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NIEUWELEDEN

De uithaler van deze keer (pagina 20-21):
Net als op de voorkant, treft u hier een Volvo
244 DL aan. En dat kan ook bijna niet anders,
want op één of andere manier had Volvo 
in 1974 nagenoeg alleen maar publicatie-
foto’s gemaakt van de DL versies, meestal als 
vierdeurs. Het topmodel, de 244 GL werd
niet zo in de kijker gespeeld. Vandaag de
dag tonen fabrikanten bijna uitsluitend de
meest luxe modellen met allerlei accessoires.
Volvo was in die dagen kennelijk heel erg 
nuchter. De getoonde 244 DL lijkt door de
lichtval geel maar is toch echt gespoten in
California White (kleurnr 042), een soort van
gebroken wit. Red.

DATA ONDER VOORBEHOUD, ACTUELE INFO OP DE SITE!
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: Voor velen was het weer een feest om met de 240 of 260 op vakantie te gaan, met of zonder sleurhut. 
Bron: Een Engelse ‘towing made easy’-brochure van eind jaren zeventig.

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 AUGUSTUS 2014

NR. NAAM WOONPLAATS TYPE

2564 P.G.M. Vogel Den Haag 240 GL

2582 H.H. van  Bijnen Den Haag Polar

2589 J van Andel Hoogblokland 245 

2591 J.C. van Rhijn Amersfoort 262 C

2593 S. Kanning Zwolle 244 GL

2593 S. Kanning Zwolle 245 Turbo

2602 B.M. de Jager Wemeldinge 240 GLE

2604 E.J. Verbeek Maarssen 244 DL
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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.

MIDLIFE CRISIS
Mijn vriendin zegt dat ik middenin mijn midlife-crisis zit met m’n 43 jaar terwijl ik er met volle teugen van geniet!
Zo rees bij mij de vraag: wanneer kent een auto eigenljk een midlife crisis? Want de roots van onze bonkige bolides
zijn inmiddels ook al 40 jaar! Velen hebben die crisis-mijlpaal nimmer bereikt. Sommige wagens hebben slechts 
enkele meters gerold: hup, zo  de crashtest in! Allemaal in naam der wetenschap voor onze veiligheid. Maar toch, 
de eerste echt verkochte exemplaren zijn nu over de magische grens van 40 heen, en daarbij zijn ze voor de 
Nederlandse fiscus, na een korte periode van ‘being-back-youngtimer’, toch weer een ‘real classic’. En de laatst 
geproduceerde series moeten daarop nog ‘even’ 18 jaar wachten! in diezelfde tijd is een mens van pasgeborene 
uitgegroeid tot een heuse volwassene. Bij onze serie was het eerder andersom: bij de introductie was het een méér
dan volwassen wagen die als model nog vele ‘newcomers to come’ ruim zou overleven zoals de haast uitgestorven
FiAT Ritmo en Uno, de Citroën A-, B-, CX t/m ZX, en opel omega bijvoorbeeld.  
En nu die van ons allemaal op hogere leeftijd zijn kunnen we spreken over een ander tijdperk. De tijd met 
telefooncellen en een toen nog nieuwe Ford Sierra. in 1974 was niet iedereen in het bezit van een ‘gewone’ thuis-
telefoon. En ook al die Sierra’s en ‘nieuwe’ groene telefooncellen met toetsen(!) in plaats van kiesschijf in de jaren
‘80, zijn allemaal allang uit het straatbeeld verdwenen en bijna vergeten. 
En aan onze wagens is nog steeds echt te sleutelen! De uiterst moderne monteur is tegenwoordig nergens meer
zonder laptop en draadloze stekker. Lauw kans bij onze wagens: zelf Volvo-logisch denken, echt sleutelen in 
plaats van modules en printplaten vervangen tegen torenhoge prijzen. Dat oergevoel houdt je jong! 
Als u dit leest kunt u op de valreep nog naar de Volvo Klassieker Beurs in Rosmalen: helemaal Vol van Volvo! 
onze aanwezigheid staat natuurlijk helemaal in het teken van het 40-jarig jubileum. Daarover nog geen verslag 
in dit nummer. Dat bewaren we dan voor de kerstdagen. oei!, wat klinkt dat ver weg als je zit te typen in augustus.
Nu ben ik nog zeker op tijd om u extra te attenderen op de zeer speciale editie van de herfstrit: de Elfstedentocht in
Friesland. Uiteraard, zoals altijd, inschrijven en meer infor-
matie via onze website www.volvo240-260register.nl onder
evenementen. U kunt zelfs kiezen om enkel één dag mee te
rijden, maar geef dan duidelijk aan om welke dag het zal
gaan. Het aantal deelnemers is beperkt want deelname aan
de ritten is helemaal gratis. Voorts zoeken we nog steeds
leden voor ons bestuur. Mijn oproep de vorige keer heeft
enkel windeieren gelegd... Hierdoor heb ik geleerd dat je
niet al te veel mail hoeft te verwachten op zo’n oproep die
in het voorwoord verwerkt is. Bij deze heb ik wederom een
poging gedaan... Terwijl ik met m’n zogenaamde midlife-
crisis zit te wachten bij de digitale brievenbus wens ik u veel
lees- en rijplezier en vooral een goede gezondheid!
Kees Aelberts.

BIJ DE COVER: Deze Volvologisch staat in het teken van het 
gedenkwaardige feit dat de Volvo 240/260 veertig jaar bestaat.
Op 21 augustus 1974 om precies te zijn werden de nieuwe Volvo-
modellen aan het grote publiek getoond. Boven zien we de 244
DL, het meest verkochte Volvo model van dat jaar. De afgebeelde
grasgroene 244 (kleurcode 118) is een Zweedse uitvoering en
derhalve voorzien van koplampwissers.
De productie van de 240-modellen was vanaf begin augustus 
opgestart, en op 18 oktober 1974 werd de productie van de
Volvo 264 opgestart. Wederom zien we de meest verkochte versie
uit de zescilinder serie, namelijk de 264 GL. De eenvoudigere 264
DL is tamelijk zeldzaam. De 264 GL kon slechts in drie metallic
kleuren worden geleverd. Deze koper metallic kleur (nr. 120) tref
je daarom relatief vaak aan op de vroege exemplaren.

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...
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-vacature), 
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 • September 2014 • nr.3
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

DEJARIGEN
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8 40 JAAR GELEDEN... DEEL 3

20 UiTHALER: VoLVo 244 DL 1976

22 200-SERiE, ECHTE TREKPAARDEN

25 BUTiKEN, 240-260 GADGETS EN PARAFERNALiA

26 262 GL EEN ZELDZAME SEDAN

33 AS TiME GoES BY - 200 SERiES FRoM 1974

34 VoLVoMoNDiG, VóóR EN DóóR LEDEN

INHOUD

© 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.

22
245 VAN

2.1

Voorkom teleurstellingen en lees onze spelregels op www.volvo240-260register.nl

8

33

34
35

ATTENTIE! Kopij, foto’s/illustraties en kleine advertenties 

voor Volvologisch nr. 4, moeten uiterlijk 14 november 2014

in het bezit van de redactie zijn!

OOK MEEDOEN AAN ONZE EVENEMENTEN?



DE PRESENTATIE VAN DE VOLVO 240/260
Volvo presenteert niet jaarlijks nieuwe modellen, en het 
is dan ook best een verrassing dat Volvo in één klap zijn 
gehele programma overhoop gooit met een nieuwe 
modelreeks. Voor het eerst in de geschiedenis van het
merk wordt direct gestart met de levering van diverse 
uitvoeringen in maar liefst drie carrosserie-varianten. 
Het modeljaar 1975-programma beslaat de volgende 
modellen: 242, 244, 245 en 264, waarbij de laatste een
nieuwe V6 motor heeft die voortkomt uit de eerder-
genoemde samenwerking.

Hoewel gesproken wordt van een nieuwe serie, is er 
feitelijk sprake van een rigoureus gewijzigde serie auto-
modellen. Vanaf het schutbord naar achteren toe is de
overeenkomst met de vroegere modellen groot. Het 
belangrijkste nieuws zit 'm dus in de neus.
Het is grappig dat Volvo in sommige landen de 200-serie
als compleet nieuwe auto presenteerde, terwijl in andere
markten men duidelijk sprak van een evolutie.

DIRECTE AFSTAMMELING VAN DE VESC
Zo kopt de Leeuwarder Courant het nieuws uit Zweden.
Vooral de 240-modellen lijken sterk geïnspireerd op de
Volvo Experimental Safety Car (VESC) uit 1972. De lange
neus, met achteroverhellende grille en ronde koplampen
lijken direct afkomstig van deze toekomstauto. 

De moderne snuit is, zoals de Duitsers mooi omschrijven,
'gewöhnungsbedürftig'. Waarom zo'n lange neus? 
Ten eerste is de neus 12 centimeter langer geworden
waardoor de kreukelzone nog beter zijn werk kan doen.

DEEL3
40JAARGELEDEN
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In augustus 1974 was Volvo volop in het nieuws. Allereerst werd bekend

gemaakt dat Volvo 75% van de aandelen van DAF Car BV ging overne-

men en dat beide bedrijven gezamenlijk een 'middenklasser' zullen

gaan ontwikkelen die het gat tussen de kleine DAF modellen en de grote

Volvo's zal opvullen. Ander nieuws is de samenwerking tussen Peugeot,

Renault en Volvo waaruit de V6 motor is voortgekomen. En tot slot werd

er op 21 augustus de nieuwe Volvo 240/260-serie voorgesteld aan het

publiek. Laten we kijken naar de 240/260 van het eerste uur.

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

8

De Volvo 240/260.

Het nieuwe Volvo-programma in een overzicht. 

Vlnr.: 264 DL, 244 DL en 245 DL.

Foto boven: De neus van de Volvo 240 is ruim

12 cm langer dan die van de 140.

Illustratie links: In Amerika weet Volvo dat

slimme mensen hun auto's kopen, dus

waarom niet meteen ervoor uitkomen dat de

240 een geëvolueerde 140 is?
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De voorwielophanging is compleet nieuw. Voortaan heeft
de Volvo McPherson-veerpoten met een 8 cm grotere
spoorbreedte en tandheugelbesturing. Deze wijzigingen
zorgen voor een beter stuurgedrag en meer motorruimte
en is bovendien goedkoper te bouwen. Maar dat laatste
argument heeft Volvo nooit uitgedragen. Ander belangrijk
nieuws is de eerder genoemde V6 motor, de B27E. 

De grote bumper bevindt zich voortaan niet meer als een
los element voor de neus en kan aanrijdingen tot 5 km/h
schadevrij doorstaan. Voor een beter zicht op de weg is
de voorzijde van de neus wat lager geworden. Een heel
belangrijk argument kan dat laatste echter niet zijn, want
de 264 heeft ten behoeve van een chiquer voorkomen
juist een verhoogde motorkap.

40JAARGELEDEN -3-

Illustratie boven: DAF-Volvo Personenwagen 

had nogal wat tekst nodig om alle voordelen van

de nieuwe Volvo's uit te leggen.

Illustratie rechtsboven: In deze Duitse 

advertentie legt Volvo uit waarom we spreken

van 'Der ganz neue Volvo'.

Linkerpagina: Een typisch Britse Volvo- 

advertentie, waarin met lichte ironie over de

nieuwe serie wordt gesproken.

Rechts: Dat DAF ingelijfd is door Volvo is 

zonneklaar. Plotseling is DAF gebouwd uit 

veiligheid, en zien we naast een DAF 66 

Stationcar plotseling twee Volvo's opduiken.
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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.

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 KooypuntRADIATEUREN

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 -3-

ANDER NIEUWS
De achterwielophanging is iets gewijzigd en de Volvo's
staan voortaan op iets kleinere, maar bredere velgen. 
De reden voor de kleinere diameter is de betere verkrijg-
baarheid van de bijbehorende bandenmaat. Door de 
bredere banden is de wegligging verbeterd.

Aan de achterzijde van de auto is weinig nieuws te melden.
De bumpers gaan iets verder 'de hoek om', en dat is het 
wel zo'n beetje. Niet gek, want een jaar eerder werd de 
gehele achterzijde van de Volvo's al gemoderniseerd.

EMBLEMEN
De nieuwe Volvo modellen hebben nieuwe emblemen
gekregen, die aan onduidelijkheid weinig over laten, 
alhoewel... Aan weerszijden treffen we op de spatborden
met kantelen versierde logo's aan. Deze logo's zijn opge-
deeld in twee vakken. Het bovenste vakje is meestal zwart
gekleurd met een zilverkleurig opschrift, bijvoorbeeld 
245 L. Bij GL-versies is dit vakje goudkleurig met zwarte
cijfers en letters. In het onderste vakje staat de motoraan-
duiding. Staat er 2.1, dan heeft de auto een B21 motor. 
En als er 2.7 staat... ach, u kunt het raden. Staan de cijfers
op een zwart vlakje, dan is het een carburateurmotor. 
Bij een goudkleurig vlakje is er sprake van een injectie-
motor. Bij modellen met een B20 motor heeft het vlakje
dezelfde kleurcodering, maar ontbreekt er de aanduiding
2.0. Aan de achterzijde zien we ook nieuwe emblemen,
met links de tekst 'VOLVO' en rechts de type-aanduiding.

UITVOERINGEN
Gaan we dieper in op de uitrustingsniveaus, dan zien 
we drie verschillende niveaus. 
De 242 DL, 244 DL en 245 DL vormen de kern van het

Vanwege de compacte bouw van de V6 hoefde de neus
van de 264 niet te worden verlengd. Bovendien is deze
lichtmetalen motor veel lichter, waardoor Volvo's top-
model niet meer zo neuszwaar is en dus gemakkelijker 
de bocht in wil. Een andere nieuwe motor is de B21-motor
met bovenliggende nokkenas. Met carburateur heet de
motor B21A en deze motor is aan te treffen in de meeste
240 DL modellen. De B21E injectiemotor zit in 244 GL. 
De oude vertrouwde B20A motor doet nog dienst in de
240 L en een aantal DL uitvoeringen. 

BETER COMFORT
Door het stuur onder een
grotere hoek te plaatsen
en de nieuwe stoelen is
de zitpositie verbeterd.
De verstelmogelijkheden
van de stoelen zijn uit-
gebreid. Opvallend zijn
de open hoofdsteunen. 

Foto boven: Het stuur van de 244 GL en 264 GL wijkt af van de 

overige modellen.

Foto onder: De hippe hoofdsteunen geven het interieur een modern

karakter. Afgebeeld het meest luxe interieur van de 264 GL.

Onder de stoelen is de carrosseriestructuur verstevigd. 
De handrem bevindt zich voortaan op een normale 
plaats, namelijk op de tunnel in plaats van aan de deur-
zijde. Het dashboard is grotendeels gelijk aan dat van 
de 140/164. De ventilatie-openingen en het klokje zijn
voortaan rechthoekig, maar dat zijn dan ook de grootste
verschillen. De GL versies hebben een modern stuur dat
prettiger in de hand ligt. Kruipen we naar de achterbank,
dan zijn de verschillen klein. De 264 heeft anders dan 
zijn voorganger geen losse zetels meer.

Boven: Voorbeelden van de spatbord-emblemen.
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programma. De DL is voorzien van zo'n beetje alles wat
de automobilist anno 1974 nodig had, plus de typische-
Volvo-waarden, zoals veiligheid en degelijkheid. Een DL
heeft een B20A of een B21A motor. In sommige landen
kon de klant kiezen uit een van deze motoren. In andere
landen had Volvo reeds voor de klant gekozen. Zo had in
Nederland de 242 DL de B20A motor en de 244 en 245
DL juist een B21A. De klant kon kiezen uit een handbak
met vier versnellingen of een automaat. Alle niet-metallic
lakkleuren waren leverbaar en de stoffen bekleding was
aangepast aan de lakkleur.

De 242 L, 244L en 245 L vormen de basismodellen. De
verschillen met de luxere DL zijn klein. Zo ontbreekt het

klokje en zit je bij een L altijd vast aan een B20A motor en
een vierversnellingsbak. De bekleding is eenvoudig bruin
vinyl met beige stof en de klant kon slechts kiezen uit drie
lakkleuren: gebroken wit, donkergroen en oranje. 

Het topmodel van de 240-serie is de 244 GL en deze heeft
een B21E motor gekoppeld aan een vierbak (in Neder-
land zonder overdrive) of automaat. De GL heeft altijd
zwart leren bekleding, een verwarmbare bestuurdersstoel,
een luxe stuur en metallic lak en een schuifdak. Verder
heeft de GL sportiever ogende naafdoppen, wielsier-
ringen, bredere banden en een GL-embleem op de grille.

De 260-serie kent alleen DL en GL-versies. Met de 264 DL
heeft Volvo een soort instapmodel met zescilindermotor
gecreëerd. De 264 DL heeft een grille met zwarte lamellen
en stoffen bekleding. De 264 DL heeft naar keuze een
vierbak of automaat.

De 264 GL is de eigenlijke opvolger van de Volvo 164 E

en voorzien van veel luxe, een B27E motor, metallic lak,
schuifdak en leren bekleding. Gekozen kon worden uit
een vier-, vijfbak of automaat. Airconditioning, schuifdak
en elektrische raambediening is standaard.

PRODUCTIESTART
Hoewel de nieuwe reeks auto's op 21 augustus zijn 
officiële debuut had, werd de productie van de 240 
modellen al begin augustus opgestart, zodat de auto's 
al snel konden worden geleverd. Op 18 oktober 1974
begon de productie van de 264. De eerste 264's werden
eind 1974 afgeleverd.

In de volgende aflevering kijken we naar de reacties van
het publiek en hoe goed de nieuwe Volvo's scoorden in
de eerste autotests.
Op de volgende pagina volgt nog een overzicht van de
nieuwe kenmerken van de 200-serie.

Tabel: Het Nederlandse modellenprogramma van modeljaar 1975.

Foto boven: De 260-serie bestond aanvankelijk alleen uit 

vierdeursmodellen. De 264 DL is duidelijk wat soberder dan de 

264 GL. Deze foto komt uit een Britse brochure en kennelijk 

waren daar indertijd buitenspiegels niet verplicht.

Foto onder: Een Volvo 244 DL van het allereerste uur. 

Foto: Wederom is de GL (Grand Luxe) het topmodel van de serie.

40JAARGELEDEN -3-
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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

40JAARGELEDEN -3-
EEN OVERZICHT VAN DE KENMERKEN VAN DE NIEUWE 200-SERIE:

Fig. 1 - Het dashboard van de 200-serie lijkt sterk op dat van de voorgangers. Het grote verschil zijn de

rechthoekige ventilatieroosters en het iets vlakker liggende stuur. Het stuur zelf is nog even ouderwets. 

Fig. 2 - De middenconsole is geheel nieuw en de handrem zit nu in die console.

Fig. 3 - Volvo hield bij de 240-modellen nog vast aan ronde koplampen, die groter zijn dan voorheen. 

De Volvo 264 is het eerste Volvo-model met rechthoekige koplampen.

Fig. 4 - Aanvankelijk niet leverbaar in Nederland, maar wel nieuw is de versnellingspook met overdrive

schakelaar. In de 264 GL zit een vijfbak met een typisch schakelpatroon.

Fig. 5 - De 200-serie kreeg nieuwe stoelen met een verbeterd comfort en vaste hoofdsteunen

Fig. 6 - De 200-serie kreeg kleinere maar bredere velgen. Verschillende naafdoppen werden geleverd.

Links die van de 240 L/DL en rechts die van de 260-versie.

Fig. 7 - Het grote nieuws uit de 240 is de B21-motor. 

Fig. 8 - De compleet nieuwe B27E motor uit de 264.

Fig. 9 - De nieuwe voorwielophanging is van het type McPherson.

Fig. 10 - Voortaan heeft Volvo tandheugelbesturing, wat een eenvoudiger en directer werkende 

besturing oplevert. De draaicirkel bleef zeer klein.

Fig. 11 - Het remsysteem werd door de nieuw type remcilinder verder verbeterd. 

Fig. 12 - Zowel nieuwe koplampen als grotere achterlichten met mistlamp voor de Volvo 264.
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Bron: Een Duitse advertentie voor modeljaar 1977 die de nieuwe Volvo 242L aanprijst. Een specifieke 242 advertentie is tamelijk zeldzaam, meestal 

zie je een 244 of 245. De Volvo 242 werd in Duitsland zeer sporadisch geleverd, dus in dat licht gezien is deze advertentie eigenlijk wel extra speciaal. Zeker

als je nagaat dat in Duitsland eerder de luxere en zwaarder gemotoriseerde modellen werden verkocht. Autorijden was (en is) in duitsland niet zo duur en de

Autobahn werkt hardrijden in de hand. Zo’n 242 moet letterlijk en figuurlijk niet zo’n hardlopertje zijn geweest. Red.



VOLVO200-SERIE SINDS1974
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200-SERIE:ECHTE TREKPAARDEN
Volgens een Engelse brochure van eind jaren zeventig over de 200-serie wordt 40% van de Volvo’s uit de 
200-serie verkocht vanwege de noodzaak om een caravan, boottrailer, paardenbox of zelfs een vliegtuigcarrier
te trekken. Vergeleken met andere auto’s uit dezelfde prijsklasse en gewicht is dit een zeer hoog percentage.

De reden is natuurlijk dat de Volvo 200-serie is ontworpen en gebouwd om de krachten die nodig zijn om al dat trek- en sjorwerk
te kunnen weerstaan. Of het nu in heuvelachtig gebied is of in de Alpen, op winderige landwegen of kilometer na kilometer op
lange snelwegen. Volvo’s zijn niet alleen beroemd om hun superieure veiligheid; hun krachtige motoren en betrouwbare 
versnellingsbak zorgen voor extra kracht en vermogen die zo essentieel zijn bij het trekken van aanhangers. Volvo’s zijn van begin
tot eind ontworpen om, indien nodig, ingezet te worden als superieur trekpaard.
Het is bijvoorbeeld erg eenvoudig om een trekhaak te bevestigen omdat de 200-serie op verschillende punten achteraan de 
onderzijde van het chassis is voorbereid op deze bevestiging. Bevestigingspunten zijn zorgvuldig uitgeprobeerd en getest en
zijn kant en klaar aanwezig. Tevens biedt Volvo een ruim scala aan van kwaliteitsaccessoires op het gebied van aanhangers en het
vervoer van extra bagage die speciaal ontwikkeld zijn voor uw Volvo uit de 200-serie. Denk hierbij aan de trekhaak, speciale 
spiegels, lastdragers, imperiaals, riemen, stabilisatiesystemen, etc. etc.

En dat allemaal al in de zeventiger jaren! (Red.) 
Bron: Een Engelse accessoire-brochure van eind jaren zeventig, speciaal voor het trekken van aanhangers.

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
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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.

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

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

VOLVOLOGISCH I  25

5.-

20.-

18.-

WWW.VOLVO240-260REGISTER.NL

6.-

GRILLE-EMBLEEM
Weer op voorraad! Ons Register-Logo in een metalen zwaar 
verchroomde uitvoering. Voor montage op de grille van uw 
VOLVO 240 of 260.  VKB-2014 AANBIEDING 15,-

2.-

15.-

VERJAARDAGS-
KALENDER MET LEUKE
AFBEELDINGEN VAN 

DE 200-SERIE
2-ZIJDIG IN KLEUR

ACTIEPRIJS! 15 EURO TIJDENS 
HET VKB WEEKEND!

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

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 (SPELDJE)
Emaille, diameter 22 mm. 
Luxe pin van het clublogo.

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

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

RALLYSCHILDJE TOERRIT
Collectorsitem.

CAP (NAVY)
Met metalen 

bucklesluiting en 
geborduurd 

clublogo.

GRATIS!

CLUB-STICKER, -PEN,
WINKELWAGENMUNTJE
OF -SLEUTELHANGER
Bij een bestelling en los op de 
VKB en de evenementen. 
Zo lang de voorraad strekt!

8.-

4.-

17.-

GRATIS!
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Bij deze PRV-motor is in een eerdere Volvologisch al uitge-
breid stilgestaan, dus laten we dat verder voor wat het is, u
kunt het desgewenst nalezen in editie 2013-1.

VOLVO 262 GL
De PRV-motor die in 1974 in de 260-serie werd gelepeld
kreeg bij Volvo de naam B27E en had een motorinhoud van
2.664 cc. De nieuwe 260-serie werd geïntroduceerd in twee
verschillende typen, namelijk de DL en de GL en beide
Volvo’s leverden 140 pk bij 5.500 tpm. Het verschil tussen
beide paradepaardjes zat ‘m in de uitvoering. In Europa was
de auto voorzien van rechthoekige koplampen, waar de

Amerikaanse uitvoering was uitgerust met sealed beam lam-
pen die als twee ronde koplampen in een rechthoekig zwart
frame waren geplaatst. Vreemd genoeg vonden de Amerika-
nen de Europese versie het mooist en hadden de Europea-
nen voorkeur voor het Amerikaanse front. Ondanks de vele
historische boekjes die er in de loop der jaren van Volvo zijn
verschenen, is er een aantal typen waarvan zelfs Volvo het
blijkbaar niet de moeite waard vond om er over te schrijven.
Een van die Volvo’s is de 262 GL. Dit is een twee- deurs versie
van de 264 die slechts twee jaar is gebouwd in een totaal
aantal van 3.329 stuks en alleen verkocht werd op de Ameri-
kaanse markt. Een erg laag aantal voor een merk dat in de

Een Nederlandse stoet van zestien overwegend Franse auto’s vertrok in september 2013 naar Frankrijk

voor de zogenaamde Boucle tocht, een initiatief van een Nederlandse Citroën- en Peugeot-dealer. 

Als Volvo-rijder, zo lijkt het, heb je niks te zoeken tussen al deze francofielen. Ware het niet dat de 

meerijdende Volvo van Klemens Key vanwege de PRV-motor toch een flinke portie Frans DNA bezit.

26

jaren zeventig best wat aantallen verkocht en waarbij vooral
de Amerikaanse markt als beste afnemer gold. 

DUURDER
De 262 sedan was in de ogen van de Amerikanen echter niet
meer dan een veredelde 240. Chuck Wilberger, oud Volvo-
medewerker van Volvo Cars of North America zegt: “ De 
klanten die een model uit de 260-serie aanschaften, waren
meer gecharmeerd van de vier- of vijfdeursversies. Ook al
had de 262 GL wellicht een sportievere look met zijn twee
grote portieren, was de Volvo onhandiger in het gebruik en
blijkbaar niet bedoeld voor de doelgroep die dit soort Volvo’s
kocht. De 262 GL was in Amerika aanmerkelijk duurder dan
bijvoorbeeld een 242, dus werd er veelal gekozen voor een
model uit de 240-serie. Wellicht is het ook aan de marketing-
afdeling te wijten dat de 262GL niet dat verkoopsucces werd,
wat men er van had gedacht. Ik kan me amper advertenties
voor de geest halen waarin de auto stond afgebeeld. Ook in
onze toenmalige brochures is de auto nagenoeg onvindbaar.
Achteraf een slechte zaak, maar wellicht waren de slechte ver-
kopen van de tweedeurs Volvo de reden dat hij slechts twee
jaar leverbaar was en door ons als marketing- mensen in het
verdomhoekje is geduwd.” Als je nu in een gesprek het type
262 laat vallen, dan denkt iedereen meteen dat je het over de
versie van de 262 met verlaagd dak hebt (de 262 Coupé) die
in het midden van de jaren zeventig door Wilsgaard is ont-
worpen en die later in Italië bij Bertone werd gebouwd. Het
gekke is dat de sedan vele malen exclusiever is dan de coupé
en dat ligt zeker niet aan zijn uitvoering. Want die is soberder
dan zijn Italiaanse maatje, maar het is wel te wijten aan het
productieaantal. Niet vreemd dat er veel 262 sedans zijn 
verdwenen en zelfs in Amerika nauwelijks te vinden zijn. 

Dat viel Volvo- en Renault-liefhebber Klemens Key ook op. 
In het verleden had hij al enige Volvo’s aangekocht, gerestau-
reerd of laten restaureren en even zo vrolijk na verloop van
tijd weer verkocht. “Mijn Volvo-passie gaat terug naar de tijd
dat mijn vader Volvo’s kocht. Een van de modellen die ik als
kind prachtig vond was de 164E. Zo een met die dikke bum-
pers waar je van opschrikt als ie in je achteruitkijkspiegel op-
duikt. Als kind nam ik me al voor dat ik later zo’n Volvo wilde
hebben. Dat is me gelukt en ik heb er sindsdien meerdere
gehad, maar ik ben te veel perfectionist. Een restauratie kan
me vaak niet ver genoeg gaan en daar zijn de meningen
nogal verschillend over. Wat in de ogen van een restaurateur
perfect is, is bij mij vaak niet perfect genoeg en dan word ik
het op een gegeven moment zat en verkoop ik de auto weer.
Dat heb ik gehad met verschillende 262 coupé’s en met 
164-ers die ik heb laten restaureren. Het lassen aan de auto’s
en het vele werk dat met zo’n restauratie gemoeid was, ging
me op een gegeven moment te ver en toen ging wat Volvo
betreft bij mij even het licht uit. Na verloop van tijd begon het
Volvo-virus toch weer op te steken en met de komst van inter-
net bedacht ik me dat het toch mogelijk moest zijn om zelf in

Amerika Volvo’s aan te schaffen en te importeren. Ik ging op
zoek naar modellen die nog in een originele en roestvrije
staat verkeerden en waarvan de complete historie bekend
was. Alhoewel daar wat risico in zat - ik kon immers de auto’s
vooraf niet bekijken - besloot ik na het zien van veel foto’s de
gok te wagen. Ondanks het regelen van invoerpapieren,
transport, en het vertrouwen dat wanneer je geld overmaakt
naar het land van de Yankees er ook daadwerkelijk iets wordt
afgestuurd, ging het me goed af. Op die manier heb ik 
enkele prachtige originele Volvo’s naar Nederland gehaald,
waaronder enkele Volvo 262 sedans. Een champagne-
kleurige 262 heb ik zelf helemaal gerestaureerd en vanuit
kale toestand weer helemaal in nieuwstaat gebracht. 
Toen de auto helemaal klaar was, ben ik ook naar de PRV
Meet & Greet geweest en daar hebben zich veel Volvo-
enthousiasten aan de auto vergaapt. Op het eerste gezicht
denk je te maken te hebben met een Amerikaanse 264. 
Ondanks het feit dat dit model ook zeer de moeite waard is,
geeft een tweedeurs toch dat extraatje.” 

BOUCLERIT
Key heeft al wat kilometers met zijn ‘nieuwe’ 262 sedan ge-
reden, vertelt hij trots: “Ruim een week na de PRV-meeting
hebben we met de Volvo een rit gereden van 3.133 kilo-
meter. Henk Visscher, een broer van een vriend van mij, 
organiseert jaarlijks de Boucle- rit, volgens mij al voor de
veertiende keer. Visscher is Peugeot- en Citroën-dealer in 
Culemborg en Gorinchem. Met mijn Volvo was ik natuurlijk
tussen veelal Frans getinte auto’s een bijzonderheid. Afgezien
van de te verwachten gezelligheid tijdens de rit zou ik met
mijn Volvo een buitenbeentje zijn en dat leek me wel een
leuke uitdaging. De rit ging zaterdag 21 september van start
en de weken daarvoor had ik wat ritjes met de 262 sedan 
gemaakt om niet voor verrassingen komen te staan. Over 
de PRV-motor wordt vaak minachtend gedaan en wordt er
gezegd dat het een storingsgevoelige motor is, maar dat is
niet waar. Dat is meer de onbekendheid met de motor en het
gebrek aan vakmanschap. Het uitvoeren van onderhoud zegt
alles voor dit type motor en met een goede service heeft dit
type motor dezelfde kwaliteiten als andere Volvo-motoren. 
Er reden in totaal zestien auto’s mee met de Bouclerit. Mijn
Volvo had bij aanvang van de rit 71.000 Amerikaanse mijlen

262GL EEN ZELDZAME SEDAN
Teks t :  Pau l  van  Vug t   -  F o tog ra f i e :  K l emens  Key
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gereden en zowel de motor als de automatische bak hebben
de gehele rit geen krimp gegeven. De Volvo kon in het 
verkeer uitstekend mee en zelfs in de bergen leek hij op een
ervaren klimmer van de Mont Ventoux in de Tour de France.
Met stijgingen van 12 graden had hij totaal geen probleem.
Voorwaarde is natuurlijk wel dat je vooraf je remmen goed
hebt  geïnspecteerd en dat je het koelsysteem goed hebt 
gecheckt. De 262 GL vermaakte zich prima in de bergen en
eerlijk gezegd, de baas zelf ook. Ik had het stalen schuifdak
een stuk open gedaan wat me tijdens de prachtige rit op de
D-wegen door de binnenlanden van Frankrijk een stukje
extra comfort gaf. Een heerlijk gevoel en nagenoeg geen
windgeruis. Bij het bekijken van de vele foto’s die Key heeft
gemaakt tijdens de rit valt ons op dat de Volvo 262 sedan
een bezienswaardigheid was. Een vreemde eend in de bijt?
“Dat kun je wel stellen ja. Je bent in Frankrijk met een Volvo
sowieso al een buitenbeentje, kreeg ik al snel door. Maar de
opgestoken duim van John, de monteur, die ons in zijn volg-
auto achtervolgde, bracht me veel zelfvertrouwen. Begrijp
me goed, ik heb geen seconde getwijfeld aan de betrouw-
baarheid van mijn Volvo, maar wellicht hebben mijn andere

teamgenoten wel eens gegniffeld. Je rijdt toch met een com-
pleet andere auto mee in een rit van waardevolle klassiekers.
Voor sommigen blijft het wellicht niets meer dan een ver-
edelde blokkendoos met extra chromen randjes, maar ik voel
me er happy in en tijdens de rit regende het complimentjes
over de staat van de auto. Aan mijn Volvo kon John in elk
geval zijn technisch hart niet ophalen, want alles was en bleef
dik in orde. Ik kan terugkijken op een geweldige ervaring met
een rit van bijzondere auto’s, samen met een gezellige club
van teamgenoten in een prachtig land. De wijn en stokbrood
zijn in dit land niet weg te denken en sinds kort weten ze dat
daarbij een Volvo zeker niet misstaat,” aldus Key.

Met dank aan Volvodrive Magazine © waarin dit artikel met 
andere foto’s en in een andere vorm al eens is geplaatst. 

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

Specs:
Type: 262GL  |  Jaar: 1976
Serienr.: VC2625E1001427
Motor: PRV 6 cilinder
USA: op kenteken in 1980
NL: naar NL in 2012

Een in Nederland door Klemens Key 
gerestaureerd exemplaar.
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Een Amerikaanse advertentie uit 1976. In vrijwel alle advertenties van Volvo die in Amerika verschijnen komt de 262 niet voor. De nadruk ligt op de 240 

als waardige opvolger van de 140-serie. Bovenstaande advertentie is een van de meest bekende waarin wél een 262 staat afgebeeld.
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COLUMN

De zomer zit erop, dus ook de popfestivals in de buitenlucht. Het was
weer een fraai jaar met als hoogtepunt natuurlijk Pinkpop. De klassie-
kers Mick en zijn kornuiten zorgde voor een historisch moment. Wij 
vieren dit jaar de veertigste verjaardag van onze klassieker, dat deden
de aanhangers van deze legendarische band al weer 12 jaar geleden.
Evenals onze 240 zijn ze onverwoestbaar. Komt waarschijnlijk door de
naam van de band; (IK) ROL LING STONES. De koplampen van onze
240 werden in een artikel uit 2010 zelfs vergeleken met de grootte van
Mick Jaggers open mond. Maar goed, we gaan ons vanaf nu weer 
opmaken voor de overdekte festivals in hallen en tenten. Zoals binnen-
kort in mijn woonplaats het smartlappenfestival. Van heinde en verre
komen de eigenaren van platgeslagen BMW’s, uitgebouwde Merce-
dessen en andere smartlap-gerelateerde automobielen tezamen. 
Lekker meelallen op de klanken van Frans Bauer en andere levenslied-
vertolkers. Mijn niet gezien natuurlijk. Ik stel voor dat wij, 200-rijders,
zelf maar een muziekfestijn op poten moeten zetten. Wij gaan dus niet
voor het smartlappenfestival maar voor het spatlappenfestival. Het is
meteen een eerbetoon aan de spatlap. Denk nu niet meteen aan een
bewoner van Zweeds Lapland die spatjes (kapsones) heeft. Nee, ik 
bedoel de nat- en vuilvangers achter de wielen. Tot 1986 bungelden
er nog rubberen deurmatten achter de wielen van onze tank. De spat-
lapdesigner van Volvo zorgde daarna dat de matten vervangen werden
door mooiere exemplaren die niet aan een mat deden denken. Uniek
trouwens omdat bij de rest van de Volvo-familie de spatlap vanaf 1976
een optie was. Toch waren spatlappen in die jaren in Nederland nog
verplicht. Het was echter een zinloze wet omdat in het spatlapbesluit
stond dat er een uitzondering werd gemaakt voor auto’s waarbij de
constructie niet toestond dat er spatlappen gemonteerd konden 
worden. Nagenoeg alle geproduceerde auto’s vielen onder deze 
uitzondering. Ook andere autofabrikanten maakten dankbaar gebruik
van deze maas in de wet. Toch mochten de productiemedewerkers van
onze geliefde tot het bittere einde in 1993 vier lappen monteren. Waar-
schijnlijk is de Volvo 240 wereldwijd de laatste in serie gebouwde 
personenauto die de fabriek uit kwam rollen met vier spatlappen. Staat
ook gewoon fraaier. Want een 240 zonder lappen is als een mannequin
zonder kleren. Nu heb je natuurlijk lap-lovers en lap-haters. Ik hoor bij
de eerste groep. Evenals de eigenaar van een V70 die ik ooit zag rijden.
Die had vier spatlappen in de kleur van de carrosserie. Een rasechte
liefhebber dus. In maart 2012 was de spatlap onderwerp van gesprek
in Nederland. De Europese Unie zou met ingang vanaf 31 maart dat
jaar spatlappen verplicht gaan stellen op auto’s en aanhangers. 
Tenminste zo schreef het tijdschrift Autoweek. Vele reacties waren te
lezen op hun website. De meeste hadden natuurlijk wel in de gaten dat
het een dag later 1 april was. Genoeg over de naamgever van ons 
festival, nu de artiesten die op gaan treden. Ik stel voor dat er alleen
zangers, zangeressen en groepen gecontracteerd worden die furore
maakte tussen 1974 en 1993. De hoofd-
act van het festival moet natuurlijk mijn
favoriete groep worden; NITS (destijds
nog ‘The Nits’ geheten). Niet alleen van-
wege hun unieke oeuvre, maar omdat
ze dit jaar ook hun veertigste verjaardag
vieren. Oh ja, alle Volvo-rijders zijn bij
deze alvast uitgenodigd. Er is echter een
voorwaarde; vier spatlappen verplicht!

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
VERSLAG AIRCO WORKSHOP
Zaterdag 5 April jl. vroeg uit de veren,
want het Volvo 240-260 register orga-
niseerde een airco-workshop bij de
firma Car Cool Systems te Helmond.
omdat het bedrijf op zaterdag alleen in de
ochtend open is, starten we al om 9.00 uur,
zodat we na de middag kunnen afsluiten.
Na het gebruikelijke kopje koffie met een stuk
heerlijke vlaai, werden wij door gastheer Roy
door de wereld van het airco systeem geleid.
Vandaag hadden we vanuit ons register een
drietal auto’s meegebracht voor de aircodokter.

De eerste, een 244 GLE met een achteraf 
ingebouwd aircosysteem, R134A.
Als er een auto binnen komt in de werkplaats,
wordt gestart met een visuele controle. Dat 
wil zeggen, is er een sticker aanwezig onder 
de motorkap met daarop de laatste service-
beurt vermeld en de vulhoeveelheid? in dit
het geval bleek dit zo te zijn. De auto was een
jaar eerder helemaal gecontroleerd en op dit
moment werkt het systeem nog perfect.
Vervolgens wordt er gecontroleerd op lekkages;
dit doen we met behulp van UV licht. omdat
bij het vullen van het airco systeem een zgn.
Tracer wordt toegevoegd, zijn lekkages daarna
met UV licht duidelijk herkenbaar als een witte
vlek. Achtereenvolgens worden de leidingen
en vooral de verbindingen gecontroleerd,
maar ook de condensor, welke achter de grille
gemonteerd is bevestigd. Deze wil nog wel
eens lek raken, ook ten gevolge van steentjes.
De werking van de extra gemonteerde 
ventilator wordt straks nog gecontroleerd.

Het airco service station wordt aangesloten.
Een hoge druk én een lage druk aansluiting.
Meteen al zien we aan de meters dat het 
systeem nog gevuld is en op druk staat. over
de hoeveelheid koudemiddel in het systeem
weten we nu echter nog niets. Daarvoor moet
het systeem leeggehaald worden. Dat doen 
we via de Lage Druk zijde, omdat anders 
te veel (smeer)olie uit het systeem wordt 
weggetrokken. Bij deze auto blijkt dat er nog

SPATLAPPENFESTIVAL 

800 gram koudemiddel aanwezig was. Dat 
was nagenoeg gelijk aan het vulgewicht; 
van lekkage dus geen sprake.; overigens 
een klein verlies per jaar is normaal; ook bij
moderne auto’s. Dan wordt het gehele systeem
gevacumeerd om vervolgens opnieuw te 
kunnen vullen. Het vacumeren is bedoeld om
het systeem op lekkage te testen. Vullen doen
we via de Hoge Druk zijde, omdat er anders
kans bestaat op een zogenaamde vloeistofslag
(de airco-compressor moet dan vloeistof 
pompen in plaats van gas). Tijd om de motor 
te starten en te kijken of we opnieuw koude
voeten krijgen. De LD geeft 2 bar aan en de 
HD 8 bar, terwijl binnen in de auto rijkelijk
koude lucht wordt geblazen.

Na een korte pauze, tijd voor het tweede,
heel andere project. Een 1976 Volvo 264 
met het originele R12 aircosysteem is nu aan
de beurt.Hiervoor maken we gebruik van een
ander airco service station,omdat de koude-
middelen R134 en R12 niet met elkaar 
gemengd mogen worden.ook zijn de vulaan-
sluitingen in de auto anders. Er is geen sticker
aanwezig onder de motorkap en er is geen 
visuele lekkage. De druk in het systeem in 

rust is ongeveer 5 bar; terwijl bij lopende
motor de hoge druk 6 bar aangeeft en de lage
druk 3,5 bar. Het drukverschil tussen beide is
laag; we gaan dus verder kijken.
Tot ongeveer 1998 werd er geserviced op 
R12 systemen; daarna mocht dit koudemiddel
vanwege milieu eisen niet meer gebruikt 
worden. Dan moet je dus naar een alternatief 
zoeken. Dat werd gevonden in het R416 
koudemiddel. Met behulp hiervan wordt een
oud R12 systeem, zonder vervangen van 
allemaal kostbare onderdelen, geschikt 
gemaakt voor het moderne R416. Dit proces
heet Retrofit. Als het systeem leeggehaald is
kunnen we gaan beginnen.

Eerst worden er op de bestaande vulnippels,
verloopnippels gemonteerd,om zodoende 
het R416 service station aan te kunnen sluiten.
Dan wordt er een neutraliserende vloeistof in
het systeem gedaan; dit om de olie en resten
van het R12 koudemiddel te neutraliseren en
de afdichtingen in het systeem niet aan te
laten tasten door het nieuwe koudemiddel. 
Het systeem wordt getest op lekkage; dit keer
met behulp van stiksof. Het systeem wordt

onder druk gezet (afgeperst) op zo’n 15 bar.
Daar de druk constant blijft,is er geen sprake
van lekkage en kan het vacumeren beginnen. 
Alle resten koudemiddel en eventueel lucht 
en stikstof worden zo uit het systeem 
weggetrokken. Voordat we nu gaan vullen
wordt er eerst nog een detectie vloeistof 
(tracer) aan het systeem toegevoegd. Dit maakt
het later makkelijker om eventuele lekkages
op te sporen. Dan wordt gevuld met het
nieuwe R416. Het vulgewicht ligt hierbij op
zo’n 90% van het originele fabrieksvulgewicht
R12. Dat heeft te maken met de eigen-
schappen van dit nieuwe koudemiddel. 
900 gram gaan erin! Even later wordt de 
motor gestart en weten we of er koude lucht
geblazen wordt. De Lage Druk geeft 2 bar 
aan en de Hoge Druk 11 bar,terwijl de lucht-
temperatuur rond de 8 graden ligt.
Klaar voor een warme zomer!

De derde (moderne)  auto bleek een 
leeg systeem te hebben en werd eerst door-
verwezen naar de dealer ivm garantie.
Een leerzame en gezellige ochtend vol wetens-
waardigheden. De groep was weliswaar klein,
maar onder de deskundige leiding van Roy
kwamen we eigenlijk tijd te kort.
Voor de leden die niet aanwezig konden zijn,
kan ik nog vermelden, dat de firma Car Cool
Systems zo’n complete ‘Retrofit’ ook voor 
úw auto kan uitvoeren voor een ledenprijs van
€ 170,- (mits er geen sprake is van lekkages
en/of bijkomende werkzaamheden).
Met vriendelijke groet van Paul Schreurs.

op onderstaande website (de link intypen in
uw browser) krijgt U haarfijn uitgelegd hoe
een airco systeem werkt.
www.carcoolsystems.nl/nl/airco_werking/

Boven: Een afbeelding van een advertentie voor de Volvo-airconditioning uit de jaren ‘70.
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VOLVOMONDIG

VERGELIJK HIER
UW KLASSIEKERVERZEKERING

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

DOE DE PREMIECHECK 
VAN 15 KLASSIEKERVERZEKERAARS

SLEUTEL EN TAXATIEDAG BIJ: NORDICAR
Zaterdag 17 mei. Ruim voor acht uur stonden er al leden van ons 
Register met hun Volvo voor het hek bij Nordicar in Heerhugowaard. 
Na ontvangst met koffie en vlaai en de indeling van de werkzaamheden 
kon iedereen aan het werk, alle bruggen waren bezet. Er waren diverse
klussen, van een versnellingsbak vervangen, remmen revisie, V-snaren en
remslangen vervangen tot het tectyleren van de onderkant van de auto. 
Tussen de middag een goed verzorgde lunch, aangeboden door Nordicar.
ook onze Register taxateur uit Rosmalen, de Heer Huub Chabot, was 
aanwezig om een aantal Volvo’s van onze leden te taxeren. Het Register
heeft deze middag een grote fotoplaat van de sleutellokatie van Nordicar
aangeboden aan de Directeur van Nordicar, de Heer Barry Nanne. 
Rond vijf uur ging een ieder weer tevreden huiswaarts.
onze dank gaat uit naar Nordicar en zijn monteurs voor deze leerzame 
en gezellige sleuteldag.

SLEUTEL EN TAXATIEDAG BIJ: VAN ROOSMALEN 
Zaterdag 24 mei. Rond tien uur stroomden de sleutelaars binnen in 
de koffiekamer van Volvo van Roosmalen in Waalwijk. onder het genot 
van een kopje koffie en een stukje vlaai werd de indeling van deze dag 
bekend gemaakt en daarna kon het sleutelen gaan beginnen. 
Alle acht de bruggen waren bezet. De volgende werkzaamheden werden
uitgevoerd: olie verversen, remblokken en schijven vervangen, 
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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

schokdempers vervangen en veren voor en achter vervangen. 
Tussen de middag was er een gezellige en lekkere broodjes-lunch.
ook deze dag was onze Register taxateur, de Heer Huub Chabot, weer 
aanwezig om een aantal Volvo’s van leden van ons Register te taxeren.
Na een gezellige en leerzame sleuteldag ging een ieder aan het einde 
van de middag weer huiswaarts. onze dank aan Volvo van Roosmalen 
voor het beschikbaar stellen van de sleutel- en koffieruimte. 
Bijzondere dank aan  “onze Volvo 240-260 Monteur“ Mari Broeders.

SLEUTELDAG BIJ: SCHMIDT EXCLUSIEVE VOLVO’S
Op zaterdag 21 juni waren er tien leden van ons Register naar het 
Brabantse Gemert getogen om daar bij Carlo Schmidt te komen sleutelen
aan hun Volvo 240 of 260 onder leiding van de ervaren monteurs Hans 
en Ron. Er werden verschillende klussen gedaan, van volledige remmen-
revisie tot het vervangen van de rubbers van een schuifdak (met extra 
hulp van Carlo) en ringen plaatsen bij de voorpoten van de wielophanging.
Tussen de middag was er een goed verzorgde lunch beschikbaar gesteld
door Carlo Schmidt. Door het Register werd een grote fotoplaat van de 
sleutellokatie  van Schmidt Gemert aangeboden. Aan het einde van de 
dag kon een ieder weer rijdend Gemert verlaten. 
Carlo, Hans en Ron, namens de leden van ons Register, weer hartelijk 
bedankt voor de gezellige en leerzame dag. 
Mvrgr. TC - A3 de Bekker



VOLVOMONDIG

Foto pagina 39: Tot slot zien we rechts een oranje 244 DL door het zand 
banjeren. Volvo legde indertijd sterk de nadruk op het beproefde en 
robuuste concept van de 200-serie. En hoe kun je dit beter illustreren dan
met echte actiefoto’s. De onderste plaatjes laten wat meer alledaagse 
taferelen zien waar uiteraard de Volvo 200-serie ook in excelleert. U weet dit
natuurlijk allemaal, maar voor de onkundige niet Volvo-rijders dient 
toch steeds op nieuw uitgelegd te worden dat zo’n grote Volvo een hele
kleine draaicirkel heeft en uiterst overzichtelijk is. Kortom de ideale stads-
auto. Maar ook op de grote weg, en met name 80-weggetjes, voelt de Volvo
200-serie zich helemaal als een vis in het water. Het is jammer dat Nederland
te klein is om daadwerkelijk het rijcomfort van deze wagens volledig te 
ervaren op buitenweggetjes. Tip: neem uw 240/260 mee op vakantie naar
Scandinavië (of beter gezegd: laat de Volvo ú meenemen). Red.  
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VAKANTIESPOTS 2014
Wij waren weer op vakantie in het bijna altijd
zonnige Zuid-Limburg. Maar in elke vakantie
heb je wel eens een druilerige dag (drie op drie
weken en dat is niet verkeerd...!). Sta je op zo’n
dag even te schuilen en wat verschijnt er aan 
de overzijde van de straat voor je ogen, een
prachtige vakantie-combinatie. Daar wordt je
dan toch weer heel vrolijk van. Ze poseerden
rustig wachtend voor het stoplicht. En even later
kwamen ze nog een keer langs (wat bij mij voor
een brede smile zorgde natuurlijk) op zoek naar
hun camping... Helaas kwam het er in deze 
situatie niet van om hen een flyer toe te 
stoppen want ze blijken (nog) geen lid te zijn.
Vakantiegroet, Ronald Wassink

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. op de VKB gaan we onze
jarige bolides in het zonnetje zetten (en wie jarig
is trakteert!). Dus kom zaterdag 27 en zondag
28 september 2014 naar het Autotron in 
Rosmalen. Het Volvo 240-260 register is te
bezoeken op de bovenring! Red.

AUTOMOTIVE EVENEMENTEN
In 2014 zijn er veel evenementen voor 
autoliefhebbers. Of het nu gaat om auto-

tuning, oldtimers, youngtimers, hotrods of 
racebolides. Voor elke “petrolhead” zijn er 
komend jaar wel één of meer evenementen.
Wij noemen onder voorbehoud een aantal
van deze evenementen (let op: dit zijn géén
240-260 evenementen): 
Syntix SpeedMasters - Zandvoort of Assen - 5 okt.
Auto Moto d'italia - Autotron Rosmalen - 18+19 okt.  
All American Days - Autotron Rosmalen - 25+26 okt. 
Meer info op: www.402automotive.com.

VOORZITTERS?
onze voorzitter(s) met vier Volv... ehhh, auto’s. Wat is dat Kees, een Merc-bus?! En een MG?! 
Gelukkig staan er wel twee Volvo’s bij, het is hem vergeven. Volvo maakt nu eenmaal geen 
bussen en je mag best een tweede liefde hebben op autogebied. Leuke foto, dat idee heeft
Kees volgens de redactie van Kees Roskam (zie de vorige uitgave van Volvologisch).

BONAIRE
De dames Klaver waren in April naar Bonaire op
familiebezoek/vakantie en hebben de enige
240 op Bonaire gespot… Misschien straks een
clublid op Bonaire?! Dát zou nog eens mooi zijn.
Groet, Maurice Klaver.


