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NIEUWELEDEN

De uithaler van deze keer (pagina 20-21) komt
uit de USA brochure van 1975. Van links naar
rechts zien we de Amerikaanse uitvoeringen
van de Volvo 244 GL, 245 DL en 242 DL. 
Motorisch is er geen verschil. Alle drie worden
aangedreven door de B20F motor. De GL is 
uiteraard luxer met onder andere: zwart leren
bekleding, een toerenteller, een mooier stuur,
een schuifdak, overdrive, metallic lak en last
but not least, sportievere naafdoppen. De DL
sedans zijn voorzien van stoffen bekleding, 
terwijl de 245 DL (daarvan bestond nog geen
GL) naar goed Amerikaans gebruik een vinyl
bekleding heeft gekregen. Lekker praktisch.
Red.

DATA ONDER VOORBEHOUD, ACTUELE INFO OP DE SITE!
ZATERDAG 6 SEPTEMBER

SLEUTELDAG - VAN ROOSMALEN WAALWIJK
ZATERDAG 13 SEPTEMBER

SLEUTELDAG - SCHMIDT GEMERT
ZATERDAG 20 SEPTEMBER

SLEUTELDAG - NORDICAR HEERHUGOWAARD
ZATERDAG-ZONDAG 27-28 SEPTEMBER

VOLVO KLASSIEKER BEURS - AUTOTRON ROSMALEN
ZATERDAG-ZONDAG 25-26 OKTOBER
ELFSTEDENTOERTOCHT - FRIESLAND 

ZATERDAG 8 NOVEMBER
DE AUTO WINTERKLAAR MAKEN - NORDICAR HEERHUGOWAARD

ZATERDAG  15 NOVEMBER
DE AUTO WINTERKLAAR MAKEN - VAN ROOSMALEN WAALWIJK

KALENDER2014

Tekening: Een onvergetelijke zomer met je Volvo. Uit de accessoire-brochure van 1986.

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

NIEUWE LEDEN TOT EN MET MEI 2014

NR. NAAM WOONPLAATS TYPE

2472 P. Marcus Dordrecht 245 GL

2512 H. Gosselink Groesbeek 245 Polar

2547 Htp Teunissen Breda

2558 A. Andriessen Hattem 245 GL

2581 JGM Stevens Eijsden 245 Polar
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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.

TACK SÅ MYCKET
Dat is zweeds voor dankuwel. ik wil u namelijk bedanken voor het feit dat u lid bent. immers, zonder leden is er
geen vereniging. Het woord ‘vereniging’ doet mij altijd denken aan een gezegde: “gedeelde smart is halve smart en 
gedeelde pret is dubbele pret”. En in mijn beleving is dat een waarheid als een koe, in ons geval een heilige koe. 
Je ziet het altijd bij onze bijeenkomsten. onze gemeenschappelijke deler zit niet bij ons aan tafel, maar staat of 
buiten, of op een brug om aan gesleuteld te worden. Dat ‘ding’, onze hobby,  verbindt ons en brengt ons bij elkaar,
letterlijk. Sommige leden zie je zelden of nooit, anderen soms en er is een groep die zie je erg regelmatig. Weer 
anderen doen net even dat beetje extra wat die club tot een succes maakt. En dat is precies waar ik met dit voor-
woord op doel: een beetje extra. Juist die mensen maken de club. En vooral die mensen wil ik namens alle leden
bedanken voor hun inzet en tijd. Diezelfde mensen vinden het leuk om iets te doen omdat ze er ook wat voor terug
krijgen: een stukje waardering. iets waar ze (lees: WE) trots op kunnen zijn: een goed georganiseerde club met
leuke evenementen en een prachtig clubblad. Hierbij nodig ik u van harte uit om deel te nemen aan dat nog té
kleine groepje mensen. Er is veel te doen en we hebben simpelweg meer mensen nodig om ‘al wat zo mooi is’ te
blijven realiseren. ik citeer J.F. Kennedy: “Don’t ask what your country can do for you, but ask what you can do for
your country.” Welke bijdrage zou ú kunnen leveren? ik stel deze vraag zeer serieus. Sterker nog: ik stel deze vraag
hier en ik hoop op een persoonlijke reactie van ú op die vraag. Al is het maar een mail met als reactie: “ik kan helaas
niets voor ons (!) doen.” ik wil iedereen als lid enigszins mobiliseren. Jahaa..., we hebben het allemaal druk en er is
zeker nog veel meer in het leven dan een autoclubje. En ook ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar toch, als
we met z’n allen een klein beetje doen, dan is het ondertussen wél weer een succes. GEEN SUCCES zoNDER Ú en
alle kleine beetjes helpen. Heel concreet zoeken we met spoed een nieuwe secretaris, al is het maar tijdelijk, dan
zijn we al weer iets verder. Begrijpt u wat ik bedoel? En we zoeken op iets langere termijn ook een nieuwe techni-
sche coördinator. 

Dan blijft er nu nog weinig ruimte over om u te wijzen op
de dingen die gebeurd zijn en nog gaan gebeuren. Als u dit
leest zit het voorseizoen er al weer op. in Giethoorn was de
ALv met memorabele boottocht en een ritje dwars door heel
Nederland, er waren drie sleuteldagen met taxatie moge-
lijkheden, een lascursus en een poetsworkshop. Mooi hè?
En al die evenementen organiseren we speciaal voor ú.
vooruitkijkend is er in september ieder weekend wat 
te doen met als feestelijk toetje die maand de vKB in 
Rosmalen. Graag gedaan! 
En ik hoop spoedig iets van ú te vernemen. ik ben oprecht
benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen. 
Tack så mycket, Kees Aelberts.

BIJ DE COVER: De oranje Volvo 244 DL knalt zo 
ongeveer uit de kaft. Maar natuurlijk was dat ook 
de bedoeling, want Volvo had in 1974 zojuist de 
gloednieuwe 200-serie gepresenteerd. De felle
streepjesbekleding is kenmerkend voor het eerste
modeljaar. In Nederland werd deze wilde kleur-
combinatie niet aangeboden. Hier kreeg een oranje
244 DL standaard donkerbruine stoffen bekleding.
De Volvo 244 DL van het modeljaar (MY) 1975 wordt 
voortgestuwd door de nieuwe B21A motor die 
97 pk sterk is. Redactie.

vAN DE VOORZITTER

COLOFON
DAGELIJKS BESTUUR
Voorzitter • Kees Aelberts
E voorzitter@volvo240-260register.nl 
Secretariaat • vacature
Postbus 23, 6245 zG EiJSDEN
E secretariaat@volvo240-260register.nl
Penningmeester • Wout Wilbrink 
E penningmeester@volvo240-260register.nl

COMMISSIES
Algemene zaken
Ronald Wassink
E algemenezaken@volvo240-260register.nl
Evenementen
E evenementen@volvo240-260register.nl
Jaap van oudheusden (coördinator) 
Maurice Klaver en Jacob Wink.
Documentatiebeheer
E documentatie@volvo240-260register.nl 
Henk Dieteren en Aernoud Jalink.
De mooiste 2014
E demooiste@volvo240-260register.nl
Joël Aarts, Maurice Pierik (coördinator) 
en Jacob Wink.
Secretariaat, Ledenadministratie 
en Logistiek
Fred Tank - Telefoon: 06 40 65 47 70
E secretariaat@volvo240-260register.nl
Mariska de Winter (ledenadministratie)
E ledenadministratie@volvo240-260register.nl
Jacob Wink (Logistiek/Butiken)
E logistiek@volvo240-260register.nl
Techniek
E techniek@volvo240-260register.nl
Adrie de Bekker (coördinator), Henk van der Poll, 
en Paul Schreurs.
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  
Gideon verhoeven (webmaster).

VERGADERDATA 2014
Bestuur/Commissies: 4 februari -1 april - 
20 april (ALv) - 20 mei - 24 juni - 2 september - 
11 november en 2 december.
Bestuur: 4 maart en 14 oktober.

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
Ronald Wassink (035) 6566 202 (ma-vr 8-17.00).
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. 

17e Jaargang • Juni 2014 • nr.2
VOLVO 240-260 REGISTER Opgericht op 
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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© 2014 - 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.
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Voorkom teleurstellingen en lees onze spelregels op www.volvo240-260register.nl
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ATTENTIE! Kopij, foto’s/illustraties en kleine advertenties 

voor Volvologisch nr. 3, moeten uiterlijk 14 augustus 2014

in het bezit van de redactie zijn!

OOK MEEDOEN AAN ONZE EVENEMENTEN?



Foto: Ging die woonboot van ons nu echt zo snel?!...:-)

Hij ging in ieder geval wel stuk. Maar ja, het was ook maar 

een Honda motortje en geen B21 (Red.).

De ALV werd gehouden in Giethoorn dit jaar... en je maakt nog eens wat mee als Register lid. Het was zoals bijna gebruikelijk mooi
weer maar er stond behoorlijk veel wind. Voor de ALV was dat op zich geen probleem want die werd gehouden in een zaaltje van
Histo-Mobil. Een soort van Oldtimer-museum waar allerlei voertuigen stonden van oude fitesen, bromfietsen en wat zich daar voor
laat doorgaan tot heuse zeldzame Oldtimers op 4 wielen. Een allegaartje dat verspreid stond over verschillende ruimtes die niet
echt verband schenen te houden en alles stond ook lukraak door elkaar. Voor de doorsnee kijker was het een rommeltje maar er
viel best wel wat leuks te ontdekken als je daar tenminste oog voor hebt... 

Teks t  en  f o to ’s :  Rona ld  Wass ink

ALViNGiETHooRN
EEN IMPRESSIE

De ALV verliep redelijk rustig en er waren geen inci-
denten. De notulen zijn zoals gebruikelijk in print bij
deze uitgave gevoegd, zodat u het een en ander
kunt nalezen. De lunch daarna was weer prima ver-
zorgd. Het boottochtje verliep echter wel met de 
nodige incidenten. De eerste boot kreeg direct mo-
torpech en moest vervolgens met het nodige opont-
houd gesleept worden door een 4 PK motorbootje.
Wat de nodige hilariteit veroorzaakte maar uiteinde-
lijk werd het een fraaie maar erg langdurige tocht 
en dat was toch wel wat jammer. Alhoewel, omdat 
iedereen best wel melig was geworden hebben
we wat afgelachen... De geplande toerrit daarna
verliep verder goed (leuke route, dank Jacob en
familie Wink). Ook tijdens de rit soms wat vertra-
ging omdat er nogal eens een brug open moest,
maar ja, Giethoorn, dan heb je dat... Een hoop
leuke terrasjes gezien waar we eigenlijk niet echt
meer tijd voor hadden. Sommige leden en mee-
rijders gingen daarna daarom direct op huis
aan omdat ze nog andere verplichtingen had-
den. Al met al wel een mooie dag in een 
pittoreske omgeving. Die terrasjes moeten we
dan een andere keer maar eens aandoen.
Volvo groeten, Ronald
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DRUKTE ACHTER DE SCHERMEN
Hoewel de Volvo 240/260 een doorontwikkeling is van 
de Volvo 140/164, waren de ontwerpwerkzaamheden 
aan de nieuwe serie zo rond 1972 begonnen. De nieuwe
modellen werden onder andere op de in 1973 geopende
testbaan Hällered uitgevoerd. Zo rond de zomer van 
1974 moet het meeste testwerk echt wel afgerond zijn en
is men druk bezig om de nieuwe onderdelen in productie
te nemen. Leveranciers moeten de nieuwe delen van
goede kwaliteit kunnen maken en ook moeten de Volvo-
fabrieken worden omgebouwd om de nieuwe serie 
automobielen te kunnen maken. In de gloednieuwe en 
revolutionaire assemblagefabriek te Kalmar zal een 

gedeelte van de productie van modeljaar 1975 gaan
plaatsvinden. Tevens zal de productie van de Volvo 140-
serie in juli 1974 worden gestaakt om ruimte te bieden
voor de nieuwe wagens. 
Tot slot was men in Nederland druk doende om de 
DAF 66 te verbeteren en was de ontwikkeling van 
de nieuwe middenklasser in volle gang.

ONDERTUSSEN IN DE BUITENWERELD
Wat kreeg de buitenwereld van deze activiteiten mee?
Nou, eigenlijk heel weinig. De Volvo 140/164-modellen
waren een jaar geleden uitgebreid gewijzigd en de 
verkopen liepen ondanks de crisis eigenlijk zeer goed.

DEEL2
40JAARGELEDEN

L E D E N M A G A z i N E  v A N  H E T v o Lv o  2 4 0 - 2 6 0  R E G i S T E R I  VOLVOLOGISCH I  11

In de aanloop van het veertig jarig jubileum van de Volvo 240/260 

duiken we dit jaar in iedere Volvologisch 40 jaar terug in de tijd...

Wat gebeurde er zoal in de zomer van 1974 bij Volvo?

Teks t  en  r e sea r ch :  Maur i c e  P i e r i k

Foto: De Volvo 145 in standaarduitvoering.

In deze Engelse advertentie werd de Volvo 145 DL als stationcar der stationcars gepromoot.

10
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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.

Van stunten met lagere prijzen of actiemodellen is dan
ook helemaal geen sprake. In tegendeel, uit testverslagen
blijkt niet dat men snel zou verwachten dat de Volvo
140/164 uit productie zou worden genomen. Of zoals 
AutoRevue bij de introductie van hun testvoertuig, een
Volvo 142 E de Luxe, schreef: “Model-wijzigingen bij
Volvo zijn tot nu toe altijd onopgemerkt voorbijgegaan,
maar dit jaar lijkt de Volvo 142/144 voor velen een geheel
nieuwe wagen, ofschoon het ontwerp alweer uit 1967
stamt. Aanleiding daartoe zijn de enorme veiligheids
'botsbumpers'...” Men rondde het verhaal behoorlijk 
positief af en constateerde dat “de Volvo 142 geen dure
auto is, maar een investering die gewoon over een wat

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 RADIATEUREN

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

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

www.carcoolsystems.nl

STAM AUTOMOTIVE PRODUCTS BV
- 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.

40JAARGELEDEN -2-

Foto links: AutoRevue testte de Volvo 

142 E-DL (de Luxe). Foto boven: AutoVisie

prees het dashboard van de Volvo's.

langere termijn kan worden afgeschreven.” AutoVisie 
testte toevallig precies dezelfde Volvo 142 en kwam tot 
een gelijksoortige conclusie...

KALMAR
Volvo maakte in 1974 behoorlijk furore met zijn 'menselijke'
fabriek Kalmar. In Kalmar zouden de auto's niet op een 
traditionele lopende band worden gemaakt maar door 
zo'n 25 teams. In plaats van simpele repeterende montage-
werkzaamheden waren de teams verantwoordelijk voor
een gedeelte van de complete montage van een auto.

Foto: Waar carrosserie en chassis bij elkaar 

komen spreken we van een huwelijk. Hier het 

huwelijk van een Volvo 164 E te Kalmar.
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Foto: Er werd aangekondigd dat de nieuwe

Volvo's geïnspireerd zouden zijn op de VESC

van 1972.

Hiermee zou het verantwoordelijkheidsgevoel van de 
medewerkers toenemen en daarmee ook de kwaliteit 
van de auto's. Tevens was de nieuwe fabriek door het 
vele licht en de ruimte een prettige werkomgeving. 
Op 8 februari 1974 was de productie van de Volvo 164 
in Kalmar begonnen.

TERUGROEPACTIE
Niet alles in het leven gaat perfect, zo ook in het leven 
van een autofabrikant. Begin juli 1974 staat in de krant 
dat de Volvo importeur Niham te Beesd ongeveer 5.000 
Volvo's uit de 140-serie terugroept. Er kan namelijk bij 
auto's van het bouwjaar 1973-1974 sprake zijn van een
mankement aan het choke-mechanisme waardoor de
kans bestaat dat bij langdurig gebruik van de choke 
het gaspedaal in ingetrapte toestand 
blijft hangen.

40JAARGELEDEN -2-

EERSTE AANKONDIGING NIEUWE VOLVO'S
Op 13 juli 1974 staat er alweer Volvonieuws in de krant.
Hierin staat dat in de herfst van 1974 alle Volvo-modellen
een nieuwe carrosserie zullen krijgen waarin vele details
zijn afgeleid van de experimentele veiligheidsauto 
(Volvo VESC). Het interieur zou een nieuw aanzien krijgen
met beter zittende stoelen en een kleiner stuurwiel. 
Tot slot wordt gemeld dat de wagens een nieuwe 
viercilindermotor krijgen met bovenliggende nokkenas. 
Het krantenartikel is tamelijk droogjes opgesteld voor 
zo'n grote wijziging.

BIJZONDERHEDEN VOLVO 140/164
De Volvo 140/164 was in tegenstelling tot de oudere
Volvo-types niet echt bekend uit de sport. Uiteraard 
werd de Volvo 142 in races en rally's ingezet, maar je kunt
niet zeggen dat de 140-serie een sportieve inborst heeft.
De Volvo's 144, 145 en 164 bleken echter wel geschikt 
als taxi. Dit tot opluchting van de Zweedse taxirijders die
na het verdwijnen van de Volvo PV830 geen Zweeds 
alternatief meer hadden. Wist u dat er tot op de dag van
vandaag nog honderden Volvo's 144 taxiritten rijden in
Noord-Korea? In 1974 heeft Volvo aan dat land zo'n 
1000 exemplaren verkocht van het type 144 de Luxe 
in zowel rood als donkergroen. Het verhaal wil dat de
Noord-Koreanen nog steeds niet betaald hebben...
In Oost-Duitsland begon men ook interesse te krijgen in
het merk Volvo. De Stasi reed in een aantal Volvo's 164.
Volvo wilde graag ook wat hogerop en produceerde in
1974 een extra luxe uitvoering van de zescilinder, de 164

Foto links: In 1974 begon men de Volvo 

164 te assembleren in Kalmar.

Afbeeldingen onder: Het Artikel in 

‘De Waarheid’ over de terugroepactie en 

daarnaast het artikel in ‘Het Vrije Volk’ 

over de nieuwe carrosserie.

Foto boven: In het Volvo Museum staat het 

bewijs: met de Volvo 142 werd geracet.

Foto: Een gebruikelijk gezicht in Pyongyang:

strenge verkeersregelaars en de Volvo 144.

In het straatarme Noord-Korea rijden Volvo's

144 De Luxe nog steeds hun taxiritten.
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40JAARGELEDEN -2-
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TE (Top Executive). Deze is extra luxe en heeft ondermeer
airconditioning, leer, radiocassette, hoofdsteunen, lees-
lampjes achterin en hoogpolig tapijt (ook in de kofferbak).

PRODUCTIE VAN DE VOLVO 140-SERIE STOPT
Zoals vermeld stopt de productie van de 140-serie eind
juli 1974. De Volvo 164 zou voor een beperkt aantal 
markten nog een jaar langer worden doorgebouwd. 
In de tabel met productiecijfers is goed te zien dat de
Volvo 140/164 door de jaren heen steeds beter begon 
te verkopen. Modeljaar 1974 was, ondanks de oliecrisis,
zelfs een topjaar. Dit was niet dankzij de Nederlandse

Afbeelding rechts: De omslag van een Amerikaanse brochure. 

Van boven naar beneden: Volvo 144 E de Luxe, 142 Grand Luxe, 

145 E de Luxe, 142 E de Luxe, 144 Grand Luxe en 164 E.

markt, want Volvo verloor hier namelijk marktaandeel. 
In totaal zijn er van de 140-serie in acht jaar tijd ruim 
1,2 miljoen exemplaren gebouwd. In de volgende 
aflevering van ‘40 Jaar Geleden’ zult u getuige zijn van 
de introductie van de nieuwe Volvo's.

Foto: Deze luxe woonkamer vind je in een 164 TE.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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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

In deze Amerikaanse advertentie van de 242 uit 1975 is de stoel leading.



VOLVO200-SERIE SINDS1974
VOLVO 200-SERIE I 1974 -1975 I USA I v o Lv o L o G i S C H  J U N i i 2014  
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VOLVO200-SERIE SINDS1974

Afbeeldingen boven van links naar rechts: De

NL brochure van MY 1975, de stoel met de

‘wilde’ oranje streepjes uit diezelfde brochure

en de USA brochure van MY 1975.

OVER DE 200-SERIE. Omdat de zomervakantie doorgaans de tijd is om productielijnen aan te passen lopen 
bij auto's de modeljaren synchroon aan schooljaren. Op 20 augustus 1974 introduceerde Volvo dus haar 
1975-modellen. Deze keer was dat groot nieuws want deze introductie betrof de gloednieuwe 200-serie.

In de brochure van de Volvo 240 van modeljaar 1975 is een oranje Volvo 244 DL met oranje streepjesbekleding alom 
vertegenwoordigd. Die kleur was helemaal in de mode en men moet bij Volvo Zweden hebben gedacht dat deze hippe
combinatie de Volvo 240 uitstekend staat. De Nederlandse importeur moet daar iets anders over gedacht hebben want
hier werd een oranje 242/244 DL niet met bijbehorende hip gestreept binnenwerk geleverd. In plaats hiervan had zo'n 
DL effen bruine stof. Je kunt je afvragen waarom in de Nederlandse brochure zo prominent een versie afgebeeld staat die
niet kon worden besteld. Waarschijnlijk had men in het eerste modeljaar nog onvoldoende fotomateriaal beschikbaar of
iets dergelijks. De Europese brochures van het eerste modeljaar zijn namelijk nagenoeg identiek. In de Britse brochure
staat op pagina 17 de oranje gestreepte stoel met daaronder de opmerking dat de slijtvaste bekleding in allerlei attractieve
kleuren werd geleverd inclusief versies met streepjes. In de Nederlandse folder staat op die plaats een heel ander type
stoel (namelijk die van de L-versie) en wordt er niet gesproken over streepjes. Het is dus waarschijnlijk dat de ‘wilde streepjes’
niet werden geleverd. Overigens bestaat er een lichtblauwe evenknie met blauw gestreept interieur die wél in Nederland
kon worden geleverd. De streepjes-
bekleding is een typisch kenmerk van
1975-modellen. In 1976 was deze niet
meer leverbaar. Streepjesbekleding
kun je alleen aantreffen op oranje en
lichtblauw gekleurde twee- en vier-
deursmodellen in DL-uitvoering. Op 
de 245 en alle andere uitvoeringen van
de 242/244 was deze bekleding über-
haupt niet leverbaar. Die streepjes
(oranje en blauw) kun je ook aantreffen
op de Volvo 142 de Luxe en 144 de
Luxe van modeljaar 1974.

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

Teks t  en  r e sea r ch :  Maur i c e  P i e r i k

Afbeelding: De 240 werd 

geboren op 21 augustus 1974

en de 260 op 18 oktober 1974.

Deze 264 staat op de omslag

van een Engelse brochure 

van MY 1975.



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). 

KENTEKENPLAATHOUDERS
Oplegmodel per 2 stuks.

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

CAP (NAVY)
Met metalen buckle sluiting.
en geborduurd clublogo.

VOLVO INSTRUCTIE-
BOEKJES EN TECHNISCHE
HANDBOEKEN
Diverse jaartallen voorradig. 
Kijk op de site voor info! 

RALLYSCHILDJE TOERRIT
Collectorsitem.

LUXE REGISTER PEN
Met handig ledlampje! 
Mooie blauw/chromen 
uitvoering, OP=OP!

COLLECTORS ITEMS!
Puzzels (100 stukjes) in een 
kek blikje met afbeelding.
Nog enkele exemplaren 
op voorraad. De 242 GT ‘80 
en de 262C/264 ‘79.
Prijs per stuk. OP=OP!

BOEK GESCHIEDENIS  
Mooie softcover uitgave over de
geschiedenis van de 200-serie. 

2014 - 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

DE GESCHIEDENIS 
VAN DE 200. 
SOFTCOVER. A4, 
80 PAGINA’S.

160 PAGINA’S 
KLEURENFOTO’S 
VAN MODELJAREN 
1974-1993. 
DE 200-SERIE IN BEELD. 
A5, LUXE GEBONDEN 
HARDCOVER.

VOLVOLOGISCH I  25

4.-

5.-

18.-

WWW.VOLVO240-260REGISTER.NL

6.-

14.-

2.- 4.-

15.-

8.-

VERJAARDAGS-
KALENDER MET LEUKE
AFBEELDINGEN VAN DE

200-SERIE
2-ZIJDIG IN KLEUR

17.-

ACTIEPRIJS! 15 EURO TIJDENS 
HET VKB WEEKEND!
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Na de afronding van mijn opleidingen als machinist
grond,- weg,- en waterbouw (GWW) ben ik een heel 
andere richting in geslagen. Ik doe nu een HBO-studie 
Bedrijfskunde en Agribusiness op de hoge landbouw-
school CAH|Vilentum in Dronten. Ik merkte na vier jaar 

gewerkt te hebben in de GWW dat daar niet geheel mijn
passie ligt. Ik werk ook al vijf jaar bij een akkerbouwbedrijf
in Zeewolde. Het vak als akkerbouwer interesseert mij en
ik kan daar mijn andere passie in kwijt; de passie voor
landbouwmachines en trekkers. Zeker omdat er op het

VOLVOVIRUSSLAAT DOOR
In de Volvologisch van 01-2012 schreef ik (als een van de 

jongste leden) over mijn passie en wat mij ertoe drijft om in 

een Volvo 240 te rijden. Na drie jaar ervaring in mijn trouwe 

Volvo 240 GLT uit ’88 is het Volvo 240 virus doorgeslagen.

Foto onder: De Turbo heeft een nogal wel zo tamelijk indrukwekkend

dashboard. Het begint te lijken op dat van een vliegtuig. ‘This is your

captain speaking. We are ready for take-off!’Teks t  en  f o to ’s :  Ma t t i  bakke r

26

bedrijf maar liefs negen trekkers aanwezig zijn. Waaronder
ook wat oude trekkers. 

SPRUITJES
Door mijn opleiding ben ik naast het akkerbouwbedrijf
ook werkzaam bij een van de grootste spruitentelers 
van Nederland. Ja, de spruitjes. Weinig mensen lusten 
spruitjes maar ik lust ze! Het bedrijf teelt jaarlijks op 300 
hectares spruiten, 35 hectares bloemkool en vijf hectares
boerenkool. Dat is enorm. Want de bouwblokken voor
een boerderij zijn in Flevoland voor een nominaal bedrijf
ingericht op 50 of 60 hectare. Daarnaast werk ik nog bij
een aardappelpootgoedteler in Biddinghuizen. Kortom,
veel veranderingen in mijn opleiding en werk.

Maar wat heeft dit nu allemaal met Volvo te maken? 
U zult wel denken: “Leuk je verhaal, maar wat bedoel je 
nu precies?”. Welnu, ik wil u graag vertellen wat ik de 
afgelopen drie jaar heb gedaan en hoe mijn tweede 
aanwinst tot stand is gekomen. Ik ben doordeweeks 
uiteraard veel met mijn studie bezig. Tijdens de tentamen-
weken is het flink blokken, maar om de zinnen te verzetten,
zijn daar de zogenaamde Studie Ontwijkende Activiteiten.
Een uitstekend moment voor mij om met Volvo bezig te
zijn. In juni 2013 kwam ik op Autoscout 24 de auto tegen
die ik eigenlijk al vanaf het begin wilde hebben, maar niet
mocht, omdat mijn vader vond dat ik eerst maar eens 
gewoon met een normale auto kilometers moest maken.
Na een paar jaar praten we dan wel weer verder zei hij...
En nu zag ik daar die Volvo 240 Turbo!

GEVONDEN!
Mijn ouders waren tijdens deze tentamenweek op vakan-
tie. En ik ondertussen hard aan het studeren en tentamens
maken. Maar na twee dagen hield ik het niet meer en heb
ik mijn ouders gebeld. En ik zei: “Ik heb haar gevonden!”
Eerst dachten mijn ouders nog dat ik over een jongedame
had, maar al snel kon ik ze duidelijk maken dat het om de
Volvo 240 Turbo ging, waarvan ik vond dat hij wel binnen
het budget paste. Ze liepen niet over van enthousiasme
en plaatsten allerlei vraagtekens bij de ruimte waar ik hem
wilde restaureren etc. Ze stelden voor om er na de vakan-
tie verder over te praten. Maar zo lang kon ik natuurlijk
niet wachten!  Met wat doordrammen mocht ik een 
afspraak maken met de eigenaar van deze geweldige
Volvo 240 Turbo om een proefrit te maken.

Dus ik had slim bedacht dat ik het ophalen van mijn 
ouders op Schiphol en de proefrit wel kon combineren.
De Volvo stond in Beverwijk. Teletekst geraadpleegd over
aankomst van het vliegtuig en afspraak met de verkoper
gemaakt. Nadat mijn ouders ingestapt waren reed ik ze
linea recta naar Beverwijk om de auto te bewonderen en
een proefrit te maken. Na die proefrit was ik meteen 
verkocht. De eigenaar deed ook nog wat van de prijs af,
omdat hij vond dat studenten het ook niet breed hebben
en omdat hij begreep dat hij met een liefhebber te maken
had. Het zou me niet verbazen als hij het Volvobloed 
door mijn lijf hoorde stromen. Eerst gaven mijn ouders
aan dat ze er nog wel even over zouden nadenken, 
maar gelukkig werd het besluit na drie dagen genomen. 
Zij zou en moest er komen. Want het is altijd al mijn 
ultieme droom geweest om een Volvo 240 Turbo te 
rijden. Zeker nu ik meer ervaring heb met achterwiel-
aandrijving en de Volvo 240. En ook omdat we de wagen
als restauratieobject hebben gekocht. 

RESTAURATIE-PROJECT
Nu is ze er dan eindelijk. De Volvo 240 Turbo. Mijn Volvo
240 Turbo is eigenlijk een bijzonder model want het is 
van origine een Volvo 240 GLT uit ’84 uit Duitsland. Na 
de import is de B230 motor eruit gehaald en vervangen
voor de B21ET met een handgeschakelde vierbak met
elektronische overdrive. De GLT heeft nu ook een turbo-
interieur, want de meters en tellers zijn allemaal overgezet
in deze auto. Dus ze heeft niet alleen de ‘look’ van een
Volvo 240 model uit ’84 maar ook de ‘feel’ van een echte
turbomotor.
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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

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

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

voor creatieve communicatie

www.557design.nl

VOLVOVIRUSSLAATDOOR...

Foto: Gebroederlijk naast elkaar, rechts de GLT ESTATE en links de GLT Sedan die een echte Turbo werd...

Het is erg jammer dat ik maar een paar maanden in deze
240 Turbo heb kunnen rijden. Het wordt namelijk mijn
eerste restauratieproject, dat ik samen met mijn vader 
ga uitvoeren. Ik  wil graag de originaliteit van de auto 
bevorderen en de carrosserie onder handen nemen. 
De kwetsbare delen goed beschermen. Daarnaast kan ik
het natuurlijk niet laten om de motor, versnellingsbak en
achteras te laten reviseren. Van  de standaard 180 PK wil 
ik  naar max. 250 PK. Zo blijft het binnen de grenzen en
heeft het geen nadelige gevolgen op de rest van de 
aandrijflijn. Je moet tenslotte het vermogen ook maar
weer over kunnen brengen op de weg. Dat wil ik wel
graag op een goede en fatsoenlijke manier doen. 
Je kunt het met de huidige stand van de techniek 

natuurlijk zo gek maken als je zelf wilt. Je kan er zo 300 
of misschien wel 350 PK’s uithalen. Maar dan moet je
waarschijnlijk zoveel aanpassingen doen aan de rest van
de auto dat dat ten koste gaat van de originaliteit. Ik zou
het zonde vinden als ik afscheid zou moeten nemen van
de mooie turbo Virgo velgen, omdat ze niet meer zouden
passen vanwege andere remschijven. Dat wil ik dus 
voorkomen.

Ik hoop na een aantal jaar mijn Volvo weer gereed 
te hebben. Zodat ik jullie het eindresultaat tijdens de 
toertochten en bijeenkomsten kan laten zien!

Matti Bakker (lidnr. 2266)

Foto: Who needs a Ferrari?...
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VERZEKERAARSMET VOLVO BLOED
ADVIES VERZEKERD!,AL JAREN EEN BEGRIP IN VOLVOLAND

Ondanks het feit dat er in de advertentie hiernaast een Saab 
cabrio staat zijn de mannen en vrouw van ‘Advies Verzekerd!’ 
echte Volvorijders. Joost (V70- 2005), Noes (V70-1998) en Sjoert
(V70-2009) werken sinds 2010 samen in het door Joost en Noes Kam
in 1997 opgerichte assurantiekantoor.

Joost en Noes zijn begonnen op de zolderkamer, met niets. in 2010 zijn ze
gaan samenwerken met Sjoert Stel en werken ze vanuit hun eigen pand aan
de Paardemaat in Meppel en bedienen nu zo’n 3.000 relaties met evenzoveel
klassiekers en youngtimers (en ook normale dagelijkse auto’s en overige 
verzekeringen).

Bij ‘Av!’ hebben ze plezier in het verzekeren van bijzondere auto’s en 
motoren. om die reden hebben ze met een 12-tal maatschappijen in deze tak
van sport hele nauwe contacten, hele korte lijnen én duidelijke afspraken zodat
ze klassiekers en youngtimers kunnen verzekeren op de manier zoals de klant
dit graag wil.

BETERE DEKKING

Bij ‘Av!’ kunnen auto’s vanaf een leeftijd van 8 jaar al op basis van de
getaxeerde waarde worden verzekerd in een youngtimertarief dat ongeveer
30% voordeliger is dan bij de gangbare maatschappijen. En met een betere dekking, op basis van artikel
7:960 BW (dit wetsartikel komt u bij de grote verzekeraars niet tegen).

240’s en 260’s kunnen niet alleen voor beperkt kilometrage (klassiekerdekking van 3.000 tot maximaal
10.000 km per jaar) worden verzekerd, ook als u de auto zakelijk te naam stelt en met een onbeperkt 
kilometrage wilt gebruiken kan de auto nog bij ‘Av!’ op basis van taxatiewaarde worden verzekerd. 
ook kunnen ze de kortingen van meerdere auto’s combineren zodat u op minimaal twee auto’s dezelfde
korting krijgt. Kortom, ze weten bij ‘Av!’ waar ze over praten en ze weten ook wat ze u kunnen bieden. 
ze zien u dan ook graag als klant tegemoet.

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 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

Foto’s: Alles bij AV! heeft de sfeer van auto’s. 

Bij de modelletjes zitten zo te zien een paar schadegevalletjes. 

Gelukkig weten ze hier wel van verzekeren...

FOTO: MIKE RAANHUIS
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COLUMN

Iedere klassiekereigenaar krijgt er uiteindelijk mee te maken; de 
plasticworm. Plasticworm vraagt u zich af, wat is dat nu weer voor een
beest? Simpel, het is gewoon familie van de houtworm. De meest 
bekende is de larve van de houtwormkever. Hij vreet hout net zo 
makkelijk weg als de roestduivel staal at van de Alfasuds in de jaren 
zeventig. Nu is onze 240 minimaal uitgerust met hout (bodem van 
bagageruimte en houtinleg dashboard) dus er valt weinig te snoepen
voor de houtwormkever in onze tank. Maar de plasticworm lust er wel
Zweedse pap van. Nu is de plasticworm weer familie van de slak, 
dus dat betekent dat hij erg langzaam te werk gaat. De eerste 
verschijnselen van de aanwezigheid van deze worm openbaren 
zich dan ook meestal pas na een jaar of vijftien. En u raadt het al; 
wij zijn de pineut. Hij heeft het vooral gemunt op het vele aanwezige
harde plastic in uw interieur. Waarschijnlijk heeft hij uw geliefde 
ook al te pakken gehad. De aanwezigheid van plasticworm is niet 
te herkennen aan de vele minuscule gaatjes, zoals bij de houtworm,
maar aan de minuscule scheurtjes. Kijkt u maar eens goed 
naar uw portiervakken of ander aanwezig plastic in het interieur. 
Ziet u kleine scheurtjes dan heet ik u ook van harte welkom bij de 
‘ ik-ben-ook-te-pakken-genomen-door-de-plasticworm-club’!
Gefeliciteerd! Vaak speelt het beest ook nog een spelletje met de 
klassiekereigenaar. Hij gaat meestal niet door tot het gaatje...ehh...
scheurtje in dit geval, maar laat de daad over aan de eigenaar of diens
passagier. Hij vreet de weekmakers in het plastic weg en maakt 
van stroopwafelkwaliteit, kroepoekkwaliteit. In eerste instantie is er 
niets aan de hand totdat je het op leeftijd gekomen plastic iets te hard
aantikt. Meestal slaat het noodlot toe bij het uitstappen of demonteren
van de plastic onderdelen. Als je geluk hebt blijft het dus bij een 
scheurtje, maar erger kan ook. Zoals mijn Lucia dat enige tijd geleden
overkwam. Haar maatje 38 Lowa bergschoen was nu net iets teveel 
van het goede. Bij het uitstappen had ik plots een rechterportiervak in
puzzelvorm. De gluiperige worm, die zich natuurlijk allang had 
teruggetrokken achter de bekleding, had weer succes geboekt. 
Drie jaar terug was het ook al raak met het opbergvakje achter de 
handrem. Helaas valt de plasticworm moeilijk te bestrijden. Om de
houtworm het leven zuur te maken zijn genoeg middelen voorhanden.
De plasticworm daarentegen kan rustig zijn gang gaan. Er is slechts 
één oplossing om er voorlopig geen last meer van te hebben en 
dat is onderdelen vervangen. Zijn we er voorlopig weer minimaal 
vijftien jaar vanaf. Maar u begrijpt dat portiervakken, opbergvakjes, 
klipjes voor bekleding e.d. niet zomaar voorhanden zijn voor onze
Zweedse vriend. Zeker niet in de juiste kleur. Toch gloort er hoop aan
de horizon... ta-ta-ta-daaaaa... de 3D-printer. Nooit meer op zoek naar
een specifiek onderdeel. Moeten we nu beurzen afstruinen of googelen
op onderdelensites voor een beige raamslingertje, dat is binnenkort
verleden tijd. We stappen dan gewoon met een verlanglijstje in onze
broekzak bij de Volvo dealer binnen en
het onderdeel wordt geprint... klaar 
terwijl u wacht. Er is zelfs al iemand die
de domeinnaam www.volvo3dparts.com
heeft geregistreerd. Die kan binnenkort
echt geld gaan verdienen. Als ze dan
een beetje cyaankali toevoegen tijdens
het printen, legt die plasticworm direct
het loodje. Is dat probleem ook opgelost. 

Frank van Gurp.
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Rubriek voor en dóór leden...

Verhalen, anekdotes en al 

wat nog meer interessant is 

voor de 240-260 liefhebber.VOLVOMONDIG

GESPOT OP DE TECHNO CLASSICA
Bijgaande foto’s van de 1985 Volvo Turbo bereikten de 
redactie en waren te zien in Essen op de Techno Classica 
autoshow in 2013 en in maart j.l. Dit model kennen we 
inmiddels goed als miniatuur 1:43 en 1:18 te zien op de 
vele autobeurzen en ook op de VKB natuurlijk (Red.).
vrij vertaald was er het volgende bij af te lezen:
VOLVO 240 TURBO –“De vliegende baksteen die ze allemaal versloeg”
(Andere illustere bijnamen van de volvo 240 waren: ‘Rijdende koelkast’,
‘Racetaxi’ en ‘De Tank’).
in 1985, werd een nogal ongebruikelijke raceauto Europees Kampioen
in Groep A: de volvo 240. Deze raceklasse werd vele jaren gedomineerd
door BMW en Jaguar dus deze concurrenten én het publiek namen
deze vreemde eend in de bijt absoluut niet serieus. Maar al snel 
moesten ze hun ongelijk onder ogen zien. Het Eggenberger team 
met Thomas Lindström uit zweden en Gianfranco Brancatelli uit italië 
wonnen zes van de 14 races en werden waardig Europees Kampioen.
Hetzelfde jaar won volvo tevens het Finse en Portugese Touringcar
Kampioenschap en het won Per Stureson de Duitse titel. Eén jaar 
later, in 1986, won een volvo 240 het Australische Kampioenschap. 
De 240 die op de Techno Classica 2014 stond (foto’s boven) is een 
origineel exemplaar uit het 1986 seizoen en is eigendom van 
Per-Gunnar Andersson uit zweden.
Technische gegevens:
Motor: volvo B21ET, 2.141 cc, 4-cilinder Turbo in lijn.
Turbo: Garrett Airsearch T3 met intercooler, Turboboost 1.45 bar.
Injectie: volvo Electronic.
Power: 340 Pk bij 6.600 toeren.
Topsnelheid: + 250 km/u.
Transmissie: 5-versnellingen handbediend.

PLASTICWORM

Vering voor: onafhankelijke wielophanging 
met stabilisatorstangen, schroefveren, Bilstein
gasgevulde dempers en antiroll-bar.
Vering acher: Starre achteras, stabilisator-
stangen, schroefveren, Bilstein gasgevulde 
dempers en antiroll-bar.
Remmen: geventileerde schijven rondom, 
balans voor/achter instelbaar.
Wielen: Magnesium velgen met centraalmoer 
8,5-8,75 x 16.
Banden: Pirelli P7 Corsa, 245/45 vR 16.
Gewicht: 1.250 kg.

OLDTIMERDAG IN DE BILT 
Op zaterdag 13 september 2014 vindt de inmiddels traditionele
Oldtimerdag in De Bilt plaats. In het jaar van het ‘mobiel erfgoed’
vindt ons evenement plaats op monumentendag waarbij het
thema ‘op reis’ is. Wij zullen hier zeker aandacht aan besteden.  
in de ochtenduren vindt een toerrit plaats van ca. 70 km langs mooie 
plekken in Midden-Nederland en 's middags worden de oldtimers 
geshowd aan het publiek en is er ruimte voor ontmoeting. De oldtimerdag
gaat plaatsvinden op de karakteristieke Dorpsstraat, de oudste bestrate 
weg van Nederland.
op de oldtimerdag in De Bilt is de evenementenregeling voor oldtimers
van toepassing. oldtimers waarvan het kenteken geschorst is kunnen onder
bepaalde voorwaarde dan toch deelnemen. Meer informatie vindt u op de
website www.oldtimerdagdebilt.nl. U vindt hier ook nog meer 
informatie en foto– en filmmateriaal van de vorige edities...
NB: dit is geen volvo240-260register evenement.



34 I  VOLVOLOGISCH I L E D E N M A G A z i N E  v A N  H E T v o Lv o  2 4 0 - 2 6 0  R E G i S T E R

VOLVOMONDIG

VERGELIJK HIER
UW KLASSIEKERVERZEKERING

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

DOE DE PREMIECHECK 
VAN 15 KLASSIEKERVERZEKERAARS

TECTYLWORKSHOP IN WIERINGERWAARD
Jongstleden zaterdag 15 maart was al weer de 3de editie v/d Tectylworkshop
van Gosliga (Piet Kruisenga). En waren we weer te gast bij André en Jannie
Kout in Wieringerwaard. Yvonne de Reijer uit vught was er met haar dochter
Anouk, die in de toekomst ook 240 gaat rijden. ze staan beiden aandachtig
te luisteren op bijgaande foto’s. 
Een opsomming van de gegevens: 11 auto’s en totaal 15 aanwezigen uit o.a.
Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht, Goirle, Den Haag, Groesbeek, vught en Hoofd-
dorp. ook twee leden uit Alkmaar en Amsterdam kwamen nog zomaar aan-
waaien. Weer een super-catering  van Jannie , wij werden echt verwend, klasse!
op de foto’s verder o.a. de prachtige rode 240 van Cees Geluk uit Rotterdam,
de uitgestrekte wegen van de Wieringermeer (onze volvo’s voelen zich hier
prima thuis), lekkere lange stukken weg, recht toe recht aan, het lijkt 
warempel zweden wel. ook is er werkelijk van alles te zien bij André, de 
meest zeldzame en aparte auto’s. De endoscoop waarmee de kokerbalken
worden geïnspecteerd. Johan zonneveld uit Den Haag, 1e eigenaar van de
volvo 244 GL uit 1979 met 515.000 km op de teller. Koestert zijn volvo, 
geweldig. Wij kregen ook de nodige uitleg over allerlei producten voor het
behoud en onderhoud van onze volvo’s. Piet Kruisenga, André en Jannie
Kout, nogmaals hartelijk bedankt namens het 240-260 Register voor deze
gezellige, leerzame en geslaagde dag, wij kwamen helemaal niets te kort.
Volvo groet van Maurice Klaver.
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AUTOMOTIVE EVENEMENTEN
In 2014 zijn er veel evenementen voor autoliefhebbers. Of het
nu gaat om autotuning, oldtimers, youngtimers, hotrods of 
racebolides. Voor elke “petrolhead” zijn er komend jaar wel één
of meer evenementen. Wij noemen onder voorbehoud een aan-
tal van deze evenementen (géén 240-260 evenementen): 

AutoMaxx Summer Edition en vW Fest - Beekse Bergen - 4,5,6  juli 
Classic Race Festival - TT Circuit Assen - 12+13 juli 
Paddock Porsche - Circuitpark zandvoort - 10 augustus 
Nationaal oldtimer Festival - Circuitpark zandvoort - 10 augustus 
volkstyle BASE Part ii - Airport Weeze - 17 augustus 
Stars & Stripes - TT Circuit Assen - 31 augustus 
international SPEED Festival - MECC Maastricht  - 20+21 september 
Syntix SpeedMasters - Circuitpark zandvoort of Cirquit Assen - 5 oktober
Auto Moto d'italia - Autotron Rosmalen - 18+19 oktober  
All American Days - Autotron Rosmalen - 25+26 oktober  
Meer info op: www.402automotive.com.

VOLVOMONDIG
20JAAR 240!
14 maart j.l. was het de datum dat 20 jaar geleden onze 240 op
mijn naam werd gezet en dus vanaf die dag bij ons gezin hoorde...
ik zag hem bij een volvodealer staan waar hij door de 1e eigenaar als 
11-jarig jonkie was ingeruild voor een nieuw exemplaar. De teller stond
pas op 139.444 km, dus dat was niet zo veel in 11 jaar. ik was na een
proefrit meteen enthousiast en de prijs van (omgerekend) €1.588,-- was
voor die tijd ook aantrekkelijk. ik kreeg er geen garantie op maar dat was
ook niet nodig want het voelde tijdens de proefrit al vertrouwd aan. 
De 240 werd de vervanger van onze 144 uit 1974 die helaas te slecht was
geworden om nog op te knappen. Er zou teveel geld in moeten worden
gestopt en dat konden wij financieel niet opbrengen. Een gezin onder-

Terwijl de 200-serie 40 jaar bestaat, viert Kees met zijn  6 identieke broers een half 240 leven, 20 jaar 240, proficiat Kees! (leuke foto! Red.)

houden kost ook geld en dan is het gezin toch het belangrijkste. De 144
was inmiddels al weer 12 jaar bij ons, dus het afscheid viel niet mee. 
Maar we hadden er een mooie 240 voor terug, hoewel ik in het begin de
144 wel soms miste. We zijn nu 20 jaar verder en de 240 is nog steeds
bij ons. Hij heeft mij en mijn gezin veilig naar vele plekken gebracht en
heeft ons nooit in de steek gelaten. in 1996 zijn we met hem op familie-
bezoek geweest in het volvomuseum in zweden. Erg leuk om al zijn oude
familieleden te zien. We hopen dat hij nog lang bij ons kan blijven. 
Al moeten we nu helaas wel weer MRBelasting betalen. En dat had ik 
liever in het behoud van de 240 gestopt. Hij kreeg op zijn 20e jubileum-
dag een extra wasbeurt. En dan maken vele handen licht werk zoals op
de bijgaande foto te zien is.  Vriendelijke Volvogroeten, Kees Roskam.

OLDTIMERBEURS AUTOTRON
op 16 en 17 augustus 2014 is er een internationale oldtimerbeurs 
voor Automobielen, Motoren en Brom-Fietsen in het autotron te Rosmalen.
Deels buiten op de terreinen van het autotron en deels binnen in de 
Spykerhal. op de website www.oldtimerbeurs.net kunt u zelf eenvoudig
een kortingsbon downloaden. NB: dit is geen volvo240-260register 
evenement.

VAKANTIEGEVOEL 2014
oudlid Eelco Sok stuurde ons bijgaande foto van
‘zijn werkpaard’ met een zeer bescheiden stand
van 270.000 km’. De foto geeft duidelijk het 
vakantiegevoel weer wat vele van onze leden 
en oudleden op dit moment én de komende
maanden weer gaan genieten. En wat kan je
toch veel wegstouwen in zo’n luxe Estate. We
kunnen zelf bijna niet wachten om weer op 
vakantie te gaan! Red.

ONZE VOLVO’S << 
vandaag in... Het RD: Bijgaand artikel, zie links. Een special
over 'Auto's', waarin wij en onze voLvo's 240 de aandacht 
krijgen. Het is het laatste artikel van de special. vooral het
laatste woord van het artikel is wel aardig. Let goed op het
pontificale logo op de grille van de rechtervolvo! :-) 
Met vriendelijke groet, Bert Meeuwsen.

REDBLOCKREDBLOCK
Te zien op de komende vKB. Een doorgesneden maar 
werkend Redblock. Kunt u eens bekijken hoe dat in het
vooronder van onze bolides allemaal tot die krachtexplosie
komt. onze technische mensen op de stand kunnen u er
veel over vertellen. zeer toepasselijk in dit jubileumjaar,
zeker in combinatie met de motorstory’s van ‘onze’ 
Maurice Pierik. Red.



VOLVOMONDIG

Foto pagina 39: Cover 1975 USA brochure. De Amerikaanse versies van
de Volvo 200-serie wijken altijd op details af van de Europese modellen.
Vergelijk deze USA cover maar eens met onze oranje NL coverplaat en u
ziet het meteen. De Amerikaanse Volvo's hebben whitewall-banden,
sealed beam koplampen (die een kleinere diameter hebben dan de 
gewone koplampen), contourlampen op de achterspatborden en een
iets andere voorbumper. Op de voorgrond zien we een 242 GL en op de
achtergrond een 244 DL. Beide uitvoeringen waren nog voorzien van 
de oude B20F motor die ondanks zijn benzine-inspuiting slechts 98 pk 
ophoestte. De GL-versie verdween in Amerika na een jaar al weer van
de markt. Redactie.  
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ONTDEK UW TYPE
ook uw 240-260 staat in ons
witte boekje. Een uitgebreid 
fotografisch overzicht van de
200-serie in een luxe hard-
cover mag niet ontbreken in
uw volvo-boeken collectie. 
ook leuk om cadeau te geven
op een verjaardag of jubileum.
Te bestellen op onze website 
in de butiken webshop. 
op de VKB is het boekje weer
in de aanbieding en op onze
stand af te halen voor slechts
15 euro!

POLAR II
Dat de italianen met weemoed terugdenken aan de
goede oude volvo 240 Polar weten we inmiddels.
Met de volvo v70 Polar probeert de italiaanse volvo
importeur in te spelen op dit sentiment en konden
we lezen in de vorige volvologisch. Dat men zo ver
gaat om ook nog 'PoLAR' achter op de kofferklep te
zetten is echter wel verrassend te noemen. 
Groet, Maurice Pierik

40 JAAR VOLVO 240-260
op 21 augustus 1974 werd de 240 gepresen-
teerd (resp. geboren zo u wilt). op 18 oktober van
dat jaar volgde de 260. Komende september op
de VKB gaan we onze jarige bolides in het 
zonnetje zetten (en wie jarig is trakteert!). Dus zet
snel zaterdag 27 en zondag 28 september
2014 met grote letters in uw agenda en kom
naar het Autotron in Rosmalen. De stand van
het Volvo 240-260 register is te bezoeken
op de bovenring! Red.


