket, dat deze echte winter zeker van pas kwam. 
Wij danken Bram, Chris, Barry en Baukje van Nordicar
voor de hulp en gastvrijheid  en maurice Klaver van
het Register voor de organisatie. Van de zeven auto's
die kwamen, waren er twee van nieuwe leden. 
De meesten kwamen ten eerste voor de wintercheck
en wilden nog wat kleine klussen aan de auto doen.
Na onthaald te zijn met koffie en koeken, wijdde 
iedereen zich aan de auto's. 
Van Scato's mosgroene 245 DL uit 1976 waren de 
kilometerteller en de snelheidsmeter defect; dit kon
eenvoudig worden opgelost door de kabel te 
vervangen die naar beiden toe loopt. 

Jan Eelco kwam met zijn wijnrode 245 DL uit
1986 voor de winterkeuring, winterbanden en om
nog voor de winter wat roestplekjes aan te pakken 
en te conserveren. Uit de keuring kwamen slechts
kleine puntjes zoals het aanvullen van vloeistoffen.
Nadat hij de roest had aangepakt, heeft hij de auto
van nieuwe vering voorzien. 
De robijnrode 245 GLE uit 1992 van Maurice had
sinds een half jaar een waarschuwingslampje bij het
remmen. Chris van Nordicar vond de oorzaak en met
het preciezer aandraaien van het remlicht was het
probleem verholpen. Na de keuring kreeg de auto
nieuwe ruitenwissers en werd motorolie met een 
vacuümpomp weggezogen. 
Niels (voor het eerst) met zijn petrolkleurige 
italiaanse Super Polar uit 1991. Voor zijn werk
rijdt hij zo'n 600 km per week en heeft hij dus een
goede betrouwbare auto nodig waarin het fijn 

rijden is. Daarom is hij sinds juli 2012 logischerwijs
een trotse Volvo 245-bezitter. Hij had er al wat in
geïnvesteerd en verwachtte niet echt iets tegen te
komen op de keuring. Hij kwam daarom vooral om
meer van de auto te begrijpen, te leren klussen en
andere Volvo's te bekijken. Bij het 240-260 Register
hoopt hij meer te leren over zijn auto en te leren
klussen. Gelukkig is er nog wel iets waar hij zijn 
tanden in mag zetten. Er is een beetje vocht bij de
voeten voorin. Dit heeft hij vandaag opgelost voor de
rechterkant. Verder heeft hij nog de defecte binnen-
verlichting aangepakt. misschien zien wij hem weer
op een van de sleuteldagen in het nieuwe jaar. 

Zelf kwam ik met mijn witte 245DL uit 1987,
zodat deze kloeke dame na de wintercheck gerust de
winter in kon. Ik heb wat getut aan de auto, wat roest
aangepakt en ideeën opgedaan om op de sleutel-

gerust hart de afgelopen winter in kon sturen. 
Aan het begin van de middag werden wij verrast
door een imposante verschijning: een  donkerblauwe
264 GLE uit 1980, in perfecte staat, gleed de garage
in. De auto komt over als een partijbons-auto, is 
afkomstig uit oost-Berlijn, is verbreed aan de flanken
en 500 kilo zwaarder dan toen hij uit de fabriek
kwam en heeft een geheim kleurnummer. ook deze
kersverse eigenaars zijn meteen lid geworden en al
na 1 maand present op de winterklaarmaakdag. 
Wij hopen dat zij met plezier lid mogen zijn van het
Register en zelf hoop ik dat vele Registerleden zich
aan deze auto mogen vergapen. 

dagen van volgend jaar aan te pakken. Verder was ik
heel blij met de controle van de remlichten, die niet
goed bleken te werken. Na het vervangen van een
zekering waren ook deze weer op orde. op een 
gegeven moment stond ik met de achterklep open 
en op ooghoogte roest te verwijderen van de 
onderrand, staal kaal te maken en over te penselen
met anti-roest (iedere dame weet dat je met 
foundation moet beginnen). Nu weet ik waar zich 
(bij mijn Volvo ook! Brrrr...) roest heeft ontwikkeld. 
Dankzij Nordicar en natuurlijk ons Register kijk ik
terug op een geslaagde dag. Volgende winter weer! 
Susan Borggreve, lidnummer 1761.

Volvo’s zijn degelijk, betrouwbaar, veilig en staan alom bekend om hun 
klokje-rond-mentaliteit. De 200-serie is daar een sprekend voorbeeld van. 
Mede daardoor werd er ook geen houdbaarheidsdatum opgeplakt toen hij de
fabriek verliet. Hij zorgt er tevens voor dat het aantal Volvo klassiekers gestaag
groeit. Binnenkort wordt mijn ‘jongste 240 van Nederland’ twintig. Deze 
onverwoestbare Zweed is voor mij een ‘Volvo for life’, om de Volvo slogan 
maar te gebruiken. Maar wie leeft er nu langer, de Zweed of zijn baasje? 
Een 240 goed in de watten leggen helpt natuurlijk bij het opkrikken van zijn
leeftijd. Als je een 240 gaat verwaarlozen is er trouwens nog geen man 
overboord. Op zijn veertigste tover je een rijp-voor-de-sloop-model zo om tot
een concoursstaat-model. Gewoon even diep in je geldbuidel tasten. Makkelijk
dus om ‘his life’ te verlengen. Zo ver zal ik het niet laten komen, maar het is
technisch allemaal wel mogelijk. Helaas, of misschien wel gelukkig, bestaat
een mens niet uit plaatstaal en/of vervangbare onderdelen. Alhoewel dat 
laatste tegenwoordig al voor veel ‘onderdelen’ geen probleem meer hoeft te
zijn. De mensen-monteur, chirurg genaamd, vervangt bij voldoende donoren
net zo makkelijk een hart alsof het een versnellingsbak is. toch komt er ooit
een tijd dat het baasje afscheid moet nemen van zijn geliefde 240. Eigenlijk
moet ik het anders zeggen; de 240 moet afscheid nemen van zijn baasje. 
ık ga ervan uit dat mijn trouwe vriend met gemak ‘doorstoomt’ naar een 
60-jarige leeftijd. Ondergetekende zou dan de respectabele leeftijd hebben
van 93! Dat hoop ik natuurlijk van harte, maar ‘my life’ is niet te voorspellen.
Daarom moet alles wel goed geregeld worden. De uitvaartverzorger regelt
veel, zo ook je laatste ritje naar het crematorium of begraafplaats. Helaas is
dan de kans groot dat er na een ‘Volvo for life’, een Mercedes voor komt rijden.
Je moet er toch niet aan denken! Daarom voor mij een ‘Volvo for life’, maar 
ook een ‘Volvo for death’. ık heb mijn beste Volvovriend John (bij zijn leven en
welzijn) al gecharterd om met mij het laatste 240-ritje te gaan maken. Met een
beetje passen en meten moet zo’n kist, natuurlijk gemaakt van Zweeds staal...
ehhh... Zweeds dennenhout, toch wel achterin onze Estate geschoven kunnen 
worden. Misschien een stoeltje verwijderen, maar dat is natuurlijk geen 
probleem bij onze look-a-like-lijkwagen. Want zeg nu eerlijk; zou u de laatste
meters op deze aardbol willen afleggen in een ‘Duitser’ waar u nog niet in 
begraven zou willen worden? Nee toch! Dus laat uw nabestaanden dit wel
even goed regelen met Dela of Monuta. Nu hoop ik maar dat Petrus aan de
hemelpoort een klassieker-liefhebber is. Voor hetzelfde geld stuurt hij mij 
door naar de hel, omdat ik een leven lang in een milieubelastende auto heb
gereden? Pakt de Nederlandse regering je hier niet dan doet Petrus het daar
wel! toch heb ik er alle vertrouwen in. Hopelijk vraagt hij straks aan mij; “heb
je die fraaie 240 niet meegebracht?” Daarop zal mijn antwoord zijn; “nee, 
helaas Petrus, die ligt nog niet op het 
autokerkhof. Altijd superzuinig mee
omgesprongen, dus het is maar 
afwachten wanneer hij aan uw hemel-
poort verschijnt.” Voorlopig ben ik 
van plan op deze planeet te blijven en
ben in de zevende hemel met mijn
240. Die andere hemel zal (hopelijk)
nog heel veel jaren moeten wachten.
Frank van Gurp.



L E D E N m A G A Z I N E  VA N  H E T V o LV o  2 4 0 - 2 6 0  R E G I S T E R ı  volvologisch ı  3534 ı  volvologisch ı L E D E N m A G A Z I N E  VA N  H E T V o LV o  2 4 0 - 2 6 0  R E G I S T E R

BENTINCK GARAGE
Reparaties aan alle merken

Frankenstraat 61-63 A Tel:  070-355 60 48
2582 SH DEN HAAG Fax: 070-306 01 43

Website: www.bentinckgarage.nl

bentinckgar@hetnet.nl

NORDICAR

Galileistraat 2, 1704 SE, Heerhugowaard
Telefoon 072 57 18 544   email info@nordicar.com

Bij bestelling van deze onderhoud set 
voor uw 240 bouwjaar 85-92 krijgt u een 
luchtfilter insert cadeau!
De set bestaat uit:
Oliefilter, carterplugring, klepdeksel-
pakking, bougies, verdeelkap, rotor, 
distributie riem, spanrol en (gratis) 
luchtfilter.
(voor 240’s met benzinemotoren)

www.nordicar.com

onderdelen  onderhoud  occasions

bestel via onze webshop:
volvo-parts.nl

ref.nr. 0463505-S

€ 99,95 !!

De klassieke Volvo-specialist voor: 
• APK
• Reparatie & Onderhoud
• Perfecte motortuning
• Injectiemotoren
• Restauratie
• Schadeherstel

T 0174 2127 99
M 06 14 74 09 89

E info@janoomsclassics.nl

Vlotlaan 124
2681 TV Monster

Westland

www.janoomsclassics.nl

ROESTAVOND IN BARNEVELD
Dinsdag 14 mei organiseert het register voor al haar leden een technische avond bij Volvo Klassiekers 
in Barneveld. Dries Bakkenes zal ons op deze avond wegwijs maken in de wereld van de roestpreventie.
Als importeur van Fluidfilm, een roeststoppend middel opbasis van wolvet zal Dries ons alles vertellen over hoe je 
auto te beschermen en te conserveren tegen roest. Als er liefhebbers zijn die hun auto ter beschikking willen stellen 
om op de brug te inspecteren dan horen wij dat graag! Verder zal ook de roestbehandeling van de buitenzijde van 
de auto aan de orde komen. Wat moet je wel en wat moet je absoluut niet doen. Een interessante avond voor ons als 
liefhebbers van de klassieke Volvo. Nu kunnen we leren en zien hoe we zo lang mogelijk plezier kunnen hebben van 
onze klassieker. Dries zal zorgen voor verse koffie met een lekkere koek. Tijdens deze technische avond zal er ook de 
mogelijkheid zijn de Fluidfilmproducten tegen een speciale prijs aan te schaffen. 
U bent van harte welkom aan de Valkseweg 104C, 3771 SH Barneveld (Naast het TOTAL benzinestation). 
Dries is te bereiken onder nummer 06 24 88 52 44. Er zijn voor de deelnemers geen kosten aan deze avond
verbonden. De aanvang is dinsdagavond 14 mei om 20.00 uur.

BETUWE CLASSIC 20 APRIL 2013
De route is klaar, de eerste ontheffingen zijn binnen,
het reglement staat op de site en inschrijvers 
stromen gestadig binnen. Wel even een kleine 
tegenslag daar het bleek dat bij een controle het
start-rust- en finishadres ASRm op het eiland van
maurik danig te lijden had van het hoge water. 
Tijd voor actie dus. Navraag bij Rijkswaterstaat, en
die zouden het moeten kunnen weten, leverde op 
dat ook in april het water bij maurik, en daar niet 
alleen, erg hoog kan staan zodat we vreesden dat 
we vooral met het parkeren van de deelnemersauto’s
in de problemen zouden kunnen komen. Dat risico
hebben we niet genomen en we hebben naarstig 
gezocht naar een goed alternatief. Dat hebben we
gevonden en dat is: Restaurant/zalencentrum ‘de
oude Duikenburg’  Voorstraat 30 - 4054 mX Echteld.
Hans Brinkman is nog drukdoende de route fijn te

slijpen en op listige punten de controles op de juiste
plaats te zetten. Dat de navigatoren ook aan hun
trekken komen mag duidelijk zijn met o.a.  geheel
nieuwe kaartleessystemen namelijk ‘vertakte pijlen’
en gemodificeerde grensbenadering. De kaartlees-
opdrachten voor de toerklasse zullen eenvoudig zijn

SNEEUWINTER
Het was weer winters afgelopen periode, dus een

paar plaatjes voor de Volvologisch. Het huisje 
‘Stuga’ komt echt uit Zweden, hebben wij vorig jaar

daar gekocht. De Stahlberg Polis ook en die lijkt 
warempel nu echt gestrand te zijn in ‘onze’ sneeuw. 

met mijn butikenwagen volgeladen...
Groeten van Maurice Klaver.

zodat iedereen, met of zonder enige ritten-ervaring,
de Betuwe Classic 2013 makkelijk kan  rijden. 
Inschrijven  en verdere informatie over klasse etc.
voor deelname aan de Betuwe Classic 2013 kunt u
lezen op de site: www.betuweclassic.com. 
Stichting A-vents

VOLVOMONDIG
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ZWEEDS ML STATION C. STAM
- SINDS 1966 -

Het eerste gespecialiseerde antiroestbedrijf ter wereld!
Alkmaarseweg 147a, 1945 DD BEVERWIJK

T: 0251 223 510

Roest versnelt de 
waardedaling van uw auto.
Dinitrol-behandeld blijft z’n 
inruilprijs ‘t hoogst.

Door een paar roestplekjes brengt een auto bij inruil 
al gauw vele honderden guldens minder op. 
Met Dinitrol voorkomt u zo’n teleurstelling.

Een Dinitrol behandeling verdient u altijd dubbeldik terug. 
En dan hebben we ‘t nog niet eens over ‘t plezier
van een blijvend roestvrije auto! Kom eens langs 

voor een gratis roestcontrole en een vrijblijvend advies.

Door jarenlange VOLVO ervaring en inkoop van diverse restpartijen, 

beschikken wij over enorm veel VOLVO en DAF onderdelen.

Tevens te koop gevraagd VOLVO en DAF onderdelen.

Autobedrijf G.Brouwer BV

Burchtstraat 9-11  • 8374 KC KUINRE •  Telefoon: 0527 - 231444

• gebruikte 240 onderdelen 
• 240 Stoelreparatie
• levering van originele 
  240 onderdelen.
info@volvomagazijn.nl • www.volvomagazijn.nl

 tel: 06 55 146 249 • amersfoort

VOLVOMONDIG

WINTERKLAAR IN WAALWIJK
Op 17 november 2012 kon u uw Volvo in Waalwijk
winterklaarmaken bij Van Roosmalen.
op zaterdag 17 november 2012 om 10.00 uur werden
we weer gastvrij ontvangen door de monteur mari
Broeders van Volvo van Roosmalen in Waalwijk.
Na de koffie met vlaai kon iedereen aan de hand van
een checklist zijn Volvo gaan controleren op een 
aantal punten om weer veilig de winter in te kunnen
gaan. onder andere bandenspanning, profiel, 
wisselen naar winterbanden, controle koelvloeistof,
slangen en radiateur. Daarnaast de controle op 

verlichting en het afstellen ervan en niet te vergeten 
de remmen en remvloeistof controle...
ook werden nog een aantal kleine reparatie's verricht
die niet direct iets met het winterklaarmaken te
maken hadden (er werd zelfs een complete radiateur
vervangen) en dat maakt zo’n dag extra nuttig.
Tussen de middag was er weer een fijne lunch. Al met
al een gezellige en leerzame dag voor ons Register.
Dank aan monteur mari Broeders en de Directie van
Volvo van Roosmalen voor het wederom belangeloos
beschikbaar stellen van de ruimte.
Met Volvo groet, TC A3.

FEHAC NIEUWS
FEHAC is de overkoepelende belangenorganisatie voor het in
stand houden van het Nederlands mobiele historisch erfgoed.
Geachte heer lezers, graag maken wij u attent op de nieuwste 
editie van FEHACtiviteiten. onderstaand treft u een link aan naar 
FEHACtiviteiten van recente data: www.fehac.nl/actueel.
In deze editie onder andere: • milieueffecten oldtimers niet juist 
in kaart gebracht • Klassieker kenteken YB-serie ook voor tweewielers
en bedrijfswagens • Zelf verantwoordelijk bij stoppen schorsen 
• Gespecialiseerde RDW stations voor oldtimers • Uitslag enquête
onder klassieker bedrijven.
Met vriendelijke groet, het FEHAC secretariaat.
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foto rechterpagina: ook hier zien we een volvo 264 gle 

van modeljaar 1980. Zoals alle 1980-ers van deze serie heeft

deze auto een b27e motor met 148 pk. als gle (grand luxe

executive, de meest luxe versie) werd aan deze motor een

automaat gekoppeld. indertijd kostte de volvo 264 gle 

fl. 53.425,-. Dat bedrag was inclusief de metallic lak maar

exclusief de lichtmetalen velgen.  

PRV 'MEET AND GREET'
Zoals in dit nummer uitgebreid te lezen is een deel
van onze vloot uitgerust met de V6 PRV-motor uit de
fabrieken van Peugeot/Renault in Douvrin. Een 
bijzondere motor met een bijzondere en een lange
geschiedenis. Lieme Huib en ik, rijden in een Volvo
780 met zo'n motor. Het lijkt ons leuk om die grote
verscheidenheid aan auto's met een vergelijkbare 
V6-motor bij elkaar te brengen tijdens een PRV 
'mEET AND GREET'. We hebben het initiatief genomen
om dat te organiseren op 15 September 2013 te
Amersfoort, aanvang 12 uur. De bezitters met een
Douvrin V6 zijn uitgenodigd.
De bijeenkomst is vrijblijvend en heeft louter 
gezelligheid als doel. We organiseren dit omdat we
het als autoliefhebbers leuk vinden om deze auto's

bij elkaar te brengen (en om in en aan andere auto's
te snuffelen). We vinden het verbazingwekkend dat 
op basis van één motorconcept, zoveel verschillende
auto's gemaakt konden worden. De V6 vinden we 
een bijzonder fijne motor. De auto's met deze motor
zijn zonder uitzondering topmodellen en dat maakt
het ook weer bijzonder. 
Tijdens de 'Meet and Greet' zal er veel tijd zijn
voor kennismaken en voor het bewonderen van 
elkaars auto. We houden ook een toerrit van circa 50
km. We hebben een website gemaakt met daarop
meer informatie: www.douvrin.eu. Aan deze website

ONTDEK UW TYPE
ook uw 264 met douvrin motor staat in ons typen boekje. Een uitgebreid fotografisch overzicht
van de 200-serie in een luxe hardcover mag niet ontbreken in uw Volvo-boeken collectie. 
ook leuk om cadeau te geven op een verjaardag of jubileum. Te bestellen op onze website in de
butiken webshop. Voor leden en niet-leden: www.volvo240-260register.nl.

wordt de komende tijd nog verder gewerkt. Dus als je
informatie hebt over je auto voor de website, stuur
het dan toe. Dat geldt voor links, foto's, achtergrond-
info etc. We zullen dit graag gebruiken. 
Deelnemen kan door aan te melden via de website
met de knop 'aanmelden' op www.douvrin.eu
Er wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro per auto
voor de gemaakte kosten (website, route maken en
narijden, routeschildjes voor de auto). Dat wordt ter
plekke afgerekend. Alle kosten voor koffie, broodjes
e.d. zijn voor eigen rekening. Vriendelijke groeten,
Lieme Huib Osinga en Lex Stax.

12E HISTORISCH FESTIVAL IN RAALTE 
12e Historisch Festival in Raalte (ov). Het thema van dit jaar is oldtimers en hieraan besteden we extra aandacht. Het hoofdterrein zal gevuld worden met klassieke 
auto’s, trekkers, motoren en vrachtwagens. Deelname is natuurlijk gratis ! Als u vragen heeft of opmerkingen, kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 06 43 05 83 42
of op info@historischfestivalraalte.nl. Historisch Festival Raalte. Datum: maandag 1 april 2013 (2e paasdag) van 10.00 -17.00 uur. Dit alles op de volgende locatie:
Evenemententerrein ‘de Hooge Weg’, Hogeweg 8, 8101 NH  RAALTE, www.historischfestivalraalte.nl. Bij voorbaat dank voor uw medewerking en wellicht tot ziens! 
Met vriendelijke groeten, John Kruiper, namens het Historisch Festival Raalte.


