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DEZE UITGAVE:
ROEST? MAG HET WAT MINDER!

SLEUTELEN IS ONDERHOUDEN
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NR. NAAM WOONPLAATS TYPE
2399 R. Miedema Amersfoort 240 GL
2416 J. Meijers 's-Hertogenbosch 264 GLE
2424 T. Uitman Noordwijkerhout 244 GL
2425 J.W.A.M. Mark Scherpenzeel 245 GLE
2426 J.M. van der Velde Maastricht 245 Polar
2427 A. J. Prinsenberg Gennep 245 Polar
2429 W.J. Leenders Helmond 245 DL
2438 P.W. Bannink Lopik 244 GLE
2447 M. Tuyt Den Haag 245 Polar

NIEUWELEDEN

De uithaler van deze keer (pagina 20-21 van dit nummer) bewijst

dat ook in het jaar 1993 de Volvo 240 Sedan nog springlevend 

was. In de meeste Europese landen was de 240 Sedan in het 

laatste modeljaar van de 240-serie niet meer leverbaar. Maar in 

Noord-Amerika waren deze Sedans juist erg populair. Op de 

afbeelding zien we zo'n Amerikaanse 240 Sedan in de basis-

uitvoering. Hoewel de auto er van buiten sober uitziet is deze 

versie tamelijk luxe uitgevoerd. Zo is dit type standaard uitgerust

met: ABS, Airbag, Airconditioning, Elektrische ramen rondom,

Radio-Cassettespeler en Elektrisch verstelbare én Verwarmde 

buitenspiegels. Onder de motorkap huist een B230LH motor met

116 (DIN) pk die gekoppeld is aan een vijfbak of een automaat. 

Redactie.

Data onDer voorbehouD
actuele info op De site!

Za en Zo 28 en 29 septeMber
volvo KlassieKer beurs

AUTOTRON ROSMALEN
ZonDag 13 oKtober

naJaars toerrit
Toerrit door de Bommelerwaard.

ZaterDag 9 noveMber
uW volvo WinterKlaar

Nordicar - Heerhugowaard
ZaterDag 16 noveMber
uW volvo WinterKlaar

Van Roosmalen - Waalwijk

NIEUWE LEDEN TOT EN MET AUGUSTUS 2013

KALENDER2013

Tekening: ook najaarstoertochten zijn een peuleschil voor onze 200-serie, een mooie illustratie 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.

IK zIE, IK zIE, WAT JIJ NIET zIET...
Als deze uitgave op de mat valt staat de VKB in Rosmalen bijna op punt van beginnen en ook help ik u graag eventjes herinneren 
aan de najaarsrit van ons register binnenkort op 13 oktober en deze speelt zich af in de Bommelerwaard met een start in zaltbommel.
Dit jaarlijkse familie-evenement blijkt telkens erg leuk te zijn en wordt altijd enorm gewaardeerd door de deelnemers. Echt een 
gezellig dagje erop uit met z’n allen! Schrijf u tijdig in via onze website! (de oproep met alle relevante informatie voor deze toerrit
treft u aan als bijlage bij deze uitgave). De reportages en/of terugblik op de hiervoor genoemde evenementen zult u terugvinden in
het decembernummer van ons magazine. 
Gelukkig had ook deze Volvologisch  aan kopij geen gebrek: Maurice Pierik, onze ‘240-260 Encyclopedie’ in levende lijve, gaat 
ditmaal dieper in op de vroege benzinemotoren. En Frank van Gurp gaat tegenwoordig voor de Poedelprijs liet ik me influisteren. 
Verder is er een terugblik op de geslaagde ‘Workshop-roestpreventie’ bij Dries Bakkenes en nog veel meer technisch nieuws!
Het mooie weer van deze zomer zal plaats gaan maken voor meer barre tijden. We kunnen onze wagens gelukkig nog winterklaar
gaan maken tijdens diverse technische evenementen. Ook hier geldt: tijdig aanmelden via onze site (maar ook tijdig uw bolide 
poetsen en in de was zetten natuurlijk, want dat leerde u al tijdens de ‘Poets-workshop’). 
A propos, de website: deze blijkt een spilfunctie in onze vereniging te hebben gekregen en daar moeten we erg voorzichtig mee zijn.
Onze site is veel meer dan een paar handige en leuke pagina’s alleen. Ondanks dat het er maanden erg stil en bewegingloos is 
geweest, is er achter de schermen veel gebeurd. Alleen heeft u dat niet kunnen zien. Ondergetekende heeft er inmiddels wel wat
grijze haren bij kan ik u verklappen. ‘Rollende zaken’  ging niet op rolletjes en kende een moeilijke start. Maar goed, we zijn weer
wat lessen wijzer, en we gaan met de opgedane ervaringen verder met het vertrouwen dat het in de toekomst weer beter zal gaan.
Dan is er nog iets waar u hoogstwaarschijnlijk geen weet van heeft (gehad). ik wil u allemaal toch even melden dat er wat ziektes
onder de bestuurs- en commisieleden waren en nog zijn. Op zulke momenten blijkt overduidelijk hoe betrekkelijk ‘alles’ is. 
zonder namen te noemen wil ik vooral deze mensen ontzettend 
bedanken voor hun schier onuitputtelijke inzet aan onze vereniging.
Hun persoonlijke tegenslagen hebben hun bijdragen aan de vereni-
ging niet of nauwelijks beïnvloed.
Lieve  mensen:  ik  maak  een  diepe  buiging;  chapeau  et  merci 
beaucoup! SANTÉ !
U ook: Gezondheid gewenst! En ik hoop u binnenkort in blakende
gezondheid  te  mogen  ontmoeten  bij  één  of  meer  van  onze 
evenementen en dat we dat met z’n allen nog lang mogen blijven
doen!
Met Volvologische groet, Kees Aelberts.

biJ De cover: inmiddels zijn de meesten van ons wel weer
terug van vakantie. er kan dus veel gemijmerd worden over
het weer en uiteraard over de volvo, die wederom zonder
morren de nodige kilometers heeft afgelegd. De coverfoto
komt uit een brochure van modeljaar 1979. De foto is dus
waarschijnlijk in de zomer van 1978 geschoten in het
immer wonderschone noorwegen. toevallig herkennen we
het plaatsje rjukan, en weten we daarom dat de volvo 245
gl D6 op een steil weggetje staat. Met 82 pk en een koppel
van 140 nm bij 2800 toeren was deze zescilinder dan ook
een beresterke auto. tenminste, dat vonden we toen 
allemaal.  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, Maurice Pierik (coördinator) en Jacob Wink.
Secretariaat - Ledenadministratie - Logistiek
Fred Tank - Telefoon: 06 40 65 47 70
E secretariaat@volvo240-260register.nl
Mariska de Winter (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), 
Margot Wassink-van Dijk (eindredactie),
Losse nummers nabestellen € 5,00 (op = op) 
Website
www.volvo240-260register.nl
E webmaster@volvo240-260register.nl  
Oskar Hendriks (coördinator en webmaster).

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 € 44,50 per jaar. 
Korting 5,- voor aut. incasso (= € 39,50 per jaar). 
Eénmalig inschrijfgeld € 25,-. 
Advertenties

T(035) 6566 202 (ma-vr 8-17.00 u).
Tarieven op aanvraag. Rubriek kleintjes: € 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 • September 2013 • nr. 3 
VOLVO 240-260 REGISTER •  Opgericht 06-09-97
VOLVOLOGISCH • Ledenmagazine
(verschijnt 4 x per jaar in de laatste week 
van ieder kwartaal).

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

voor volvologisch nr. 04-2013, moeten uiterlijk 14 november 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

22

32 37

8 VERSLAG: ROEST-WORKSHOP iN BARNEVELD

13 BUTiKEN (OOK OP DE VKB, 28 & 29 SEPTEMBER !)

14 VERSLAG: SLEUTELEN  iS ONDERHOUDEN !

20 UiTHALER: VOLVO 240 USA-1993

22 DEGELiJK GiETiJzER, DE OUDERE ViERCiLiNDERS

32 VOLVOMONDiG, VOOR EN VOORAL DóóR LEDEN

33 COLUMN FRANK VAN GURP
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WORKSHOP ROESTPREVENTiE EN ROESTBEHANDELiNG 
T e k s t :  B e r t  M e e u w s e n  -  F o t o ’s :  B e r t  M e e u w s e n  e n  J e r o e n  H a r i n g

Onderdelen en retoucheer-

lakstiften ook te vinden bij de

workshop roestpreventie...

MAG HET WAT MINDER?
Dinsdag 14 mei 2013. Volvo 240-260 Register organiseert met Dries Bakkenes van VOLVO Klassiekers een informatieavond over roestpreventie en -behandeling.
Van heinde en verre kwamen meer dan 20 leden naar de Valkseweg 104C, naast de TOTAL, aan de rand van het centraal in Nederland liggende Barneveld.
Voorzien van Volvo’s 240 of 260 in allerlei soorten, maten en jaargangen vonden ze de weg naar kijken, leren, koffie, thee, koeken en ontroesten. 

Dinsdag 14 mei 2013. Door een ernstig
verkeersongeluk was de A28 ter hoogte
van Amersfoort en Leusden een groot
deel van de namiddag en vooravond 
afgesloten. Sluipverkeer in de directe 
omgeving zorgde ook op secundaire
wegen voor fors oponthoud. tot in de
loop van de avond had het verkeer fors
last van verkeershinder. Het ‘ik rol’ van
VOLVO werd gedwarsboomd door deze
wegafsluiting en daardoor kwam ik 
ternauwernood op tijd in Barneveld om
onze 240 Super Polar op de brug te 
zetten. Sommige deelnemers haalden
het, hoewel niet allen op tijd. Het Veluws
Barneveld’s kwartiertje werd gepast 
opgevuld met koffie, koeken en VOLVO
200-verhalen. Jammer genoeg moesten
enige geïnteresseerden onverrichterzake
op hun schreden terug keren. Een goede
reden om nog eens zo’n bijeenkomst bij
VOLVO Klassiekers te organiseren. Aan 
het enthousiasme van gastheer Dries 
Bakkenes zal het zeker niet liggen. 

pre ventie en onDerhouD
Drie VOLVO’s 240 Estate van 21 en 22 jaar
(2 x Polar en Super Polar) en een 265 van
32 jaar jong werden die avond op de brug
geïnspecteerd. Eerst was enige uitleg 
gewenst over preventie en onderhoud
met fluid film, op basis van het aloude
wolvet (lanoline). Met grote gedrevenheid
werd door Dries Bakkenes het ontstaan
van deze vorm van roestbescherming
toegelicht. De oorsprong van fluid film
is scheepsonderhoud bij de Amerikaanse
marine in de tweede Wereldoorlog. Het
nieuwe materiaal drong snel door in alle
roest- en corrosielagen. De toepassing
was simpel, de bescherming langdurig en
economisch aantrekkelijk. Na gebruik bij
landbouwmachines, lucht- en ruimte-
vaart, was de overstap naar auto’s snel 
gemaakt. Hoewel VOLVO’s van de 200-
serie bekend staan om hun degelijkheid
blijft ook daar bescherming tegen roest
gewenst want vocht en zuurstof doen
zelfs bij VOLVO’s hun desastreuze werk...

le vensDuur
Dat deze prachtige voertuigen er na 
zovele jaren gelukkig nog heel goed uit
kunnen zien was al snel duidelijk. Alle drie
de voertuigen rijden al vele jaren in het
vochtige Nederland. Hoewel twee van de
drie in andere landen hun rijdend leven
waren begonnen. Na inspectie met de
handige mini-camera bleek dat de koker-
balken van alle drie de VOLVO’s er nog
netjes uitzagen. Hoewel zo links en rechts
duidelijk was dat enige aandacht wel 
gewenst was. Om de levensduur van de
VOLVO’s te verlengen is het behandelen
van de onderzijde en de diverse holle
ruimten (binnenzijde deuren, motorkap,
kofferdeksel en de kokerbalken) verstan-
dig. Het hoofdbestanddeel van fluid film
is wolvet (lanoline), een middel dat vele
eeuwen geleden ook al werd gebruikt om
wapens en werktuigen te beschermen.
Wolvet beschermt tegen invloeden van
buitenaf, zoals regenwater, zout water,
strooizout, modder, etc.

holle ruiMten
Dat het enthousiasme van Dries in combi-
natie met zijn ‘aanschouwelijk onderwijs’
werkt, werd alras duidelijk. Niet alleen
doordat aanwezigen werden geatten-
deerd op het verschil tussen behandeld
en onbehandeld VOLVO-staal, maar ook
omdat men getipt werd over holle ruim-
ten waar sommigen het bestaan nog niet
van kenden. Het gemak waarmee de auto
onder handen kan worden genomen
werd duidelijk na behandeling met een
spuitbus met holleruimteslang. Het ver-
schil in de kokerbalken tussen wel en
geen behandeling werd zichtbaar ge-
maakt op het beeldscherm van de flexible
kleine camera. Ook was te zien hoe 
wolvet ook na aanbrengen haar werk
blijft doen. Het kruipt letterlijk verder naar
allerlei minuscule plekjes waar het haar
beschermende werk blijft doen.

fluiD filM roestbeschermingsmiddelen, die op basis van lanoline (wolvet) worden samengesteld en geen 
oplossingsmiddelen bevatten, hebben zich in de scheepvaartindustrie al decennialang en wereldwijd bewezen
als uiterst effectieve roestbescherming. De buitengewoon goede bescherming tegen zeewater, zoals in ballast-
watertanks van zeegaande schepen, heeft er toe geleid dat in de loop van de tijd ook andere industrieën, zoals
de automobielindustrie, zich zijn gaan interesseren voor fluiD filM. alle fluiD filM-producten, van gel tot olie,
zijn op basis van wolvet (lanoline) samengesteld en kunnen in elke verhouding met elkaar gemengd worden.
Wolvet is een vettige afscheiding uit de talgklieren van schapen dat in de wol terechtkomt. al eeuwen geleden
werden metalen werktuigen, zoals harnassen, zwaarden en gereedschappen, met wolvet behandeld, waardoor
deze tot op heden bewaard zijn gebleven. aangepast aan de veranderende omstandigheden en eisen is fluiD
filM heden ten dage een niet-giftige, ongevaarlijke stof, die geen oplosmiddelen bevat en milieuvriendelijk is.

voor de roestbescherming van de bodemplaat, wielkasten en wielophanging van klassieke auto’s is perMa filM
een  nieuw product dat zijn effectiviteit in de scheepvaart reeds heeft bewezen. perMa filM bevat sterk bevoch-
tigende bindmiddelen met goede penetratie-eigenschappen, die bovendien een lange uithardingstijd kent. 
De aanwezige roestlaag wordt daardoor ingekapseld. De bladvormige pigmenten en vulstoffen vormen in 
combinatie met een hoge dichtheid van de beschermlaag een sterke barrière tegen elke vorm van roest. perMa
filM is een ééncomponenten middel op basis van calciumsulfonaat en -carbonaat complexen.

Meer informatie op www.fluidfilm.nl

volvologisch I  9
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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

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
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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.
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l astig probleeM
Zowel in de werkplaats als buiten was er voldoende te beleven.
Binnen werd op alle drie de bruggen en op elk vrij plekje 
gesleuteld en buiten waren ook een aantal leden aan hun 
Volvo's aan het sleutelen. Op één van de bruggen werd onder 
leiding van Hans een lastig probleem aangepakt namelijk het
vervangen van de achterste krukaskering. Om deze kering 
te vervangen moesten een aantal onderdelen gedemonteerd
worden zoals o.a. de cardanas, de cardanaslagering, de 
versnellingsbak (automaat) met alle bijbehorende leidingen en
het vliegwiel. Rond 14.00 uur waren nagenoeg alle onderdelen
gedemonteerd en kon begonnen worden met het vervangen
van de betreffende krukaskering en het weer monteren van de
diverse onderdelen in omgekeerde volgorde.

op De bruggen
Rond 12.00 uur kon men genieten van een door Carlo Schmidt
verzorgde lunch bestaande uit broodjes en diverse dranken.
Na de lunch heeft Hans laten zien hoe het afgesloten slot van
een  Volvo met behulp van een kabelbinder gemakkelijk open-
gemaakt kon worden. Hiervoor was wel erg veel belangstelling!

Op de andere bruggen werden gedurende de dag: oliefilters
vervangen, olie ververst, winterbanden gewisseld, flexibele
remleidingen vervangen, remvloeistof vervangen, oplossen

koelwaterlekkage bij de aansluitingen van de bovenste en 
onderste koelslang.
Op de resterende plaatsen in de werkplaats en buiten werden
o.a. elektrastoringen in de achterklep opgespoord, elektra- 
leidingen vervangen, de klepspeling gecontroleerd en 
afgesteld, het ontstekingstijdstip en de CO-waarde afgesteld,
waterlekkage van een schuifdak opgespoord en verholpen en
de software voor het motormanagement geherprogrammeerd.
Door twee dames is gepoetst aan hun Volvo en is er begonnen
met het bijwerken van corrosieplekken.

DruKvat
Wist u dat het aan te bevelen is om de remolie met een interval
van ongeveer 2 á 3  jaar te verversen. Remolie is een hydrauli-
sche olie en is hygroscopisch (trekt vocht aan). Dit vocht zal, 
door interne corrosie en lekkage (dampvorming bij de cilinders), 
resulteren in het niet goed functioneren van het remsysteem.
Door vochttoetreding in de remvloeistof zal het kookpunt van
deze remvloeistof sterk dalen met als gevolg dat de met vocht
vermengde remvloeistof gaat koken en er dampvorming gaat
optreden. De conditie van de remvloeistof kan bij de garage 
getest worden. Aan materiaal (remolie) zijn het geen grote hoe-
veelheden en tijdens een sleuteldag is het vervangen van deze
olie zeer gemakkelijk te realiseren, vooral met het beschikbare
drukvat. Het met olie gevulde drukvat wordt aangesloten op
het remsysteem (remvloeistof reservoir) en onder lage druk 
kan vervolgens het systeem via de ontluchtingsnippels bij de 
remklauwen eenvoudig ontlucht en doorgespoeld worden 
(in de volgorde rechts achter, links achter, rechts voor en als laat-
ste, links voor). Misschien iets voor een volgende sleuteldag!

Aan het eind van de middag kon teruggekeken worden op een
zeer geslaagde "sleuteldag". Met dank aan Carlo, Hans en Ron
voor de gastvrijheid en de technische ondersteuning en aan
Adrie voor de begeleiding vanuit ons register.

op 22 juni 2013 waren een twaalftal clubleden te gast bij carlo

schmidt te gemert om onder deskundige leiding van carlo, hans 

en ron te sleutelen aan onze volvo's. rond 10.00 uur werden we 

door adrie de bekker welkom geheten en onder het genot van vlaai,

koffie en thee werden wetenswaardigheden uitgewisseld. 

Door adrie de bekker werden de werkzaamheden van de diverse 

clubleden gepland zodat gedurende de dag de diverse 

werkzaamheden uitgevoerd konden worden.

SLEUTELDAG 22 JUNi 2013  

14

Te k s t  e n  f o t o ’s :  G e r a r d  v a n  G e e l  ( l i d n u m m e r  2 3 2 1 )

SLEUTELEN iSONDERHOUDEN

Op de foto’s is goed te zien dat er een fijne sfeer heerst 

op de sleuteldagen van ons register. zowel mannen 

als vrouwen zijn vertegenwoordigd en er worden zowel 

eenvoudige als complexe zaken aangepakt met als 

doel onze club-bolides op de weg te houden met 

minder kosten en meer vreugde, want sleutelen is niet

alleen onderhouden maar geeft ook een goed gevoel.
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AUTOBEDRIJF EN DINITROL-STATION

H. ACHTERBERG & ZN.

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

SINDS1973

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

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

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.

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

 tel: 06 55 146 249 • amersfoort 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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VERGELIJK HIER
UW KLASSIEKERVERZEKERING

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

DOE DE PREMIECHECK 
VAN 15 KLASSIEKERVERZEKERAARS

voor creatieve communicatie

www.557design.nl

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

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

G
e
sp
e
c
ia
li
se
e
rd
 i
n
 V
O
LV
O
st
at
io
n
s

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
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voorgeschieDenis van De viercilinDer
Om de herkomst van de B20 motor in kaart te brengen maken
we een grote sprong terug naar 1944. In dat jaar werd de Volvo
PV444 (Katterug) aan het publiek getoond. Deze auto was 
Volvo's eerste compacte viercilinder. De motor heeft een boring
van 75 mm en een slag van 80 mm waardoor de inhoud op
1414 cc komt. De B4B, zoals de motor wordt genoemd, is Volvo's
eerste krachtbron met kopkleppen. De oudere Volvo-typen 
hebben zogenaamde zijklepmotoren. De in- en uitlaatkanalen
van de B4B bevinden zich aan de rechterzijde van het motor-
blok (reverse-flow cylinder head). Het materiaal van het blok en
de kop is gietijzer. De krukas is driemaal gelagerd en de nokken-
as is laag geplaatst en wordt direct door tandwielen aangedreven
door de krukas. Het motorvermogen bedraagt 40 (SAE*) pk. 
De motor is robuust van opzet. Het is daarom niet zo verwon-
derlijk dat de motor met startmotor, dynamo, carburateur 
en overige appendages bijna 150 kg weegt. Door de jaren 

DEGELIJK GIETIJzER

Deze keer gaan we de geschiedenis van de b20 motor van de vroegere 240-modellen eens nader bekijken.

Waren de v6 en dieselmotoren allemaal ontstaan uit kruisbestuivingen met andere fabrikanten, de b20 is een

echte volvo-motor, geproduceerd in hun eigen fabriek in skövde. Dit maakt de herkomst van deze motor er

overigens niet eenvoudiger op. eerst moeten we ver terug in de tijd...

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

DEGELIJK GIETIJzER

De Volvo 240 werd in Amerika aanvankelijk alleen 

geleverd met de oude B20F motor. Op de foto onder is

goed te zien dat de Volvo 240 een reusachtig grote ruimte

heeft tussen de voorbumper en de viercilinder motor.

Links de B20F, deze B20 viercilinders werden anders dan

bij de latere viercilinders rechtop gemonteerd, en niet

onder een hoek. Bron: brochure 1975.

*  In dit artikel wordt met pk het motorvermogen bedoeld volgens de DIN 

70020-norm, tenzij anders vermeld. In oudere documentatie ging Volvo echter

uit van de toenmalig Amerikaanse SAE J245-norm. In deze SAE-norm wordt 

voor de bepaling van het motorvermogen energieverbruikers als in- en uitlaat, 

ventilator, water-, benzine- en injectiepomp, niet meegenomen. Hierdoor is 

het pk-bedrag volgens SAE zo'n 15 tot 20% hoger dan volgens de DIN. 

De latere SAE J1349 is wel sterk vergelijkbaar met de DIN-norm.

heen neemt het motorvermogen toe tot 51 (SAE) pk en zelfs 
70 (SAE) pk voor de versie met dubbele carburateurs (B14A). 
Deze laatste versie werd onder andere toegepast op de zeer
zeldzame Volvo P1900 Sport.

eerste reD blocK
In augustus 1956 presenteert Volvo een vergrote versie van 
de B4B. Door de cilinderboring te vergroten van 75 mm naar
79,37 mm ontstaat er uit de 1,4 liter een 1583 cc motor, die bij
Volvo B16 wordt genoemd. Was de B4B groen gelakt, kreeg de
B16 van huis uit een rode kleur mee. Deze kleur heeft Volvo voor
al haar gietijzeren blokken aangehouden. Volvo-liefhebbers
spreken daarom graag over 'red blocks'. De B16 maakt zijn 
opwachting in de nieuwe Volvo, de Amazon. Vrij snel wordt de
motor ook toegepast in de Katterug en Duett. Van de B16 

Foto onder: Tussen 1955 en 1957 bouwde Volvo slechts 68 exemplaren van de P1900 Sport.

Foto links: In 1944 presenteerde Volvo haar eerste compacte auto PV444. 

In Nederland kreeg de auto de bijnaam Volvo Katterug.
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bestaat een standaard uitvoering met één carburateur (B16A),
een versie met verhoogde compressie (B16D) en een opge-
voerde versie met dubbele carburateurs (B16B). Afhankelijk 
van de uitvoering en modeljaar bedraagt het vermogen van 
de B16 tussen de 60 en 76 pk.

De oersterKe
Op 12 oktober 1957 besluit het Volvo-management dat er een
sterkere motor moet worden ontwikkeld voor het nog te intro-
duceren Volvo sportmodel (P1800). In datzelfde jaar werden
voorstudies gedaan met de net nieuwe B16 voorzien van een
krukas met vijf lagers. Iets later werd dit blok uitgeboord zodat
de motorinhoud toenam tot 1778 cc. Deze experimenten 
leidden in 1958 tot prototypes van de nieuwe B18 motoren, 
die vervolgens intensief werden getest. tot aan de officiële 
introductie werden er 40 prototype-motoren gebouwd. 
Deze motoren kostten toen 25.000 Zweedse kronen per stuk.
Sommige motoren werden onderworpen aan wegtests van
bijna 1 miljoen kilometer. Bij de tests ging grote aandacht uit
naar de verbrandingskamers met zijn grote compressieverhou-
ding, het functioneren van de kleppen bij hoge toerentallen, 

de vijfmaal gelagerde krukas en de watergekoelde oliekoeler. 
In totaal heeft de ontwikkelingsafdeling van Volvo zo'n 20.000
manuren gespendeerd aan de ontwikkeling van de B18.
In mei 1961 ging de P1800, Volvo's eerste model met de nieuwe
B18 motor, in productie. Op het eerste gezicht lijkt de B18 motor
op een B16 waarvan enkel de boring tot 84,14 mm is vergroot.
Maar het blok is toch aanzienlijk anders. Zo brengt de vijfmaal
gelagerde krukas forse constructieve wijzigingen aan het blok
teweeg. Deze wijziging maakt de motor veel stijver, waardoor
de levensduur flink toeneemt. Daarnaast is het blok nu geschikt
voor grotere compressieverhoudingen, zodat het motorvermo-
gen belangrijk verhoogd kan worden. De motor is ontwikkeld  
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Foto boven: de B4B-motor in vol ornaat.

Foto links: Het nieuws van 1956: De Volvo P120 (Amazon) met B16 motor.

Foto rechtsboven: Technische tekening van de B16A. De driemaal gelagerde 

krukas en onderliggende nokkenas zijn goed te zien.

Foto rechts: De B18-geschiedenis begon met de wonderschone Volvo P1800. 

Foto geheel rechts: De voortrein van de Volvo 1800S laat duidelijk de dubbele

carburateurs zien van de B18B.

om trillingsvrijer, stiller en zuiniger te lopen dan zijn voor-
gangers. Volvo meldde trots dat de krukas-lagers groter waren
dan die van een Ferrari V12! Hoewel groter is de motor met zo'n
155 kg niet veel zwaarder geworden dan de oude B16. Dit is
vooral te danken aan het gebruik van aluminium voor vliegwiel-
huis, olie- en waterpomp en tandwielbehuizing.
De B18 is in staat om probleemloos 500 uur continu volgas te 

draaien. Hoewel deze motor nooit hoog-
toerig is, schijnt het blok een toerental 

van 7800 toeren per minuut aan te 
kunnen. De B18 motor behoort 
tot de meest duurzame benzine-

motoren in de geschiedenis van 
de personenauto. Het beste 
bewijs levert de Amerikaan 

Irv gordon die met zijn Volvo 
1800S uit 1966 inmiddels de drie 

miljoen mijl (ruim 4,8 miljoen kilometer)

B4B B16A B18A B20A B30A

Foto’s onder: De motoren qua type op een rij.
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heeft gehaald met de oorspronkelijke motor.
Net als voorheen levert Volvo standaard motoren (B18A) en 
opgevoerde versies met dubbele carburateurs (B18B en B18D).
Vanaf augustus 1961 krijgen alle andere Volvo-modellen ook
deze B18. Het vermogen van een B18 ligt tussen 75 en 103 pk.
In de Volvo 1800-serie, Katterug, Duett en Amazon maakt de
B18 behoorlijk indruk. In de later geïntroduceerde grotere en
zwaardere Volvo 140-serie komt de motor echter te kort.

hart vergroting
Om de Volvo 140 minder kortademig te maken, wordt in 
augustus 1968 de B18 motor vergroot tot een twee liter, die 
logischerwijs als B20 door het leven gaat. Het recept voor de
vergroting is bekend: door middel van uitboren. De boring 
bedraagt nu 88,9 mm. De Volvo 1800S en Amazon profiteren
mee van de motorvergroting. technisch zijn er weinig 
verschillen met de vroegere B18. Dus wederom hebben we te
maken met een ijzersterke motor. Het vermogen van de B20 is
niet eens zo veel hoger als een vergelijkbare B18, maar het 
koppel is wel aanzienlijk beter. Hierdoor krijgt de motor meer
souplesse. Wederom biedt men verschillende vermogens aan
van deze krachtbron, die de motorcodes B20A, B20B en B20D
dragen. Vanaf modeljaar 1970 levert Volvo ook een injectie-
systeem op de twee liter motor, de B20E. Vanaf modeljaar 
1972 bestaat hiervan ook een schonere versie, de B20F, die
vooral voor Amerika is bedoeld.

De eerste na-oorlogse volvo ZescilinDer
gelijk met de introductie van de B20 motoren komt Volvo ook
met de B30A. Deze zescilinder is feitelijk anderhalf maal een B20
en werd in de Volvo 164 (zie foto rechts) geleverd. Standaard
heeft deze motor een dubbele carburateur. Vanaf 1971 wordt 
de B30E geleverd met elektronische inspuiting, om een jaar later

DEGELIJK GIETIJzER

ook als B30F op de markt te verschijnen. Met tussen de 130 en
160 pk weet de B30 wel raad met een Volvo 164. 

b20 Motor in De 240
De B20 motor speelt binnen de 240-serie eigenlijk een beschei-
den rol. In totaal zijn waarschijnlijk zo'n 100.000 Volvo's 240 
met een B20 motor geproduceerd. Op een productietotaal 
van ruim 2,8 miljoen is dat dus maar een klein aandeel. 
De zeldzaamheid van een Volvo 240 met B20 motor laat zich
goed verklaren. Volvo had immers de grotere en moderne 
B21 motor ontwikkeld voor de Volvo 240-serie. Deze B21 zou
uiteindelijk de basis vormen voor alle komende viercilinder-
modellen van de 240/260-serie. De B20 werd daarom voorlopig
nog geleverd omdat het noodzakelijk was om een 240 te 
kunnen aanbieden met een motor met een inhoud van minder
dan 2000 cc. In juni 1976 is het echter gebeurd met de B20. 
Het is niet zo dat de B20-motor geheel ongewijzigd in de 240
werd toegepast. Zo werden de krukas en de drijfstangen 
overgenomen van de nieuwe B21. 
In de 240-serie werden twee varianten van de B20-motor 

Foto boven: In Europa speelde de B20A slechts een bijrol als instapmotor, zoals in

deze wel erg karige Volvo 242 (1976).

Foto onder: Motorruimte Volvo164E B30E. De zescilinder B30 is een knaap van

een motor die de lange snuit van de Volvo 164 goed weet te vullen. Afgebeeld is

de B30E inspuitmotor (1972).

geleverd. De belangrijkste hiervan is de 82 pk sterke B20A 
carburateurmotor, die in Europa als basismotor werd geleverd in
de L-uitvoering en de 242 DL. Omdat in het eerste modeljaar
van de 240-serie er nog geen B21 variant bestond met emissie-
regeling, tref je op alle Amerikaanse, Canadese en Japanse 
Volvo's 240 van modeljaar 1975 een B20F motor aan. Hoewel
voorzien van inspuiting is het vermogen van de B20F met 98 pk

Tekening boven: Technische tekening van de B18A.

Wie goed kijkt ziet een vijfmaal gelagerde krukas.

Foto: Volvo 245DL-USA. Alleen 1975-modellen van de Amerikaanse 

Volvo 240-serie hadden een B20F motor.

Foto: Met B20-motor kwam de Volvo 140-serie beter tot zijn recht. 

Afgebeeld Volvo 142 S modeljaar 1969 die trots zijn B20-logo draagt...



28 I  volvologisch I LEDENMAGAz iNE  VAN  HET VOLVO  240 -260  REG i STER LEDENMAGAz iNE  VAN  HET VOLVO  240 -260  REG i STER I  volvologisch I  29

DEGELIJK GIETIJzER

ook bescheiden te noemen. Dit is het gevolg van de lage 
compressieverhouding en het uitlaatgasreinigingssysteem.
Omdat in Californië destijds nog strengere emissie-eisen golden
heeft een Volvo 240 met B20F met Californische specificaties
zelfs maar 94 pk.

ont vangst Door De pers
Omdat de nieuwe B21 motor gelijktijdig met de nieuwe 240-
serie werd geïntroduceerd ging alle aandacht uit naar deze
motor. De B20 was een relikwie uit de Volvo 140-serie en de
Volvo Amazon.  Dus naar wat de journalisten vonden van een
Volvo 240 met deze 1986 cc motor kunnen we alleen maar raden. 
De heren reden uiteraard alleen met modellen met de nieuwe
B21 motoren. uit testverslagen van de vroegere Volvo 144 met
B20A motor kunnen we voorzichtig concluderen dat de motor
in de nog zwaardere 240 bepaald geen geweldige indruk moet
hebben achtergelaten. technisch begon de B20 nogal op de
achterhoede te raken. gezien de herkomst van deze Volvo
motor is dat overigens niet zo verbazingwekkend.

anDere toepassingen
De bovengenoemde Volvo-motoren hebben ook hun weg 
gevonden naar diverse andere toepassingen. Zo tref je deze
benzinemotoren aan in de kleinere tractoren van het Zweedse
merk Bolinder-Munktell (later Volvo BM). Deze Volvo-motoren

zijn aangepast voor het landbouwwerk en hebben een veel
lager vermogen dan een vergelijkbare motor van een Volvo 
personenauto. Diverse militaire voertuigen, zoals alle varianten
van de Volvo Laplander (B16 t/m B30), maar ook het 
wonderlijke amfibische rupsvoertuig Bandvagn 202 werden
ermee voortgestuwd. In de Bandvagn zit overigens precies 
dezelfde B18B of B20B motor uit de Volvo P1800 resp.1800S. 
Via (Volvo) Penta werden de betrouwbare benzinemotoren 
ook verkocht aan de scheepvaart. Een bekende toepassing is de
zogeheten Aquamatic binnenboord/buitenboord-aandrijving.
Deze aandrijving, ookwel Sterndrive genaamd, werd in 1959
voor het eerst tentoongesteld door Penta en bleek een groot

volvo penta
De oorsprong van volvo penta gaat terug naar 1868 toen skövde 

gjuteri och Mekaniska verkstad werd opgericht. Dit bedrijf specialiseerde

zich in gietijzeren producten. in 1907 werd de eerste motor ontworpen

die de naam penta kreeg. in 1919 werd het bedrijf omgedoopt tot 

ab pentaverken. vanaf het prille begin betrok volvo motoren van 

pentaverken (bv. alle ‘red blocks’) om het in 1935 zelfs over te nemen.

Tabel boven: Overzicht van de motorgegevens van de B20-motor zoals die in de

Volvo 240 werd geleverd. Motortabel onder: Alle personenwagentoepassingen

van de vier- en zescilinder kopkleppers op een rij.

Foto: Tweemaal een B16, in de PV544 en als Aquamatic 80 Sterndrive.

Foto: Volvo BM ontwikkelde en produceerde de Bandvagn 202 (1963-1981). 

Dit tweedelige rupsvoertuig kan rijden en varen.

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

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

www.carcoolsystems.nl

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.

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



DEGELIJK GIETIJzER

LEDENMAGAz iNE  VAN  HET VOLVO  240 -260  REG i STER I  volvologisch I  31

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

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

succes in de plezierjachten. De Volvo-motoren zijn zelfs gebruikt
als hulpaandrijving. Zo werd de Zweedse Haubits 77 Bofors 
Howitzer aangedreven door hydraulische pompen die op hun
beurt weer werden aangedreven door een B20 motor. 
tot slot vinden we de B18 motor nog terug in een iets normalere
toepassing als de Facel Vega Facel III. 

slotsoM
Het moge duidelijk zijn dat de Volvo 240 met B20A geen sport-
wagen is. Sterker nog: ze werden gekscherend ook wel gerekend
tot 's werelds snelste tractoren. Inmiddels weten we dat zo'n
omschrijving zelfs nog een kern van waarheid bevat ook. 
Volvo-liefhebbers zullen in een 240 met B20 een volbloed Volvo
herkennen met een indrukwekkende stamboom, een degelijke
automobiel met een welhaast onverwoestbare motor die een
grote bijdrage heeft geleverd aan het imago van Volvo.

volvo bM
In 1832 werd uitvinder J.t. Munktell door de stad Eskilstuna 
gevraagd om lokale mechanische industrie te ontwikkelen. Veel
machines werden ontwikkeld. Munktell Mekansiska Verkstad 
fabriceerde Zweden's eerste stoomlocomotief. In 1844 startten de
broers Bolinder het Kungsholmens gjuteri & Maskin Verkstad in
Stockholm. Een wapenfeit van deze firma is 's werelds eerste 
functionele onderzeeër. In 1893 bouwde Bolinder de eerste 
verbrandingsmotor. Bij Munktell werd in 1906 de eerste grond-
verzetmachine gebouwd, en in 1913 de eerste tractor. Als gevolg
van de beurscrisis besluit Handelsbanken dat de bedrijven 
Bolinder en Munktell moeten fuseren. Omdat in de tweede 
Wereldoorlog andere industriële ontwikkelingen verboden 
werden begon Volvo met de productie van tractoren. Hiervoor
werd samengewerkt met Bolinder-Munktell. In 1950 besluit 
Volvo om AB Bolinder-Munktell over te nemen, om het in 1973
van naam te veranderen in Volvo BM. In de daarop volgende jaren
groeit het bedrijf sterk en gaat het samenwerken met het 
Amerikaanse Clark Equipment, waardoor een nieuwe bedrijf 
ontstaat onder de naam VME. Het bedrijf neemt diverse 
andere ondernemingen over. Volvo koopt in 1995 de laatste 
aandelen van Clark en verandert de naam in Volvo Construction 
Equipment, dat inmiddels wereldwijd actief is met allerlei soorten
bouwmachines.

Foto: Volvo Penta maakte gretig 

gebruik van de personenwagenmotoren

(afbeelding toont de sterndrive met

B30-motor).

Foto onder: Tussen 1959 en 1981 fabriceerde Volvo de nodige typen Laplanders.

Foto boven: Het luxe Franse automerk Facel Vega

produceerde aan het einde van zijn bestaan de Facel

III met B18B-motor.

Foto: Volvo-motoren zitten ook in zweeds wapentuig zoals deze howitzer.

Foto: Deze Bolinder-Munktell 320 heeft

een Volvo B18C motor aan boord (1963).
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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

SLEUTELEN AL SINDS 2008...
Bij Volvo Van Roosmalen Waalwijk!
zo ook op 25 mei 2013. Monteur Mari Broeders met
zijn ruime 240-ervaring is ook weer van de partij. 
Als je zoals ik nooit aan auto’s hebt gesleuteld of  
alleen maar wat met ‘Lelijke Eendjes’ bezig bent 
geweest, is zo’n grote zware Volvo toch wel een ander
verhaal. De aanwezigheid van het juiste gereedschap,
de vakkundige adviezen van Mari en de hulp van de
andere leden staan dan garant voor een goed resul-
taat. Bij Van Roosmalen heb ik op deze manier al de
volgende werkzaamheden uitgevoerd: olie ververst,
de bodem roestwerend behandeld, de kilometertel-
lerkabel, distributieriem en stuurkogel vervangen, 
de kleppen gesteld en het instrumentenpaneel na 
reparatie opnieuw gemonteerd. 
Deze dag kon je ook je auto laten taxeren!
Een taxatie is nodig voor een casco-verzekering om
de waarde vast te stellen en is meestal een beperkt
aantal jaren geldig. Als je geen taxatierapport hebt
en je raakt betrokken bij een ongeluk loop je een
groot financieel risico. Mijn verzekering geeft een
geldigheidsduur van drie jaar. De heer Chabot van
Chabot Expertise taxeerde vandaag 5 Volvo’s waarbij
hij  ca. 1 uur per auto nodig had. Het taxatierapport
geeft duidelijk aan dat het geen technische keuring
betreft. Het taxatie bedrag geeft de vervangings-
waarde weer en dat houdt in: het bedrag dat 
redelijkerwijs nodig is voor het opnieuw aanschaffen
op de gewone markt van een gelijkwaardige auto. 
De getaxeerde waarde houdt echter geen enkele 
garantie in tot het realiseren van de vastgestelde

waarde bij inruil of verkoop. ik had een goede dag;
mijn Volvo 245 GLE 1979 met 290.000 km werd 
getaxeerd op € 12.500,--. Deze auto heb ik in 1986
gekocht bij een km-stand van 90.000 voor Fl. 10.000
(met inruil van een eend met 90.000 km). 

Geplande werkzaamheden voor de aanwezigen:
De Estate van Jeroen Vedder zakte nogal door als
er caravan getrokken moest worden. Hij verving
daarom de achterste schroefveren. Het leek mij nog
wel een hele klus waarbij ik dacht dat hier bijvoor-
beeld veerspanners voor nodig waren. Dit bleek niet
zo te zijn; nadat de auto op de brug was geplaatst
ontstond er de benodigde ruimte om de nieuwe
schroefveren te monteren.
Walter Krämer met zijn 1986 Sedan was als 
eerste keer als nieuw lid aanwezig en ging het 
glas van een koplamp vervangen. Verder ging 
zijn aandacht onder meer uit naar de remblokken 
en een ongewenste benzinegeur. Het stellen van 
de kleppen stond ook op het programma. 
Gerard van Geel met zijn zwitserse Sedan uit ‘80
ging aan de slag met het motorische gedeelte, zoals
bougies, contactpunten, kleppen en de ontsteking. 
Henk van der Poll met zijn Estate kwam voor de
taxatie. Verder wilde hij de draagarmen ontroesten
en de remmen controleren.
Niek Venneker’s Estate uit 1984 lekte olie uit 
de stuurbekrachtiging. Niek nam drastische maat-
regelen en verving de hele stuurinrichting door een
gereviseerd exemplaar. Het leek me een hele klus
maar het kwam allemaal goed.

De Estate van Miel Rietmeijer had een niet 
werkende ruitensproeier van de achterruit. Na enig
zoekwerk bleek dat er een minuscuul terugslagklepje
in de aanvoerslang niet goed functioneerde. 
Ook werden de koplampen nog gecontroleerd in 
verband met een verschillend lichtbeeld waarop 
andere weggebruikers hem hadden geattendeerd.
De 30 jaar oude GLE Sedan van Fred Tank werd
ook getaxeerd. De heer Chabot gaf hierbij een 
duidelijke uitleg op de zaken waarop hij lette voor
het bepalen van de waarde.  De auto’s worden 
uitsluitend visueel beoordeeld waarbij APK punten
niet aan de orde zijn. zo keek hij naar de stand van 
de deuren die door scharnierslijtage scheef kunnen
gaan hangen. Ook is dit een aanwijzing voor een 
correcte kilometerstand. 
De 264 GL van Jacob van Rijn moest voorzien 
worden van nieuwe koelvloeistof en olie. Verder 
vroegen de injectierubbers aandacht en wilde hij wat
carterdelen ontroesten.
De 240 GLE Sedan uit 1981 (Californië) van Hans
(erg mooi!) kwam onder meer om het stellen van de
kleppen uit te voeren. 
Kortom er was genoeg te doen op deze sleuteldag!
Mer dank aan Volvo Van Roosmalen, Mari Broeders en
Adrie de Bekker voor deze geslaagde sleuteldag, de
koffie met vlaai, de broodjes, de leuke contacten en
uiteraard het sleutelen aan onze 240-ers.
Op zaterdag 7 september is er weer een sleuteldag
gepland bij Van Roosmalen. ik ben er weer bij!  
Want zelfs bij een Volvo slijt er wel eens wat. 
Tot ziens. Frans Ros, Lid 111.

Nog even en het is weer dierendag. Vandaar dat mijn baasje mij de gelegenheid

geeft om in dit nummer een halve pagina te vullen. Want niet alleen hij is een

240-fan, ook ikzelf mag me scharen onder de liefhebbers. Die voorliefde 

ontstond al vrij kort na mijn geboorte in 2001. Als pientere poedel beginnen 

de radertjes in je kop al vroeg te draaien. Moet ook wel als je op nummer twee

staat in de lijst van de meest intelligente honden. Het  eerste waar je over gaat

piekeren is; waar kom ik ooit terecht? Oud vrouwtje, jong pas getrouwd 

koppeltje of misschien een gezin met gillende kinderen? Maar waar ik mezelf

nog het meest zorgen over maakte; wat voor auto rijdt mijn toekomstige baasje

en/of vrouwtje? Het eerste contact met Frank en Lucia voelde goed. Al gauw 

besloten ze om voor mij te kiezen. Daar was ik natuurlijk al heel gelukkig mee.

toch duurde het nog een week voordat ik bij mijn nieuwe ‘vader en moeder’ 

terecht kwam. Spannende dag was dat toen ik samen met hun mijn geboorte-

huis verliet. We liepen met z’n drieën het tuinpad af en daar zag ik een fraaie 

bordeauxrode auto staan. grote achterklep had hij ook, dus hopelijk werd dit

mijn toekomstige reiswagen. En ja hoor, even later gingen de deuren open en

mocht ik plaatsnemen bij Lucia op de comfortabele achterbank. Ik lonkte al wel

naar die gigantische kattenbak, want dat was natuurlijk wel even wat anders

dan dat hondennest waar ik uit kwam. Waarom de bagageruimte vaak kattenbak

genoemd wordt en geen hondenbak, heb ik eerlijk gezegd nooit begrepen. 

Ooit wel eens een kat gezien die door het achterraampje van een 240 tuurde?

Nee toch? Maar goed... voorlopig zat ik op de achterbank en dat was ook niet

verkeerd. Na enkele kilometers zakte ik lekker onderuit in de beige pluche 

bekleding. Het leek net alsof ik zweefde tijdens de rit en al gauw sliep deze reu

als een roos. Enkele weken later mocht ik toch plaatsnemen op een gigantisch

hondenkussen achter in de hondenbak. De benaming kattenbak is vanaf nu echt

verleden tijd. Nou beste lezers, een fraaier plek kunt u zich niet bedenken. 

Ongeveer een kubieke meter heb ik ter beschikking... wat een ruimte. Als ik even

mijn poten wil strekken laat ik mijzelf even uit. gewoon een rondje langs de 

achterbankleuning, linkerraam, achterraam en rechterraam. Als ik niet te hard

loop en zo nu en dan even de jaloerse honden gedag zeg ben ik zomaar enkele

minuten bezig. En geloof me nu maar, al heel veel Yorkshire terriërs, Duitse 

herders, labradors en andere rassen heb ik met sippe snuiten mij aan zien staren.

Vooral de grotere viervoeters die tussen de achterbank en achterklep 

gesandwicht worden kunnen zielig kijken. Nee, dan die 240 Estate van mijn

baasje, plaats genoeg voor een kwartet golden retrievers. Wist u trouwens dat

de XC70 en XC90 in 2008 verkozen zijn tot de meest hondvriendelijke auto’s 

in Amerika? Dat is natuurlijk mede te danken aan de speciaal voor ons 

verkrijgbare accessoires. Maar zitten wij eigenlijk wel te wachten op allerlei 

dierelantijnen? Voor mij zijn maar twee dingen belangrijk; ruimte en zicht

rondom. Laat dat nu gewoon standaard

geleverd worden op een 240 Estate.

Heeft u nu ook een trouwe viervoeter

die zich helemaal thuis voelt in de 

hondenbak van uw 240, stuur dan even

een foto naar de redactie. Deze keer

hangen we er geen prijs aan zoals in het

vorige nummer. Nee... zelfs geen 

poedelprijs. Waf, waf...

Merlin.
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MOOIE  WARME zOMER GESPOT
Het was een echte ouderwetse mooie en soms hete zomer (anderhalve
hittegolf in drie weken). En dan heb je wel eens een stortbui. Dat hoort
erbij. Gelukkig zijn onze Volvo’s amfibisch, getuige bijgaande foto’s 
van ons vaartochtje op het plateau van Heijenrath in zuid Limburg. 
Het door Margot gemaakte filmpje staat inmiddels op de club-site. 
We hebben veel Estates gespot (zeker een stuk of 15) en 1 erg roestige
244 maar telkens als we een foto van zo’n ‘snelle rakker’ wilden maken
was ie er al vantussen. in ieder geval rijden er genoeg rond en die zijn
lang niet allemaal lid!  Groeten van Margot en Ronald (lidnr. 819).

VOLVOMONDIG

VOLVO SPOTTERS
Uiteraard zijn wij uitgesloten van deelname. De bedenker van het spelletje
mag natuurlijk niet mee doen. Toch hierbij onze aantallen tijdens onze 
reis naar en door het fraaie Noorwegen (zie foto links).
Totaal 24 exemplaren, waarvan 18 Estate’s en 6 Sedans. Nagenoeg allemaal gespot in
Noorwegen. Slechts 3 Estate modellen in Duitsland. De allerlaatste kwamen wij tegen
op onze laatste dag naar huis. Op de snelweg tussen Osnabrück en Enschede een fraaie
Nederlandse combinatie met Avento caravan. Volvogroeten, Frank & Lucia van Gurp.

TE KOOP AANGEBODEN: VOLVO 244 GL - 1983
Wegens overcompleet gaat deze prachtige Volvo in de verkoop. Geheel gerestaureerd en weinig mee 
gereden. De wagen wordt aangeboden met de volgende extra’s: Trekhaak; Elektrisch antenne; Toerenteller;
Buitentemperatuurmeter en Turbovelgen. Km-stand: 220.000. Brandstof: benzine. APK tot 16 november 2013.
De stoffen beige binnenbekleding is in uitstekende staat en ook de kaartenbakken in/aan de deuren zijn gaaf. 
Mooie en lekker rijdende auto met handgeschakelde 5 bak. Deze Volvo is door mij als VOLVO liefhebber altijd
heel goed onderhouden. Deze VOLVO heeft enkele jaren geleden de 2e prijs gewonnen bij de SONAX-award 
op de VKB. Met deze Volvo kan nog jaren zonder problemen en met veel plezier gereden worden. 

Vraagprijs: € 3.650,-

Geïnteresseerden kunnen zich bij Ron van Harten
(lidnr. 989) melden op Tel. 0653862702 of een mail
sturen naar: r.en.j.vanharten@12move.nl

VOLVO 264 TE - 1978 - 1:43
Matrix Scale Models is een nieuwe naam in 
miniatuurland. De mensen achter dit bedrijf
kennen we echter ook van Neo Scale Models. 
Matrix richt zich op bijzondere automodellen.
Volvo was in de jaren '70 en '80 hofleverancier van
het toenmalige DDR-regime. Deze bestelde voorna-
melijk verlengde 264-modellen die door Bertone
werden gebouwd. Matrix heeft een representatief
exemplaar van deze 264 TE modellen weergegeven.
Het is een kunsthars-model met veel los aange-
brachte details. Je ontdekt de nodige bijzonderheden
van het oorspronkelijke model. zo is deze Volvo 264
TE voorzien van DDR-vlaggen, grijs interieur met
houten panelen en opklapstoelen en gordijnen. 
zelfs de DDR-zendapparatuur is niet vergeten... 
Letten we iets beter op, dan zien we dat de deur-
panelen echter verkeerd om geplaatst zijn. Jammer. 
Aan de buitenkant vallen de mistlampen en het losse
zwaailicht op. De kleur, koningsblauw (nr. 096) is
goed getroffen, en ook het kenteken iDA 8-10 is echt
in gebruik geweest in de DDR-vloot. Alle overige 
details behoren bij een 264 uit 1978. Met al deze
mooie kenmerken vallen de wat hopeloze koplamp-
wissers en hangende bumpers wat uit de toon. 
Qua proporties is het model goed, al is het achter-
paneel van de achterzijde wat te rechtop gezet en
staat de chroomlijst tussen de achterlichten te hoog.
Wie de 264 TE in zijn vitrine wil zien moet snel zijn,
want de oplage is gelimiteerd tot 408 exemplaren.

zOEK DE VERSCHILLEN 
zondag 12 mei, moederdag, onderweg met schoonmoeder naar de
zaanse Schans. Op de provinciale weg kregen wij geen voorrang
van een Range Rover en zie het gevolg: precies volgens het boekje in de prak. Maar het allerbelangrijkste was: alle inzittenden
(3) stapten ongedeerd uit. Moraal: mensen, wees blij dat u in het bezit bent van zo’n veilige zweedse ‘Tank’. Helaas is de 
wagen dan wel ‘total  loss’ maar  inmiddels  hebben we  een ‘nieuwe oude’  240  ESTATE  aangeschaft, want ‘eenmaal wat 
goeds gevonden, nooit meer wat anders’.  Vriendelijke groeten, Maurice Klaver.

VOORPAGINA
Een Volvo 240 prominent op de voorpagina van
een hedendaagse krant...?  Ja... echt wel!
Begin vorige maand werd de GTC Rally weer verreden
in en rond mijn woonplaats Etten-Leur. Toch leuk 
als ze dan een Volvo 240 op de voorpagina (katern
Stad en Streek) van je dagblad plaatsen. De foto 
dateert uit 2010, maar dat mag de pret niet drukken.
Helaas reed dit jaar geen Volvo 240 mee. Wel stonden
de heren Robert en Jan van de Ven met een Volvo 
740 aan de start. Groeten, Frank van Gurp.

KORT MAAR KRACHTIG
Vanaf 1988 was er binnen Volvo Cars Corporation een 
afdeling opgericht die zich specifiek bezighield met het
verder ontwikkelen van de Volvo 240-serie. Dit onderdeel,
240-Bolaget geheten, hield zich dus specifiek bezig met
het verbeteren van de Volvo 240.  
Dit betrof ontwerpverbeteringen, facelifts, maar ook productie-
procesverbeteringen zodat de kwaliteit en de kosten van het
eindproduct '240' steeds beter zou worden.
Op 5 mei 1993 werd de productie  van de Volvo 240 gestopt. 
Twee  dagen  later werd  een  ingekorte Volvo  240  Estate  door 
240-Bolaget cadeau gedaan aan Volvo Cars Corporation. Deze 
ingekorte witte Volvo 240 symboliseert de kortere productietijden die men in de laatste jaren had gerealiseerd. Op de auto staat daarom "TACK TiLL VTM", hetgeen betekent:
"Dank aan VTM (Volvo Torslanda Monteringsfabrik)", ondertekend met 240-BOLAGET (zie foto) en "KORTA LEDTIDER", wat "Korte doorlooptijden" betekent. Wat er vervolgens
met deze wonderlijke en uiteraard waardevolle ingekorte 240 Estate is gebeurd, is ons helaas onbekend (in de kelders van het Volvomuseum wellicht?). Red.

Het model is bij diverse bekende handelaren te koop. 
Matrix zal ook met andere varianten van verlengde 
Volvo's uit de 200-serie komen. Art.nr. MX12106-023. 
Prijs: tussen de 76 en 80 Euro.  Maurice Pierik.

MIS HET
NIET!
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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

SILVEREAGLE
Onze Silvereagle is nog steeds in goede staat, maar
wordt alleen nog op zon- en feestdagen gebruikt.
Onlangs ben ik er mee naar Gent geweest, waar we een 
bezoek hebben gebracht aan de Volvofabriek. Was bijzonder
goed verzorgd en inspirerend. En, een leuk toeval is, dat
deze 240 precies 30 jaar geleden in deze fabriek is gebouwd.
Wat dacht u van bijgaande foto? Het verkeersbord 30, krijgt
zo een dubbele betekenis! Dit plaatje wilden we de leden
van onze club niet onthouden. 
All the best en hartelijke groeten, Arnold Adolfse (lidnr. 964).

Mooi Stukje Arnold! Waarschijnlijk zijn er meerdere soort-
genoten uit de 200-serie in ons ledenbestand die in België
hun roots hebben! Red.

ROESTPREVENTIE BARNEVELD DEEL II
In de week van 15 juli is onze aquamarijne 240 Polar (GN-SH-32) YV1245883P1960591; 24 mei
1993) een paar dagen op vakantie geweest in Barneveld bij Volvo Klassiekers. 
Van deze VOLVO was na ruim 20 jaar vrijwel alle tectyl aan de onderzijde verdwenen. De kwaliteit van
zweeds staal was herleidbaar tot slechts één plek waar wat staal ontbrak: in de balk rechtsachter bij de
achterband zat een ‘gat’ van 4x4 cm (zie foto) en nog wat beperkte oppervlakkige roest aan de onderzijde. 
Nadat het gat dichtgelast was, werden alle kunststof onderdelen aan de onderzijde (wielkasten, bij de 
bumpers, etc.) verwijderd. in de binnenzijde van de deuren werden kleine gaatjes geboord. 
Deze werkwijze is sneller dan de andere werkwijze, waarbij alle binnenpanelen verwijderd worden. Door
de gaatjes werd FLUiD FiLM NAS gespoten (voor het behoud van de holle ruimten). Daarna werden 

de  gaatjes  met  kunststof  dopjes 
gesloten. De achterklep, binnenzijde
motorkap en de kokerbalken werden op een vergelijkbare wijze onder handen genomen. Uiteraard werd
daar niet geboord omdat deze holle ruimten gemakkelijker bereikbaar zijn. De bodem, wielophanging
en diverse bewegende onderdelen werden voorbehandeld met FLUiD FiLM Liquid A en nabehandeld met
PERMA FiLM. zo ontstond een licht flexibele steenslagvaste laag aan de onderkant en in de wielkasten. 
Na het monteren van de diverse kunststof onderdelen en nog eenmaal nalopen van eventueel vergeten
plekjes was het tijd voor het met de hand wassen. Het resultaat voor deze één van de laatst gebouwde
240’s, een charmante aquamarijne VOLVO 240 Polar: langer beschermd tegen roest en (nog) langer 
VOLVO-plezier. 
Met Volvo groet, Bert Meeuwsen MBA - Amersfoort. VOLVO 240 Polar, aquamarijn metallicgroen, 
24 mei 1993 en VOLVO 240 Super Polar, metallic donkergrijs, 26 juni 1991.

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
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foto’s rechterpagina: het is altijd leuk om te zien welk beeld volvo had van zijn

potentiële volvo 265 eigenaar. bovenste foto: uiteraard kun je minstens twee

van die grote pluizige honden meenemen... middelste foto: die guitige bank, die

we onlangs zagen, kan in een handomdraai mee... en tot slot: zelfs opa's erfenis

kan zonder gêne worden vervoerd. Kortom, de volvo 265 is een chique verhuis-

wagen waar je allerlei leuke dingen mee kunt vervoeren. De oplettende kijker

heeft gezien dat de voorstoelen in de laatste twee gevallen wel een standje naar

voren geschoven moeten worden. en als we daarna kijken naar de bovenstaande

twee foto’s uit de volvo 240 brochure van 1980 (zie links) dan zien we meteen

dat de 245 meer een vertegenwoordigersauto was. Redactie.  

Zelfs met de achterbank in gebruik, is de bagageruimte uitermate ruim bemeten.

Voor de werkelijk grote stukken…

…u zult merken dat het ruime interieur van de 265 GLE niet af te zien is aan zijn compacte buitenmaten.

Foto onder: De motor uit de 

1980 versie. In de volgende 

uitgave van Volvologisch als 

vervolg op het artikel “Degelijk

Gietijzer” een uitgebreid verhaal

over deze en de latere motoren

van de Volvo 240-260 series.

Foto boven: de doorsnede uit de 1980 brochure laat zien dat de Volvo 245 zakelijk van meerwaarde is.


