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DEZE UITGAVE:
VOORJAARSTOCHT

-
200-SERIE DIESELS
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NR. NAAM WOONPLAATS TYPE
2396 L.V.W. Hüsslage Wormer 244 GLE

2400 Kramer Tilburg 244 

2402 S. van Vessem Rosmalen 245 Turbo

2403 H.R. Hollemans Sittard 240 GLE

2408 JTM Stroeken Venlo 245 GLE

2417 A. Bos Ter Apel 245 GL

NIEUWELEDEN

op pagina 20-21 van dit nummer deze keer twee diesels. Deze Volvologisch staat een beetje in het teken van de oliegestookte Volvo's. 
De uithaler kan daarom niet achterblijven. We zien een foto uit 1982 met daarop een 244 GL D6 en 'onder water' een 245 GL D6. Beide in 

het populair lichtblauw metallic (nr. 134). Met uitzondering van 
de afwezige voorspoiler lijken de diesels sprekend op hun GL 
benzine-broertjes. De dieselmodellen zaten echter iets ruimer in 
hun toebehoren. Zo waren stuurbekrachtiging en pluche bekleding
standaard op de D6-versies. Indien gewenst kon de klant ook kiezen
voor leren bekleding. Deze mogelijkheid bood Volvo in 1982 niet op
de 244/245 GL met benzinemotor. 
Volvo gaf hoog op voor de D24 diesel en claimde dat deze zescilinder
aanzienlijk minder trillingen en geluid produceerde dan een 
vergelijkbare viercilinder diesel. Hierbij zou trekkracht en acceleratie-
vermogen overeenkomen met die van een potente benzinemotor.
Welnu, de 82 pk sterke D24 trekt van 0 naar 100 op in 17,5 seconden.
Met handbak bedraagt de topsnelheid volgens de officiële cijfers 
148 echte kilometers in het uur.  Redactie.

Data onDer voorbehouD
actuele info op De site!

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

uW volvo WinterKlaar
Nordicar - Heerhugowaard

ZaterDag 16 november
uW volvo WinterKlaar

Van Roosmalen - Waalwijk

NIEUWE LEDEN TOT EN MET MEI 2013

KALENDER2013

Tekening:
De ultieme ‘vakantiewagen’ 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.

DE KEUzE IS ER REUzE ! 
Gelukkig, na een erg lange winter hadden we ineens een paar mooie lentedagen. We hebben een nieuwe koning en koningin en het was 
ook een mooi Volvo-feestje: ‘de klant is koning’ (15 stuks S80-Executive maar liefst en ze schijnen reeds te koop te zijn...!).
‘Een auto mag geld kosten!’ denkt men in Den Haag en zo konden veel echte hobbyisten onnodig grondig aangepakt worden. De FEHAC 
heeft zich samen met onder andere de KNAC, de ANWB, FoCWA, RAI en de BoVAG met hand en tand verzet tegen deze onverzadigbare 
geldhonger. ook mede dankzij veel mensen die aan enquêtes en petities deelgenomen hebben, is de schade voor velen van ons beperkt 
gebleven. Jawel!, want de oorspronkelijke plannen en alternatieven waren zelfs nog vele malen erger! Toch zullen veel liefhebbers een 
behoorlijke ader moeten laten. Verzamelaars bezitten meer voertuigen en zijn dus helemaal de dupe.

Voor sommigen van ons is wel een bepaalde hoop volledig in rook opgegaan. Veel van onze leden kwamen nog lang niet in aanmerking
voor een vrijstelling maar dat is inmiddels ‘nog véééél langer’ of zelfs ‘helemaal niet’  geworden. 
Sterker nog; als je alleen vanwege de enorm hoge brandstofprijzen op gas bent gaan rijden om de hobby betaalbaar te houden, dan kom 
je nu helemaal bedrogen uit! ook de meest milieuvriendelijke auto’s van vandaag moeten er volgend jaar aan geloven: een auto mag 
geld kosten? Nee, een auto moet veel geld opleveren! Dit om andere gaten in andere potjes te dichten. Die potjes lijken zonder bodem te
zijn, maar dat ziet onze regering toch heel anders. De 14e mei ging het MRB-besluit door de kamer en de volgende ochtend (!) hoorde ik 
op de radio dat Nederland toch ‘ineens’ een potje van 100 miljoen had gevonden om een extra bijdrage te kunnen leveren in Brussel. 
Ongelooflijk, maar het is echt waar...

Met onze wagens kun je ook alle kanten op maar ze zijn gelukkig veel betrouwbaarder dan onze beleidmakers. Mede daarom is er sinds
april op onze website maandelijks een nieuwe titel: ‘Rollende zaken’. Hiermee hoopt ondergetekende het gaatje van de sterk wisselende 
actualiteit te dichten waaraan ons clubblad niet kan voldoen omdat het slechts 4 keer per jaar verschijnt. Voor deze vorm is gekozen zodat 
diegenen die de behoefte hebben aan actualiteit worden bediend. En zo hoeft iedereen niet onnodig bestookt te worden met digitale
nieuwsbrieven in de mailbox. Het gaat in dit geval als bij ons thuis: wie te gast is mag zich thuis voelen en weet dus ook de koelkast te 
vinden. Het scheelt onnodige vragen als: ‘Wil je nog iets drinken?’

Welnu, qua regelingen kan het regeringsbeleid uit Den Haag dus per
dag allerlei verschillende kanten op, de keuze is er reuze!
Maar 1 ding staat bij mij toch wel zeker in de agenda en dat is de 
VolvoKlassiekerBeurs in het Autotron te Rosmalen, 28 en 29 september
van dit jaar. Let wel: vroeger dan de afgelopen jaren gebruikelijk dus!
Toch nog een beetje zekerheid in deze onzekere tijden. En gelukkig is
er ook weer een mooie Volvologisch bij u op de mat gevallen...
Veel leesplezier voor een spotprijs :-).

Ik wens u, mede namens de andere bestuurs- en commissieleden, hoe en
waar dan ook, een heel fijne vakantieperiode.
Kees Aelberts.

biJ De cover: eind 1978 toonde volvo de wereld 

haar eerste personenwagen met diesel. op de cover

zien we zo'n volvo 244 gl D6 van het eerste uur. 

De D6 was 's werelds eerste personenauto met zes-

cilinder dieselmotor. in deze volvologisch kunt u

nader kennis maken met de geschiedenis van de

volvo diesels.  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
E mooistevan@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
E webmaster@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 • Juni 2013 • nr. 2 
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 ALV & VooRJAARSToCHT RoND TIENGEMETEN

13 BuTIKEN VAN HET REGISTER

14 FILM: DE VoYAGERS

19 DuITSE DIESEL ALIAS ‘DE KNIKKERBAK’

20 uITHALER: VoLVo 244-245 GL D6-1982 

32 VoLVoMoNDIG, VooR EN VooRAL DóóR LEDEN

33 CoLuMN FRANK VAN GuRP

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

voor volvologisch nr. 03-2013, moeten uiterlijk 14 augustus 2013

in het bezit van de redactie zijn!

© 2013 - Het VoLVo 240-260 reGIster 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 VoLVoLoGIscH en het VoLVo 240-260 reGIster

deswege geen aansprakelijkheid.

14

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

8

19

32 33
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TIENGEMETEN
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2013

T e k s t :  T h o m a s  N o t e r m a n s  -  F o t o ’s :  W i m  V e l d h u i z e n  e n  M a u r i c e  P i e r i k

Is Jaap van Oudheusden gek geworden? Klinkt hard, maar die vraag was gerechtvaardigd. Hoe kun je een
voorjaarsrit verzinnen voor een club van fijne bejaarde auto’s, met een Algemene LedenVergadering als 
centraal punt, te houden in een natuurgebied waar auto’s niet zijn toegestaan?! Raar... maar echt waar!
Bedoelde club is óns Volvo 240-260 Register en het was op zondag 14 april 2013. Het eiland heet Tiengemeten, is 7 bij 2
kilometer groot en ligt middenin het Haringvliet. Er wonen exact tien mensen plus een rattenvanger en er is één verharde
weg. De tocht door de Hoeksche Waard hield halt bij de pont naar Tiengemeten, waar door de leden vergaderd werd en
door de partners gewandeld. Na de ALV bracht het vervolg van de puzzelrit de deelnemers terug bij het beginpunt Klaaswaal. 
Die ledenvergadering begon grimmig, omdat de notulen van de vorige vergadering op de wal waren achtergebleven. 
Voorzitter Kees Aelberts ging er erg van transpireren, maar het vervolg van de vergadering verliep prima en eindigde precies
binnen de tijd. Na het tweede deel van de rit volgde de prijsuitreiking in Klaaswaal. Hulde aan winnaar Arjen Spaander
(lidnummer 1161). Maar natuurlijk vooral applaus voor Jaap. Hij is echt niet gek; maar prettig gestoord!

Foto’s: Bootje varen, theetje drinken en eindelijk 

een klein beetje voorjaar. Het had natuurlijk al veel 

meer voorjaar moeten zijn maar helaas heeft zelfs 

onze evenementencoördinator Jaap (bijgenaamd de 

zonnekoning) dat niet altijd in de hand, wel de zoals 

altijd weer perfecte organisatie waarvoor onze 

welgemeende complimenten. Redactie.

Ook onze pechhulp was weer aanwezig met zijn 
mooie zwaailicht en badge op de grille.
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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

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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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 - PrIjsWIjZIGInGen en WIjZIGInGen In Het assortIMent 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.

17.-

14.-

NY!

volvologisch I  13

4.-

8.-

5.-

6.-

20.-

19.- 18.-

WWW.VOLVO240-260REGISTER.NL

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
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Met het voorgaande gegeven zijn David
van Wassem, Floor van Lissa en Benny
stroet van de nederlandse filmacademie
op de amsterdamse Hogeschool voor de
kunsten begonnen met het idee om een
spannende en avontuurlijke film te
maken. Inmiddels is dit idee uitgegroeid
tot een stevig verhaal en een groot 
science-fiction project waar nu zo’n 50
studenten en professionals aan werken.

het verhaal
De buitenbeentjes tim en Peter worden
op weg naar school tegen gehouden
door pestkop Frank. tim en Peter weten 

te ontsnappen en rennen een bos in. 
op een open plek vinden de jongens een
groot, mysterieus object in de grond. 
als ze het uit nieuwsgierigheid aanraken
zien ze tot hun grote schrik een vreemde
substantie in hun lichaam verdwijnen. 
op school komen tim en Peter erachter
dat ze bovennatuurlijke gaven hebben
gekregen en alles op afstand kunnen
beïnvloeden. Ze hebben er in eerste 
instantie veel lol aan, maar al snel wil 
tim zijn gaven gebruiken om wraak te
nemen op Frank, tot ongenoegen van

Peter. Ze krijgen ruzie en gaan ieder hun
eigen weg. tegelijkertijd ontwikkelen 
de jongens onbewust een obsessie voor
de vorm van een omgekeerde driehoek
en beginnen ze vreemde lichamelijke 
eigenschappen te vertonen...

De opnameDag
op maandag 18 februari was de opname-
dag. Dit was de laatste opnamedag en
werd op lokatie gefilmd in Groesbeek. 
Ik kom zelf uit Heemskerk dus had ik een
aardige rit voor de boeg. afgesproken
was dat ik om 9:00 aanwezig zou zijn en
dat mijn 245 als een statisch object in de
film zou figureren. eenmaal aangekomen
werd ik met enthousiasme onthaald en
gevraagd de auto meteen op de oprit 
van een woonhuis te parkeren. Dit woon-
huis was ook voor de film gereserveerd. 
na kennis gemaakt te hebben met de 
regisseur en opnameleider werd mij 
duidelijk welke rol de 245 zou gaan 
spelen in de film. Het film-gezin (vader,
moeder en 3 kinderen) komt uit de 
voordeur van de woning, nemen afscheid
en de vader opent de auto en laat de 
2 jongste kinderen achterin instappen,
vader neemt plaats achter het stuur en
het oudste kind stapt op de fiets en fietst
weg. Deze scene zal in de film hooguit 
2 minuten in beslag nemen. Maar om dit
goed op te nemen is wel een paar uur
nodig. Het volledig opzetten van de 
camera en geluids apparatuur, met de 
nodige controles was al anderhalf uur
nodig. De eerste proefopnames waren
begonnen iets na 10 uur. aangezien het
buitenopnames zijn kunnen er storende

achtergond geluiden ontstaan. Deze 
storende geluiden waren er dan ook,
zoals een graafmachine, een klokken-
toren, hoog overvliegende vliegtuigen,
fietsers, auto’s, wandelaars en een 
vuilniswagen. niet allemaal in de direkte
omgeving maar wel dichtbij genoeg om
qua geluid een storende factor te zijn bij
de opnames. Ik ben zelf de tel kwijgeraakt
hoeveel “takes” er nodig waren om de
scene er goed op te krijgen. Maar om iets
na 1 uur was het dan toch gelukt. 
LuncH! Dit was een eenvoudige maar 
erg lekkere rijsttafel. 
‘s Middags was er op een andere lokatie 
in Groesbeek een straatopname. Hier
heeft mijn 245, samen met een Daf 
Marathon, een MGB en een Fiat 500 
geparkeerd gestaan voor de opnames.
een Daf 46 mocht tijdens de opname
door de straat rijden. De twee hoofdrol-
spelers (tim en Peter) fietsten door de
straat (weg van de camera). Dit leek mij
een soort van eindshot van de film. 
Deze scene van hooguit 1 minuut was
aan het eind van de dag om half zes 
klaar. tijd voor mij om naar huis te 
gaan. Het was een hele leuke dag 
(beetje koud met hooguit 5 graden) 
en een fantastische ervaring om bij de
filmopnames aanwezig te mogen zijn.

De uitZenDing
De komende maanden worden alle 
scenes gemonteerd tot 1 film en 
“De Voyagers”  wordt in september 
dit  jaar bij de Kro op televisie 
uitgezonden. 

FILM DEVOYAGERS

op de nieuwjaarsreceptie werd door onze voorzitter Kees aelberts een oproep gedaan voor een volvo 

245 uit 1978 (of eerder) om deel te nemen aan een film. aangezien ik een 245 uit 1977 heb ik me na afloop 

bij Kees gemeld, informatie gekregen en in de week erna heb ik contact gelegd met de filmmakers.

historie: eind jaren '70 stonden de grote buitenplaneten van ons zonnestelsel relatief dicht bij elkaar. 

een dergelijke samenstand komt maar eens in ongeveer 176 jaar voor. Dit was een buitenkans om met 

weinig ruimtesondes toch veel te kunnen onderzoeken. Daarom gingen voyager 2 (gelanceerd op 20 

augustus 1977) en kort daarop voyager 1 (gelanceerd op 5 sept. 1977) op weg. beide voyagers hebben 

een gouden plaat bij zich met informatie over de aarde en een boodschap aan buitenaards leven.

DE VoLVo VAN ERWIN PALMERS

14

Te k s t  e n  f o t o ’s :  E r w i n  P a l m e r s
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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

VERGELIJK HIER
UW KLASSIEKERVERZEKERING

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

DOE DE PREMIECHECK 
VAN 15 KLASSIEKERVERZEKERAARS

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

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
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DuITSE DIESEL
tussen de kilometervreters met een volvo 240/260 zitten opvallend weinig dieselaars. Dat is 

merkwaardig, want is het niet de diesel die bij uitstek geschikt is voor vele storingsvrije kilometers? 

in deze aflevering nemen we daarom de geschiedenis van de volvo Diesel onder de loep.

VoLVoD24
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voor creatieve communicatie

www.557design.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

Te k s t  e n  r e s e a r c h :  M a u r i c e  P i e r i k

Illustratie: Technische tekening van de D24. De dieselmotor is onder een 

hoek van 20 graden naar rechts geplaatst. De bovenliggende nokkenas wordt

met een getande distributieriem aangedreven. Op de plaat is goed te zien 

dat er aan de achterzijde nog een distributieriem loopt t.b.v. de aandrijving

van de inspuitpomp.

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

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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DuITSE DIESEL     ALIAS ‘DE KNIKKERBAK’

oliecrisis
Hoewel Volvo de nodige ervaring had met dieselmotoren in zijn
vrachtwagens, vond het bedrijf het vooralsnog niet interessant
om dieselmotoren in personenwagens aan te bieden. Dieselolie
was in scandinavië ook niet bepaald goedkoop. toch schakel-
den steeds meer professionele rijders over op deze brandstof.
Het Zweedse bedrijf Malte Månson sprong hierop in en bood
daarom tussen 1965 en 1972 een ombouw aan voor de Volvo
Duett en Volvo amazon. De benzinemotor werd hierbij ver-
vangen door een 1,8 liter grote Perkins 4.108 dieselmotor. 
Deze dieselmotor maakte de Volvo vooral trager, waardoor er
uiteindelijk maar veertig Volvo's werden omgebouwd.
Malte Månson heeft geprobeerd om Volvo warm te krijgen voor
een Volvo 144 met zo'n Perkins diesel. Volvo heeft echter maar
één prototype gemaakt met deze motor.

De oliecrisis van '73 zorgde ervoor dat brandstofbesparing een
belangrijker onderwerp werd. De zuinige dieselauto's kwamen
hierdoor meer in de belangstelling. Volvo heeft met lede ogen
moeten toezien hoe de Mercedes Diesel populair werd onder
Zweedse taxibedrijven. en ook buiten Zweden werd de roep 
om dieselaangedreven Volvo's merkbaar. Dus werd het tijd voor
een Volvo personenwagen met diesel.

ne W YorK taxi
Begin jaren '70 begon Volvo samen met het Britse bedrijf 
ricardo aan de ontwikkeling van een zescilinder dieselmotor
voor de Volvo 200-serie. Volvo ging er van uit dat men jaarlijks
niet meer dan 20.000 diesels zou kunnen verkopen. Dit zou 

Grote foto links: De zescilinder vult de motorruimte 

van de Volvo 240 nogal.

Foto boven: Een oude advertentie voor de Volvo Duett met Perkins diesel.

Foto onder: 

Manhattan op wieltjes, de experimentele Volvo New York Taxi van 1976.

Foto links daarnaast: 

Dankzij een uitgekiende indeling kon zelfs een rolstoelgebruiker 

plaatsnemen in de Volvo New York Taxi.



DuITSE DIESEL

deze ontwikkeling en eigenproductie niet rendabel maken. 
De ontwikkeling is daarom al snel gestopt. Dat de Volvo-ricardo
diesel toch de geschiedenisboeken heeft weten te halen 
hebben we te danken aan het Museum of Modern art (MoMa)
in new York. Dit schreef in 1976 namelijk een wedstrijd uit om
een hedendaagse opvolger te maken voor de benzine-
slurpende amerikaanse taxi.

Volvo ontwikkelde hierop de experimental taxi. Deze hoekige
taxi lijkt in de verte wel op een MPV, ware het niet dat aan de
achterzijde geen achterdeur zat maar een normale kofferklep.
niettemin bevatte de Volvo taxi de nodige noviteiten voor het
merk. Zo is dit de eerste Volvo personenauto met voorwiel-
aandrijving en dieselmotor. Hierdoor is de auto ruim en zuinig.
De zescilinder 2,4 liter diesel levert 70 pk, is gekoppeld aan een
automaat en zorgt voor een topsnelheid van 135 km/h. 
De Volvo werd samen met de overige inzendingen tentoon-
gesteld in het MoMa.

volKsWagen
na het eenmalige dieselexperiment is Volvo op zoek gegaan
naar een partner met geschikte dieselmotor. Hoewel Volvo 
met zowel Peugeot als renault de nodige samenwerkingen 
had lopen (denk aan de PrV-motor, maar ook de motoren 
van de Volvo 66 en 340-serie), bleek Volkswagen de meest 
geschikte kandidaat voor de dieselmotor.
Binnen het Volkswagenconcern was men reeds met de 
ontwikkeling van een hele lijn dieselmotoren gestart. Deze 
dieselmotoren zijn gebaseerd op de ea827-benzinemotor. 
ea staat voor entwicklungs-auftrag (ontwikkelingsopdracht). 
De ea827 is de basis van een zeer grote motorenfamilie, 

die zijn oorsprong vindt in de audi 80 van 1972. In augustus
1976 werd de eerste dieselvariant gepresenteerd in de Volks-
wagen Golf D. Deze 1,5 liter viercilinder was natuurlijk veel te
klein om een zware Volvo aan te drijven. niettemin toonde deze
kleine diesel al zijn potentie. Want anders dan andere diesels uit
die tijd, is de 1,5D een snelle, zuinige en lichte dieselmotor.

ont WiKKeling van De grote Diesel
op basis van deze viercilinder werden door Volkswagen-audi 
en Volvo vijf- en zescilindervarianten ontwikkeld. Hierbij werd
uiteraard geleerd van de ervaringen met de viercilinder diesel.
Hoewel de ea827 voor een benzinemotor een robuust ontwerp
had, bleek dat er toch nog wat extra verstevigingen nodig
waren voor de diesel. De vijf- en zescilinderblokken kregen 
meteen ook een verlengde slag, waardoor de cilinderinhoud
zou toenemen tot respectievelijk 2,0 en 2,4 liter. Het blok van 
de motoren is van gietijzer en de kop van aluminium. Dit is een 
tamelijk conventionele materiaalkeuze. De motoren zijn daarom
geen lichtgewichten. De vijf- en zescilinders wegen respectie-
velijk 181 en 198 kg. De vijfcilinder zou worden gebruikt voor de
audi 100 en Volvo. omdat audi de motoren in lengte voor de
vooras bouwde zou de zescilindervariant te groot worden voor
de audi-modellen. experimenten gaven aan dat de auto veel te
zwaar in de neus zou worden. De zescilinder werd daarom 
voorbehouden aan de Volvo's en de Volkswagen Lt bus. net als
de overige motoren uit de ea827-familie vond de productie
plaats in de Volkswagen fabriek te salzgitter.

presentatie van De 5- en 6-cilinDerDiesel
Beide motoren beleefden in augustus 1978 hun debuut. 
De vijfcilinder 2.0 in de audi 100 5D, en de 2,4 liter zescilinder-

variant in de Volkswagen Lt. Volvo plande de introductie van 
zijn eerste personenwagen met dieselmotor medio november
1978. omdat dit de eerste europese personenauto met zes-
cilinder zou worden, was dit groot nieuws. Het geduld van de
klanten werd echter op de proef gesteld. Vanwege problemen
met onderdelenleveranties, begon de productie van de Volvo 
Diesel pas in de zomer van 1979. Dit betekent dat er maar 
weinig modellen zijn geleverd van modeljaar 1979. 
Hoewel een zescilinder, koos Volvo ervoor om de diesel te 
positioneren in de 240-serie, en niet in de luxere 260-serie. 
om de klant duidelijk te maken dat er een zescilinder diesel 
aan boord was, werd in de meeste landen gekozen voor de 
D6-typeaanduiding. Hoewel aanvankelijk de diesel ook als DL

zou  worden geleverd, werd het merendeel als GL uitgeleverd. 
De typeaanduidingen 244 GL D6 en 245 GL D6 komen dus het
meest voor. De Volvo 242 werd nooit met dieselmotor geleverd.
ook kon, vanwege de omvangrijke motor, de Volvo 240 Diesel
alleen met linksstuur worden geleverd. In australië en Groot-
Brittannië werden derhalve geen Volvo 240 Diesels verkocht.
Bij de naamsverandering van Volvo 244 en 245 in Volvo 240,
maakte in de meeste landen de aanduiding D6 plaats voor de
aanduiding Diesel.

ont vangst Door De pers
er werd reikhalzend uitgekeken naar de Volvo 244/245 GL D6.
een grote comfortabele reiswagen met een 82 pk dieselmotor

Foto rechts: De GL D6 was een belangrijke 

toevoeging in de Franse markt (1979).

Illustratie geheel rechts: In augustus 1979 werd de 

240 vijfcilinder diesel aangekondigd. 

In Nederland is het model echter nooit geleverd.

Foto links: Wie had in 1972 kunnen denken dat de nietige krachtbron van een Audi 80

ooit de basis zou worden voor een Volvo Diesel? 

Foto onder: De Volkswagen Golf Diesel bracht in 1976 een schok teweeg in dieselland.

Foto onder: Twee totaal verschillende auto's met hetzelfde hart: Volvo 240 Diesel en Volkswagen LT.
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was heel wat. De prestaties van de D24 (motorcode Volvo)
maakten een grote indruk. Zo spraken de journalisten van 
autokampioen van een zeer vlotte diesel. De diesel wist goed
raad met de zware Volvo-koets. De acceleratie van 0 naar 100
km/h voltrok zich in slechts 17,5 seconde. nu vinden we dat
aandoenlijke cijfers, maar in die dagen was dat snel voor een
diesel. Bij autorevue was men ook onder de indruk. De Volvo
244 GL D6 werd zelfs aangekondigd als Droom-Diesel.
Vergeleken met de viercilinder benzinemodellen werd de 
Volvo D6 als stil ervaren. omdat de 244 GL D6 in totaal ruim 
100 kg zwaarder was dan de 244 GL benzineversies, werd de 
D6 standaard voorzien van stuurbekrachtiging en een andere
afstelling van de voorwielophanging. Hierdoor vond menig
journalist de 244 GL D6 beter sturen dan een gewone 244.
De dieselmotor werd ook zeer stil bevonden. alleen bij 

stationair draaien wordt de aard van de motor verklapt. De 
D6-diesel maakt dan een kenmerkend tokkelgeluid, wat 'm de 
bijnaam ‘knikkerbak’ opleverde. ook het verbruik, dat in de 
praktijk zo rond de 1 op 11 à 14 bleek te liggen, werd als zeer
gunstig ervaren. 

volvo 260 Diesel
aan de andere kant van de oceaan werden dieselauto's ook
steeds populairder. Daarom werd de Volvo Diesel vanaf 
modeljaar 1980 ook in de Vs aangeboden. omdat de naam-
geving van de amerikaanse modellen vanaf modeljaar 1980
werden omgegooid (de aanduiding 244, 264 enz. verdween)
werd de D6 in amerika verkocht onder de naam 'Volvo Diesel'.
Wanneer men deze auto's aandachtiger beschouwt is op te 
merken dat de Volvo Diesel niet tot de 240-serie maar tot de

DuITSE DIESEL

Waarschijnlijk oorspronkelijk voor de Franse markt
bedoeld: 240 GLE D6.  

Illustratie: De Amerikaanse Volvo Diesel staat op 260-niveau (1981).

Foto’s: Curieus, een engelstalige brochure uit 1979

voor de Franse markt...

zoals (vrij vertaald) op de cover vermeld is het 

“de eerste zes-cilinder diesel auto ter wereld”.

Foto’s: Uiteraard werd de zescilinder diesel zowel als sedan als 
stationcar geleverd (1980).

Onder: Dit embleem tref je alleen aan op een 244 GL D6 
van modeljaar 1979.
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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
DuITSE DIESEL

260-serie behoorde. Zo bezit de amerikaanse Volvo Diesel 
allerlei kenmerken die horen bij een Volvo 260. Het chassis-
nummer van zo'n auto begint ook met 264- of 265- aanduiding.
Vanaf modeljaar 1982 werden de amerikaanse dieselmodellen
gelijkgeschakeld met de 240-modellen. omdat de vraag naar

dieselmotoren in amerika rap afnam, werd de levering van de
Volvo Diesel aan het eind van 1984 gestaakt.

volvo D5
Voor modeljaar 1980 presenteerde Volvo zijn tweede diesel. 
Dit maal een vijfcilinder diesel (motorcode D20). Deze modellen
werden aangeduid als 244/245 GL D5. Hoewel deze motor 
aanvankelijk 'wereldwijd' werd aangekondigd, werd de D5 
uiteindelijk alleen in Finland en Italië aangeboden. In deze 
landen kent men namelijk zeer hoge belastingen op auto's die
een met motorinhoud hebben van meer dan 2000 cc. erg veel
van deze 68 pk 'sterke' diesels zijn er niet geleverd. De vraag
naar de vijfcilinder diesel zal beperkt zijn geweest, want na 
twee productiejaren verdwijnt de D5 al van het toneel.

ont WiKKeling van De volvo 240 Diesel
Hoewel Volvo eind 1980 nog een experimentele Volvo 240
turbo Diesel special met intercooler heeft getoond, kun je over
de verdere ontwikkeling van de Volvo 240 Diesel verrassend

Foto: De Amerikaanse Volvo Diesel uit 1980 is chique.

Tot 1986 ontbrak bij een Europese 240 Diesel altijd de voorspoiler, zoals goed te zien is op deze zweedse 1983-er.
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Onder: Technische gegevens van de D20 en D24 uit de Volvo 200-serie.

kort zijn. Behalve geringe aanpassingen ten behoeve van 
emissieregelgeving is er weinig gebeurd met de 2,4 liter diesel.
anders dan bij de Volvo 700-serie werd er nimmer een turbo-
diesel aangeboden in de 200-serie. De firma Mosselman turbo
systems bracht daarom in de jaren '80 een turbokit op de markt,
waarmee het vermogen steeg naar 110 pk. of deze aftermarket-
set een succes was laat zich raden. Volvo heeft in ieder geval
geen brood gezien in sterkere versies van de 240 Diesel.
In Zuid-europa waren de Volvo 240-modellen met diesel naar
verhouding veel populairder. Dit is ook te zien aan het toen-
malige aanbod. Werd in nederland de 240 Diesel tot modeljaar
1986 maar in één luxeniveau aangeboden, in Zuid-europese
landen was dat anders. In spanje was het modelprogramma van
de dieselmodellen net zo groot als van de benzinemodellen. 
In scandinavië en noord-amerika liep de belangstelling voor 
de Volvo 240 Diesel snel terug.

nadat in 1984 de 240 Diesel werd teruggetrokken van de 
amerikaanse markt, is Zweden in 1985 al het volgende land
waar de levering van de Volvo 240 met dieselmotor stopt.
tegelijk met de facelift van 1986 werd in nederland het diesel-
aanbod juist uitgebreid tot 240 DL Diesel, 240 GL Diesel en later
zelfs met de 240 GL Grand Luxe Diesel. toch betekende dit 
geen opleving van de dieselverkoop. In nederland werden de
laatste 240 Diesels in 1991 verkocht. In 1993, het laatste 
productiejaar van de Volvo 240, werden de diesels alleen nog
maar aangeboden in België en Frankrijk.
Hiermee kwam er overigens nog geen einde aan de zescilinder
dieselmotor. Deze leefde tot en met 1996 nog voort in de Volvo
700 en 900-series. 

reputatie volvo 240/260 Diesel
net als bij de PrV-motoren, steken de Volkswagen diesels qua
duurzaamheid wat negatief af bij Volvo's eigen viercilinders. 
De dieselmotoren lijken vooral gevoelig te zijn voor de rechter-
voet van de eigenaar. De lange zescilindermotor is gevoelig
voor ongelijkmatige of slechte koeling. De layout onder de 
motorkap van de Volvo 240 lijkt niet geheel gelukkig voor deze
diesel. Bij zware belasting wordt de motor te snel warm, 
waardoor het blok kan scheuren.

De Volvo 240 Diesel is, naar huidige maatstaven, een echt 
ouderwetse diesel die zich bij rustig rijden het beste voelt. 
onthaasten is dus het devies. Dan kan er gemakkelijk vele 
kilometers mee worden gereden.

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

Foto boven: In 1996 werden de laatste Volvo's (940) geleverd met zescilinder 

dieselmotor.

Foto geheel boven: Volvo 240 Diesel (modeljaar 1984).

Molenstraat 11
4851 SG ULVENHOUT
T: 076 565 68 79
F : 076 565 44 51
E : smeekens@wxs.nl SHOWROOM ONDERHOUD RESTAURATIES
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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
KOELEN BIJ CARCOOL-SYSTEMS
Verslag van de Airco Workshop bij Car Cool 
Systems te Helmond op 6 april j.l.
Een uiterst boeiende ‘sleuteldag’ waarin in 1,5 uur
tijd de 29,5 jaar oude airco in mijn 240 GLE geschikt
werd gemaakt voor de tijd van nu. Het aantal leden
dat de workshop bezocht was klein en uiteindelijk
bleken er maar 2 aan de slag te gaan met hun airco.

Het voordeel was wel dat de monteur van Car Cool
Systeems alle tijd voor mijn auto had. Voor de theorie
over de werking van een airco verwijs ik naar een
goed artikel hierover in de Volvologisch van juni 2012.
Wat gebeurt er zo allemaal in een kleine 1,5 uur? 
Ik vermoedde dat de airco in mijn auto niet meer 
werkte omdat deze oud is en ook niet meer leek te
koelen. Bij controle bleek -tot mijn grote verbazing-
dat het gehele systeem nog wel werkte en zelfs nog 
2 graden koelde. Er zat nog wat aircovulling in. 

Deze aircovulling, R12, is echter inmiddels bij wet
verboden vanwege de ozonlaagaantastende CFK’s en
ik kon dus niet eenvoudig weg wat bijvullen. 
De airco moest eerst worden opgewaardeerd naar
een systeem dat werkt op R134a, dat wel vriendelijk
is voor het milieu. Daarvoor is een behandeling 
nodig met Retrofit: hierdoor wordt de resterende 
R12 geneutraliseerd en maakt de airco geschikt voor
R134a. onderdeel van de opwaardering is het 
vervangen van de ventielen voor aan- en afvoer van
de aircovulling en de toevoeging aan het systeem 

van fluor voor het opsporen van toekomstige lekken.
Voordat de Retrofit behandeling kon starten, is eerst
onderzocht of er lekkages in het systeem waren door
de druk in het systeem met behulp van stikstof op te
voeren naar 15 Bar. Er bleken geen noemenswaardige
lekkages aanwezig te zijn. Vervolgens is het systeem
gevacumeerd waardoor alle R12 uit het systeem werd
verwijderd. Daarna werd fluor voor het opsporen van
eventuele toekomstige lekken ingespoten.

Daarna kon de Retrofit behandeling starten...
De Retrofitbehandeling hield het toedienen  van 
een speciale vloeistof in. Een aantal jaren geleden
was het niet mogelijk om een oude R12 airco op 
deze eenvoudige wijze op te waarderen. Dan was 
de enige remedie de volledige vervanging van het
aircosysteem. Dit was een kostbare aangelegenheid.
De Retrofitbehandeling kostte circa 10 minuten. 
Vervolgens kon de klus worden afgemaakt met 
het toedienen van aircovulling R134a. Hiervoor 
was 80% van het gewicht nodig dat gebruikt 
wordt om de airco met R12 te vullen. In mijn geval

was 1040 gram nodig. Het toedienen van de nieuwe
aircovulling verliep echter niet soepel. Waarschijnlijk
doordat een deel van het oorspronkelijke ventiel niet
volledig was verwijderd. Daarom werd met behulp
van drukopbouw met horten en stoten de resterende 
vulling toegediend. Na afloop werd gecontroleerd of
voldoende vulling in het systeem zat: de druk in het
systeem was voldoende en de airco koelde tot 6 
graden. Bij de kassa kon ik een acceptabel bedrag 
afrekenen vanwege de clubkorting.

Aan het eind van de boeiende dag reed ik tevreden
weg uit Helmond met een 29,5 jaar oude airco die 
helemaal klaar is voor de zomer van 2013!  

Groeten van Fred Tank  (lidnummer 2208).

u kent ze vast wel, de personen met een beetje vreemde hobby; spotten...

Veelal heeft de persoon in kwestie een voorliefde voor een specifiek diersoort of

voertuig. Misschien heeft u ze nog nooit in het wild gezien, maar u kunt zich vast

wel een nieuwsuitzending herinneren waarbij de spotter, altijd gewapend met 

verrekijker en/of fotocamera, aandachtig in het nieuws kwam. Vooral als er 

bijvoorbeeld een Belgische snaterkoekoek of chinese spleetoogkikker is waar-

genomen in een of ander natuurgebied. De verslaggevers zijn er dan als de kippen

bij om de spotters te spotten. Maar ook schepen en vliegtuigen  –en dan vooral

de uit de kluiten gewassen exemplaren– doen het goed in het spottermilieu. 

Deze hobby is trouwens al net zo oud als de weg naar Kralingen. ot –u weet wel

van sien– deed het al ruim honderd jaar geleden. Zijn passie was heidebranden,

en kreeg daardoor al gauw de bijnaam ot spot. Maar hoe zit het eigenlijk met 

de autospotter? Die zijn ook in ruime mate voorhanden. In nederland is de 

P.c. Hooftstraat in amsterdam een populair spotterparadijs. een Volvo staat 

helaas niet hoog op het verlanglijstje van de gemiddelde gluurder. Het blijven 

natuurlijk maar ‘gewone’ modellen voor de heren! Heren inderdaad, want de 

eerste vrouwelijke spotter met een camera in de aanslag moet ik nog tegenkomen.

en hoe zit het dan met de Volvospotter? Vooral op beurzen en tijdens toertochten

duiken ze op. Ieder ‘vreemd’ model wordt op de sD-kaart vastgelegd. ook Lucia

en ik kunnen ons scharen onder de groep Volvospotters. alleen wij doen het 

droog, d.w.z. zonder camera en tijdens onze buitenlandse reizen. Het is dan 

uitkijken naar ons eigen setje ‘klassieke’ Volvomodellen; de 480 en u raadt het 

al de 240. Meestal wint de ‘dikke’, want daarvan lag de totale productie wel 

37 maal hoger dan zijn nederlandse kleine broer. Met pen en schrijfblokje in het

dashboardkastje is het een geliefde bezigheid tijdens onze reizen. nu kosten 

hobby’s vaak geld maar in dit geval is het ‘spot’goedkoop. In Groot-Brittannië 

vonden ze dat de jeugd ook maar eens aan het spotten moest slaan. Gewoon weer

een beetje klassiek opvoeden, zonder digitale snufjes, moeten ze daar gedacht

hebben. Met het boekje ‘I sPY classic cars’ in de hand kunnen de Facebook-kids 

op de achterbank lekker klassiekers spotten. Dus gewoon de smartphone, iPad of

iPod thuis laten en spotten maar. Voordeel daarbij is dat ze geen sms-duim krijgen,

geen tab-vingers en geen iPod-dichte oren. nu is het leuke van dit boekje dat onze

Zweedse vriend daar ook een plaatsje in heeft gekregen. Mocht je er een in het 

vizier krijgen dan mag je helaas maar 10 punten bijschrijven in het logboekje. 

Misschien wel logisch, met een productieaantal van 2,8 miljoen schiet je al gauw

raak, mocht je het exemplaar ook digitaal vast willen leggen. toch is het vaak 

zoeken naar een veiligheidsspeld (tja... het is een Volvo!) in een hooiberg. tijdens

onze laatste engeland-trip konden wij er maar twee scoren. als dit blad op uw

deurmat valt, rijden wij rond in noorwegen en de ervaring leert ons dat in de 

scandinavische landen de ‘onze’ nog steeds erg populair is. Mocht u binnenkort

ook nog afreizen naar uw vakantie-

bestemming ergens op deze aardbol,

spot er dan maar eens lekker op los. 

Mijn vraag is of u het aantal even door

wil mailen naar onze redactie. een foto

bijvoegen van een van de gespotte

exemplaren zou helemaal fantastisch

zijn. En degene met de hoogste score

krijgt natuurlijk een ‘spot’prijs. Succes!

Frank van Gurp.

PECHHULP
Henk van der Poll is op de meeste evenemen-
ten aanwezig als pechhulp en herkenbaar aan
zijn fraaie 240 ESTATE met service-embleem op
de grille naast ons register embleem...
ook op de ALV en de bijbehorende toerrit was Henk
van de partij. Prettig om te weten dat er hulp aanwe-
zig is alhoewel onze bolides natuurlijk nauwelijks
storingen vertonen omdat wij ze allemaal zo goed
koesteren. Maar soms kan er ergens toch een klein 
probleem optreden en dan is Henk’s hulp welkom.
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Op zondag 1 september vindt de 1e editie plaats van Swedish Connection, het nieuwe
festival voor liefhebbers van Saab, Volvo en Koenigsegg. Tijdens dit evenement willen
we alle facetten van de zweedse merken aan bod brengen, van klassiek tot autosport en
van groen tot youngtimers. Dit evenement gaat plaats vinden op een bijzonder mooie
en sfeervolle locatie, de RDW Testbaan in Lelystad. Swedisch Connection wordt een
evenement met de volgende programmaonderdelen: • Meguiar's Concours d'Elegance 
• Bedrijvenplein met onderdelen, accessoires, tuning, automobilia en zweedse lifestyle 
• offroad Parcours • Kombaan van 2,8 kilometer voor rijvaardigheid, clubparades en 
rijdemonstraties • Rijvaardigheidsparcours met een wettrack • Showpaddock voor auto's
van clubs en particulieren en een occasionplein. Voor clubs hanteren we speciale voor-
delen en mogelijkheden! Noteer zondag 1 september alvast in uw agenda. Contact: 
Esther Blaakman +31 (0)6 48248642. Meer info op: www.zweedsautofestival.nl.

NATIONAAL OLDTIMER FESTIVAL zO. 11-08-2013
Afgelopen jaren vond het Nationaal oldtimer Festival plaats in de september. 
Dit jaar is gekozen voor een datum in hopelijk meer zomerse sferen, namelijk op 
11 augustus op het Circuitpark zandvoort. Vanouds kun je hier het grootste 
aanbod aan klassiekers aantreffen in alle bouwjaren, prijsklassen en herkomst. 
u bent dan te gast op een van de grootste klassieker evenementen van Nederland!
Kijk voor meer informatie en alle op die dag georganiseerde nevenevenementen
(o.a. Euro Dukesfest, Nationale oldtimer Toertocht, Vrij Rijden, Paddock Porsche 
en de 100 Miles Road Challenge op: www.nationaaloldtimerfestival.nl.

VOLVOMONDIG

OLDTIMERDAG DE BILT  zA. 14-09-2013
op zaterdag 14 september 2013 organiseert de Dorpskerk in De Bilt voor de 3de keer een oldtimerdag. 
In de ochtenduren vindt een toerrit plaats van ca. 70km langs mooie plekken in Midden-Nederland en 's middags
worden de oldtimers geshowd aan het publiek. De oldtimershow vindt plaats in de karakteristieke Dorpsstraat.
Wij nodigen de leden van uw club of vereniging van harte uit om op 14 september weer deel te nemen aan onze
oldtimerdag.  Hartelijke groet, Anco de Rooij - 06 17 28 91 19. Meer informatie en tevens foto-en film-
materiaal van de vorige edities kunt u vinden op onze vernieuwde website: www.oldtimerdagdebilt.nl

OLDTIMERDAG  APPELSCHA  zA. 21-09-2013
Tijdens deze dag zullen, vaak na jarenlange restauratie, diverse oude vrachtwagens, bussen, fietsen, tractoren, motoren,
auto’s, solexen, legervoertuigen, caravans, campers, fietsen,  brommers en stationair draaiende motoren van het 
bouwjaar 1900 tot 1986, weer in volle glorie te bewonderen zijn. Sommige met complete lading, anderen weer met
bestuurders in bij die tijd passende kleding, weer anderen met eigenaren die, aan de hand van foto’s, leuke verhalen
kunnen vertellen over hun voertuig. De organisatie van de Stichting Oldtimerdag Appelscha spreekt weer over de
mooiste dag van het jaar. Er worden ruim 3.000 voertuigen en 35.000 bezoekers uit geheel Nederland, Duitsland en
België verwacht. Voor de organisatie is dit grote aantal geen probleem, omdat het terrein groot genoeg is om alle
voertuigen een plaatsje te geven. ook op zaterdag 21 september a.s. (dit jaar is het terrein ook nog weer verder
uitgebreid) zal de bekende oldtimerdag Appelscha weer het grootste gratis toegankelijke oldtimerevenement van
Nederland zijn. Meer info op: www.oldtimerdagappelscha.nl

SWEDISH CONNECTION - zO. 01-09-2013 

Van Schayk
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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.
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VOLVOMONDIG

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

FEHAC NIEUWS
FEHAC is de overkoepelende belangenorganisatie voor het in
stand houden van het Nederlands mobiele historisch erfgoed.
Geachte lezers, graag maken wij u attent op de nieuwste editie 
van FEHACtiviteiten. onderstaand treft u een weblink aan naar de  
FEHACtiviteiten van recente data: www.fehac.nl/actueel.
In deze editie onder andere: oldtimers: 155 miljoen betalen • overleg
MRB-vrijstelling mislukt • FIVA steunt FEHAC in MRB diskussie • Good
Vibrations • Bent u al vriend van de FEHAC? • FEHAC oldtimer 
Presentaties 2013 - 2 • assurantieverklaring.nl • FEHACtiviteiten 
januari 2013 • oldtimer niet zo vervuilend als PBL beweerd • FEHAC
oldtimerpresentaties 2013. Vriendelijke groet, FEHAC secretariaat.

ROESTPREVENTIEWORKSHOP
Op dinsdagavond 14 mei j.l. was de roest-
preventieworkshop bij Dries Bakkenes van 
Volvo Klassiekers in Barneveld.
Het was een druk bezochte avond en zeer leerzaam. 
In het septembernummer zal er een uitgebreide 
reportage zijn over deze avond omdat we dan het 

najaar weer ingaan en de roestpreventie extra 
aandacht verdiend.  op de foto’s van Jeroen Haring
alvast een voorproefje...  Met Volvo groet, TC A3.

I-SPY CLASSIC CARS
zoals u kunt lezen in mijn column brengt 
Michelin in Groot-Brittannië een reeks I-SPY
boekjes op de markt. De boekjes zijn speciaal 
bedoeld voor de kinderen op de achterbank. 
Een van de titels is ‘Classic Cars.’ 
Mocht u nu geen kinderen meer meenemen op de 
achterbank... geen nood, ook voor volwassenen is 
dit boekje zeer de moeite waard. zeker voor de 200-
rijders omdat de 240 Estate een van de te spotten 
modellen is. Iedere auto wordt afgebeeld met een fraaie
foto en een bijbehorende omschrijving. 
Een van de vele pluspunten van deze Volvo Estate, aldus
de auteur;  “these cars seem to go on forever”. Ja, dat
wisten wij natuurlijk al langer. Leuk boekje voor uw 
verzameling, kopen dus! 
Frank van Gurp.

LENTEGROET
De hartelijke lentegroeten van familie de Ruig.
Dank voor de adreswijziging en de lentegroet, helaas is
het nog steeds niet echt lente geworden en is het al
bijna zomer... Red.
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foto rechterpagina: Waar tegenwoordig de suv van stal wordt gehaald kon anno

1982 nog gewoon met een chique stationwagen worden gepronkt. volvo's meest

luxueuze pakezel van die dagen was de volvo 265 gle. De plaatsing van het

stuur rechts verraadt dat dit een britse volvo 265 is. in groot-brittannië stond

de auto destijds voor £ 10.592 in de prijslijst.  

foto links, de cover van de britse brochure (uK) uit 1982 waar de foto op de 

rechterpagina uit stamt. Redactie.  

DE VOLVO KLASSIEKER BEURS
(de 22e) KOMT ER WEER AAN !
Na (gedwongen) uitstapjes naar de Veemarkt in utrecht (2002-2010), de Evenemen-
tenhal in Gorinchem (2011) en de Home Boxx in Nieuwegein (2012) gaat de VKB terug
naar "waar het allemaal begon", het Autotron in Rosmalen. In ieder geval voor de
jaren 2013 t/m 2015 en wel in het laatste weekeinde van september. Hiermee wordt
het organiseren eenvoudiger en naar wij hopen ook het plannen van uw bezoek en
deelname. Wij hopen in ieder geval u weer te kunnen begroeten.
Het Autotron is mooi gelegen in het groen met aansluitend het Vakantiepark Dieren-
bos. Dit biedt volop ruimte voor aanvullende activiteiten. ook hebben we veel ruimte
voor de VKB-activiteiten, naast het Expodome (9200m2) beschikken we ook over de
Spijkerhal (1500m2) en de tussenliggende buitenruimte. En natuurlijk het grote 
grasveld achter de hallen om weer een mooi tableau van alle typen Volvo's te kunnen
presenteren. De Volvo Klassieker Beurs 2013 (VKB 2013) wordt gehouden op zaterdag
28 en zondag 29 september in het Autotron, Graafsebaan 133 te Rosmalen. 
Info: www.volvobeurs.nl of www.autotron.nl. op deze websites zullen we u de 
komende tijd informeren over de mogelijkheden voor deelname en natuurlijk over de
diverse beursactiviteiten. In de afgelopen eenentwintig jaar is de VKB uitgegroeid tot
één van de grootste evenementen voor klassieke Volvo's. Georganiseerd door Volvo
liefhebbers onder auspiciën van de Volvo Klassieker Vereniging (VKV). 
Vriendelijke groet, het VKB-organisatieteam.

FIJNE VAKANTIE!

Op de VKB vindt u klassieke Volvo's en bijbehorende onderdelen, maar ook verwante artikelen zoals smeermiddelen, gereedschappen, literatuur en 
miniaturen. Naast onderdelenleveranciers, restaurateurs, autobedrijven, handelaren in automobilia en particuliere aanbieders zijn ook de Nederlandse
en Belgische Volvo verenigingen vertegenwoordigd. Bezoekers krijgen zo een goed beeld van het Volvo Klassieker gebeuren. De VKB was altijd al een
(internationale) ontmoetingsplaats voor liefhebbers van Klassieke Volvo’s, een plaats om oude bekenden te ontmoeten en nieuwe relaties aan te knopen.
Voor de kleinere Volvo-fans worden  onder toezicht kinderactiviteiten georganiseerd. Bij binnenkomst in het Autotron ontvangt u informatie over alle
activiteiten op de VKB 2013. Deze informatie en de meest actuele wetenswaardigheden vindt u te zijner tijd ook elders op eerder genoemde websites.
Wij hopen weer veel Volvo-liefhebbers te ontmoeten op de komende VKB.


