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UITHALER! 265 DL1976 

DEZE UITGAVE:
TERUGBLIK VKB 2014

40 JAAR
GELEDENHET VERVOLG

DE 200-SERIESINDS1974
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NIEUWELEDEN

De uithaler (pag. 20-21): De Volvo stationcar
heeft altijd wel een tamelijk luxe uitstraling
gehad, maar zelfs Volvo heeft lang geaarzeld
met het uitbrengen van een pakezel in het
luxe segment. In januari 1976 is het eindelijk
zo ver en brengt Volvo de 265 DL zescilinder
stationcar. Het is wel een eenvoudige DL,
maar de toon is gezet. Een jaar later komt
Volvo met de 265 GL en daarna zelfs met de 
265 GLE. Kennelijk smaakte het naar meer.
Kijken we naar de verkoopcijfers, dan is de
Volvo 265 toch een tamelijk zeldzame auto
gebleven. Maar dat het niet altijd om de 
aantallen gaat, blijkt wel uit het imago van
Volvo. Want Volvo staat nog altijd synoniem
voor luxe stationcars.

KALENDER2015

Tekening: Naar de jachthaven met de stationwagen om de boot weer in de juiste staat 
te brengen voor het nieuwe jaar...  Bron: Een Volvo accessoire brochure.

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

TOT EN MET NOVEMBER 2014
NR. NAAM WOONPLAATS TYPE

2598 A.P. van Osch Schellinkhout 245 Turbo
2603 S,H.H. Gregoire Etten-Leur 244 GL
2605 A.M. de Roos Breda 240 
2607 K. Veeke Ĳlst 240 Polar
2609 A.N. Reenders Den Helder 240 Polar
2611 C. Rupert Heerenveen 245 Polar
2613 D. Westerik Haarlem 245 GLE
2616 J.G. van Kampen 't Zand
2617 C. Brouwers Grave 245 GLE
2618 F. van Donselaar Apeldoorn 265 
2619 V. Engels Duffel
2620 H.J.M. Haas Kerkrade 240 Polar
2621 W. Heynen Bunschoten-

Spakenburg 245 DL
2622 K. Smouter Wageningen
2623 G.J. Tuller Amersfoort 240 GL
2624 P.G. Westmaas Heerde 245 GLT
2625 P. Wybenga Amsterdam 265 GLE
2626 S.H.A. van Voorhout 240 Polar

der Niet
2628 Hr. Dekker Bosch en Duin 245 

DATA ONDER VOORBEHOUD, ACTUELE INFO OP DE SITE!
DONDERDAG/VRIJDAG/ZATERDAG/
ZONDAG 8–9–10 EN 11 JANUARI 2015
INTERCLASSICS – TOPMOBIEL
MECC MAASTRICHT

VRIJDAG 6 MAART 2015
LASCURSUS
RUSTBUSTER VEENENDAAL

ZATERDAG 21 MAART 2015
AIRCO WORKSHOP
CARCOOL SYSTEMS HELMOND

ZATERDAG 28 MAART 2015
SLEUTEL- EN TAXATIEDAG
VAN ROOSMALEN WAALWIJK

MEDIO MAART/APRIL 2015
ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV) 
EN VOORJAARSRIT
NADERE INFO VOLGT

ZATERDAG 18 APRIL 2015
SLEUTEL- EN TAXATIEDAG 
NORDICAR HEERHUGOWAARD

MEDIO JUNI 2015
ZOMERTOERRIT DOOR DE BETUWE
NADERE INFO VOLGT

ZATERDAG 20 JUNI 2015
POETSWORKSHOP 
123 POETS HERPEN

ZATERDAG/ZONDAG 27-28 JUNI 2015
VOLVO EXPERIENCE
BOMENCENTRUM BAARN

ZATERDAG 4 JULI 2015
SLEUTELDAG
CARLO SCHMIDT GEMERT

ZATERDAG 29 AUGUSTUS 2015
SLEUTELDAG
CARLO SCHMIDT GEMERT

ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2015
SLEUTELDAG 
NORDICAR HEERHUGOWAARD

ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2015
SLEUTELDAG
VAN ROOSMALEN WAALWIJK

ZATERDAG/ZONDAG 26-27 SEPTEMBER 2015
VOLVO KLASSIEKERBEURS
AUTOTRON ROSMALEN

DINSDAG 13 OKTOBER
ROESTPREVENTIE-AVOND
VOLVOKLASSIEKERS BARNEVELD

MEDIO OKTOBER 2015
NAJAARSTOERRIT 
NADERE INFO VOLGT

ZATERDAG 14 NOVEMBER
WINTERKLAARDAG
VAN ROOSMALEN WAALWIJK

ZATERDAG 21 NOVEMBER
WINTERKLAARDAG
NORDICAR HEERHUGOWAARD
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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.

Lieve mensen,
Een ijzeren wil, ook al is die van Zweeds staal, is soms niet opgewassen tegen de wetten der natuur en zijn grote 
loterij. Voor onze penningmeester Wout Wilbrink wordt die wil gedwarsboomd. Hij is door een gevreesde ziekte 
ingehaald en daar is geen vechten tegen... Wout, we gaan je ontzettend missen!

Tsja, en daar zit je dan. Normaal vecht ik met de ruimte voor mijn tekst, nu ben ik op zoek naar woorden...
En toch,... ben ik dankbaar. We hebben zo’n ontzettend mooie en lange nazomer gehad, die nu toch wel voorbij is,
letterlijk en figuurlijk, en dan heb ik het niet alleen over het mooie weer. Zelfs na de winterklaarmaakdagen zou 
het kwik nog tot 15 graden stijgen. 
We kunnen terugkijken op een heel mooi clubjaar. Ook deze Volvologisch staat bol van de de verslagen van al 
onze geslaagde evenementen sinds september. ik wil hier onze sponsoren bedanken die dat voor u allemaal mede  
mogelijk hebben gemaakt. Onze sleuteadressen, waar we allemaal aan onze bolides kunnen werken, hebben 
letterlijk een sleutelrol binnen de club. Zij zorgen ervoor dat wij als club goede beoordelingen krijgen van onze
leden, terwijl juist zíj daar voor zorgen!
Ook de beurs in Rosmalen was wederom succesvol te noemen. ik heb me laten vertellen dat het de grooste Volvo-
beurs ter wereld is! Wij deden er goed aan mee met ‘40 jaar Volvo 240-260’.
Er was begin dit jaar nog lichte twijfel over onze bijzondere najaarsrit... Zou er wel genoeg animo voor zijn? Zeker zo
in het hoge noorden? Nou, animo genoeg; het was volgeboekt! En werkelijk mooi weer! Een prima sfeer etc .etc. 
Affijn, dat ziet u verderop wel in dit magazine. 

Heeft u de bijgevoegde flyer gezien en gelezen? Mooi ! Dan verneem ik spoedig van u! 
Gaan we elkaar de hand schudden in Maastricht? En dan wensen we elkaar vooral goede gezondheid!
Want zonder dat, heb je niks... Een gezond mens heeft wel
duizend wensen, een zieke slechts één. 

ik ben blij met al mijn wensen en namens het bestuur
wens ik een ieder (ondanks... whatever) een mooie Kerst
met elkaar en een gelukkig(er) nieuwjaar.
Wóórdjes... wóóóórdjes... waar zijn jullie?

Life is not
to have it,
but to get it,
and to share it.

Kees Aelberts.

BiJ de cover: veertig jaar geleden moest men in 
Amerika nog even geduld hebben met de volvo 264
zoals die op de cover staat afgebeeld als fraaie 
‘ghost view’ illustratie. in plaats daarvan bood volvo 
de trouwe 164 e aan. voor het modeljaar 1976 kwam 
dan uiteindelijk de Amerikaanse 264 gl met B27F 
motor. in de eerste jaren werden deze wagens uitgerust
met vier ronde 'sealed beam' koplampen. voorts zijn de
rode sidemarkers achter duidelijk herkenbaar en ook de
‘white wall’ banden. Uiterlijkheden die heel kenmerkend
zijn voor de Amerikaanse Zweed.

VAN DE VOORZITTER

COLOFON
DAGELIJKS BESTUUR
Voorzitter • Kees Aelberts
E voorzitter@volvo240-260register.nl 
Secretariaat • Peter Kisters
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
Peter Kisters (secretaris)
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
Jacob van Duyn (coördinator), Adrie de Bekker,
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 2015
Bestuur/Commissies: 3 februari - 31 maart - 
19 april (ALV) - 19 mei - 23 juni - 1 september - 
10 november.
Bestuur: 3 maart en 20 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 • December 2014 • nr.4
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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8 40 JAAR GELEDEN... DEEL 4

17 EEN OuDE uSA ADVERTENTiE uiT 1976

20 uiTHALER: VOLVO 265 DL 1976

23 BuTiKEN, 240-260 GADGETS EN PARAFERNALiA

24 ELFSTEDENTOCHT, EEN iMPRESSiE

28 VKB 2014, EEN TERuGBLiK.

32 VOLVOMONDiG EN COLuMN VAN GuRP

INHOUD

© 2014 - Het VolVo 240-260 regıster behoudt zich het recht van plaatsing voor. Hoewel bij dit
magazine de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk-)fouten en
onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden auteur(s), de redactie van VolVologıscH
en het VolVo 240-260 regıster deswege geen aansprakelijkheid.

24

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

8

23

28
33

ATTeNTie! Kopij, foto’s/illustraties en kleine advertenties 
voor volvologisch nr. 1-2015, moeten UiTerliJK 13 FeBrUAri
2015 in het bezit van de redactie zijn!

OOK MEEDOEN AAN ONZE EVENEMENTEN?



‘TeKNiKeNs värld’ Nr. 18/1974
eind augustus publiceerde ‘Teknikens Värld’ (letterlĳk 
'De wereld van de technicus') het eerste verslag van de
nieuwe Volvo 200-serie. De tekst begint tamelĳk gelaten.
“Wat voor een modelnieuws biedt de  Volvo-handelaar
voor het modeljaar '75 aan? een nieuwe locatie voor de
klok? en veranderde versnellingspook? Misschien een
nieuw waarschuwingslampje met zoemer dat waarschuwt
voor iets gevaarlĳks? Nee, meer dan kleine feitjes. Het
1975 Volvo-model is misschien niet een geheel nieuwe
auto, maar er zĳn veel veranderingen die in de meeste 
gevallen verbeteringen zĳn.”

De nieuwe modellen werden circa 2.000 kronen duurder
dan de voorgangers, een prĳsstĳging die te overzien
bleek. De goedkoopste 242 l kostte 29.900 seK. een 
acceptabele prĳs, vooral als je na gaat dat deze auto liefst
8½ vierkante meter Zweeds wegdek in de schaduw kan
zetten. ‘Teknikens Värld’ vond de Volvo 240 wel een erg
lange auto. Men rekende na dat de 240 13 cm langer is
dan de Volvo 140 uit 1974, die op zĳn beurt al 14 cm 

DEEL4
40JAARGELEDEN
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in de vorige afleveringen hebben we kunnen lezen hoe de nieuwe 
volvo's werden gepresenteerd aan het grote publiek. Maar wat vond 
het publiek er van? en wat schreven de autojournalisten anno 1974 
over onze geliefde volvo 240/260? We lichten er een paar tests voor u uit.

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

8

TesTverslAgeN

Grote foto rechts: De nieuwe Volvo's werden in Zweden uitgebreid

aan de tand gevoeld. Onder: ‘Teknikens Värld’ plaatste diverse testen;

linksonder 1974, nr. 18 de eerste test, en foto onder, in nr. 22 moest

de Volvo 244 GL het tegen diverse concurrenten opnemen, en foto

rechts in nr. 23 een test van de 244 DL... 

Daarnaast een uitgave van ‘Teknik för Alla’ met de nieuwe Volvo...
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blĳkbaar zeer weinig aan van al die kritieken, want de
Volvo 240 bezette al snel de eerste plek in de Zweedse
verkoopstatistieken. en die plek hield de Volvo 240 tien
jaar lang onafgebroken vast.

langer was dan de oude 140-serie. “De 240-modellen 
zĳn vandaag de dag langer dan de grootse citroën Ds.”

over het uiterlĳk van de 200-serie was ‘Teknikens Värld’ 
niet enthousiast: “over het uiterlĳk van de nieuwe Volvo's
en die van de 264 in het bĳzonder, hebben we een 
duidelĳke opvatting die we toch voor ons zelf zullen 
houden. Je kunt de foto's zelf bekĳken en constateren 
dat veiligheid zĳn prĳs heeft.”

‘TeKNiKeNs värld’ Nr. 22/1974
ın oktober neemt de Volvo 244 gl het op tegen vĳf 
concurrenten. De luxe Volvo 244 gl kon qua wegligging
een stuk beter overtuigen dan zĳn voorganger, en ook
bleek het geluidsniveau laag. Maar deze positieve 
opmerkingen hielp de Volvo niet aan een eindzege. 
sterker nog, de Volvo eindigde op de op een na laagste
plaats! De uitslag bleek als volgt: 1e plaats, de lancia
Beta, 2e plaats, de BMW 520, 3e plaats, de Audi 100 gl,
4e plaats, de Alfa romeo Alfetta, 5e plaats, de Volvo 244
gl en op de 6eplaats, de rover 2200 tc. Je kunt van 
de Zweden zeggen wat je wilt, maar ze trekken hun 
producten niet voor. De Zweedse klant echter, trok zich

40JAARGELEDEN -4-
‘roAd & TrAcK’ 
deceMBer 1974
Hoewel de Amerikanen in 1974 
alleen de nieuwe 200 serie konden
begroeten met nog de oude B20-
motor, publiceerde ‘Road & Track’
een reportage van de nieuwe 
(europese) Volvo's 240 en 264 met
nieuwe motoren. 
ook hier werd de sterk verbeterde
wegligging opgemerkt. “Verdwenen 
is het monumentale onderstuur en 
de tandheugelbesturing geeft een 
excellente feedback zowel bĳ 
normale als bĳ hoge snelheden, 
hoewel de besturing bĳ manoeu-
vreren en scherp sturen zwaar blĳft.” 
De B21-motor werd gewaardeerd 
om zĳn rustige en smeuïge loop. 
Van de B27 werd de journalist een
stukminder enthousiast: 
“De V6 draait niet zo zacht als je van
een zescilinder zou verwachten. 
ın combinatie met de automatische 
versnellingsbak is het resultaat 
tamelĳk goed, maar met hand-

Foto boven uit ‘Teknikens Värld’ nr. 18-1974: 

“Volvos nya modeller”,“Traktorn har blivit lättkörd”, ofwel: 

“Volvo’s nieuwe modellen“, “De tractor werd lichtvoetig”.

Foto onder en rechts: Uit het Amerikaanse ‘Road & Track’ magazine 

van december 1974.

schakeling voelt de motor rauw aan. De Volvo 264 leek
wel een echte rĳdersauto, maar de oude Volvo 164 is
waarschĳnlĳk sneller en geraffineerder.”

de volvo '75 Als priJsWiNNAAr
De 1975-modellen krĳgen van diverse organisaties en
groeperingen ook waardering. ın de Vs wordt de Volvo
242/244 door de lezers van het blad ‘Car and Driver‘
uitgeroepen tot de beste familiesedan van het jaar.
ın de categorie 1600 cc en groter ontvangt Volvo 17% 
van de stemmen van het ısraëlisch publiek, waardoor de

Illustratie boven: De intro-advertentie van modeljaar 1975.



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.
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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 Kooypunt

40JAARGELEDEN -4-

Volvo in ısraël wordt uitgeroepen tot de populairste auto.
Uit een enquête onder de lezers van de 14 grootste 
kranten in ıtalië, waarbĳ gezocht wordt naar het bedrĳf
met de beste reputatie voor zĳn producten en organisatie,
wint Volvo als enige autofabrikant een prĳs, en wel de 
eerste prĳs: Premio Qualità.

Foto links: 

De Volvo 244 GL 1974 in actie tijdens het 

bochtenwerk van een test.

Foto onder:

De Volvo 244 DL uit 1974 rustig en bedeesd 

klaar voor de test...

ın Noorwegen wordt de Volvo 244 door het blad ‘Nå’
gekozen tot Auto van het Jaar. Als argumentatie worden
de ongekende veiligheid, de goede kwaliteit, lange 
levensduur en goede restwaarde genoemd.
Volvo krĳgt van de Zweedse Automobielorganisatie 
‘Motormännens Riksförbund’ de gouden prĳs voor de 
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introductie van de nieuwe tweetrapshoofdremcilinder in de '75 modellen 
van Volvo. Bĳ het uitvallen van een circuit is er daardoor geen hogere 
pedaaldruk nodig dan bĳ normaal remmen. circa 80% van de remwerking 
blĳft in zo'n situatie gegarandeerd.

ook in thailand valt Volvo in de prĳzen. Aldaar wint de Volvo 240 de titel 
'veiligste auto' van het blad ‘Grand Prix’.

tot slot ontvangt Volvo in spanje van het automobielmagazine ‘Velocidad’
een prĳs voor de veiligste auto.

NieT Alles ZiT Mee
tja, soms worden er ook bĳ Volvo foutjes gemaakt. Volvo riep eind 1974 in 
Nederland zo'n duizend Volvo's terug om de bouten van de stuurstang 
na te laten kĳken. tevens konden de nieuwe velgen niet geheel luchtdicht 
zĳn. tot slot konden de eerste Volvo's 264 in Nederland niet in november, 
maar pas in december worden afgeleverd. 

Illustratie hierboven: Volvo benadrukte in deze advertentie dat de wegligging van 

de nieuwe Volvo's sterk verbeterd was. Men citeert het automagazine 'Vi Bilägare'

(Wij auto-eigenaars): “Zonder het wijzigen van alles wat een Volvo maakt tot wat een 

Volvo is, heeft deze nu rijeigenschappen waarvoor hij zich niet hoeft te schamen”

Illustratie rechts uit ‘De Telegraaf’: Ook bij Volvo kwam het voor dat er een terugroepactie nodig was...

Foto rechterpagina: De Volvo 244 DL met een caravan en een ‘happy family’.

Met als motto: ‘Boven alles blijft een Volvo een goede gezinswagen’.

40JAARGELEDEN -4-
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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

Bron: Een Amerikaanse advertentie voor modeljaar 1975 die de nieuwe Volvo 240-Series 

aanprijst. Er wordt gerefereerd aan het feit dat de auto de onvolkomenheden van de bestuurder 

zal compenseren in een crisis-situatie. Red.
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1976, een Volvo 264 GL in prachtige gouden look wachtend op de heer des huizes met zijn echtgenote. Niet alleen maar chique, ook 

elegant en met de juiste uitstraling en degelijkheid die stond voor de ‘upper-ten’, zeg maar ‘de elite’. Met een dergelijk luxe wagen wilde 

men graag gezien worden. Een mooie gala-avond en dan veilig naar huis met de Volvo 264 GL. Red.

BENTINCK GARAGE
Reparaties aan alle merken

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

Website: www.bentinckgarage.nl
bentinckgar@hetnet.nl
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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.

BOEK 160 PAGINA’S 
FRAAI OVERZICHT VAN DE 

MODELJAREN 1974-1993. DE 200-SERIE IN
BEELD. LUXE GEBONDEN A5, HARDCOVER.

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. Nu ook
losse montageset in rVs 
leverbaar voor 2,50.

2.-

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. 
verJAArdAgsKAleNder
leuk cadeautje! 2-zijdig in kleur.
rAllYschildJe ToerriT
collectorsitem.

cAp (NAvY)
Met metalen 

bucklesluiting en 
geborduurd 

clublogo.

KleUrBoeKJe 
Hoe maakte men een Volvo. 
een heruitgave van een engelse
brochure uit 1979. 
collectorsitem!
grATis!
clUB-sTicKer, -peN,
WiNKelWAgeNMUNTJe
oF -sleUTelhANger
Bij een bestelling en los op de 
VKB en de evenementen. 
Zo lang de voorraad strekt!

8.-

2.-

19.-

3.-

17.-

grATis!

5.-

DE GESCHIEDENIS VAN
DE 200.SOFTCOVER. A4, 
80 PAGINA’S.
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EEN iMPRESSiE
Foto’s: Maurice Klaver, Ans Woestenberg en Wilson van Houtem, en Ronald van Ingen.

volvo-schAATseN
Met grote zweedse ĳzers heerlĳk rollen langs en door dé elf Friese steden
Als klein jochie klonk Friesland voor mĳ als een land dat héél ver weg lag. en het zal er heel erg koud zĳn, toch?
Het heet toch niet voor niets zo? Maar wat is Friesland toch verrassend (èn) dichtbĳ! typisch Nederlandse plaatjes,
zó uit het fotoboek, komen direkt op je netvlies én op je eigen harde schĳf. Dat begon al met de rit naar het zoge-
naamd verre hoge noorden. De drukte van alledag smolt weg als sneeuw voor de zon. en die zon scheen volop!  
De start/ontvangst in hartje leeuwarden was in het bĳzondere privé museum (www.museumpakhuiskoophandel.nl)
van de familie geersing, met koffie én Friese koek! Het evenement was helemaal volgeboekt en het zaaltje was tot

op de laatste stoel bezet. Vol aandacht werd de uitleg en het enthousiaste verhaal van de heer des huizes opgenomen door alle aanwezigen. 
Aan het einde van de rit  deze zaterdagmiddag volgde een persoonlĳke rondleiding door de bĳzondere collecties oldtimers,  miniaturen (auto
en trein), radio’s, en grote verzameling kant van zĳn vrouw Mayken. Alle museumstukken hier hebben bĳzondere verhalen: glorie die nooit 
vergaat. Deze twee dagen heerste er een heerlĳk ongedwongen en vriendschappelĳke sfeer. Beide ritten waren erg mooi uitgezet en goed
beschreven. Zaterdag deden we ‘het barre noorden’. Die term verraadt waarom we slechts vier steden aandeden: ruimte/afstand genoeg, zelfs
op smalle weggetjes. Zondag bezochten we in minder tĳd de resterende zeven stempelplaatsen.
Natuurlĳk kwamen wĳ elkaar onderweg een paar keer tegen, en we reden ook wel eens achter elkaar aan. Het was allemaal leuk en mooi. 
Het gezamelĳke luxe diner werd gebruikt in het Post Plaza hotel/restaurant midden in het cenrum van de provinciehoofdstad. De foto’s zullen
u een slechts beperkte impressie kunnen geven van het vele moois dat wĳ allemaal die dagen te verwerken kregen. Aan het einde liep een 
restaurantje in sloten spontaan helemaal vol met de deelnemers en draaide wonderwel een prima omzet die dag! en zeer voldaan keerde een
ieder huiswaarts of ze bleven nòg een nachtje... Hierbĳ wil ik mĳn dank uitspreken aan Maurice Klaver (initiator/organisator) en Jaap van 
oudheusden (coördinator) voor dit werkelĳk fantastische weekend rol(l)-en-schaatsen. Volvo groet, Kees Aelbers.

TEGELTJES BRuG "iT SiL HEVE"

AuTO EN KANT MuSEuM

POST PLAZA

WAT Nu KEES, TOCH EEN SLEuTELDAG?

uiTLEG DOOR DHR. GiNuS GEERSiNG

ZELFS iN DE FRiESE LANDBOuW, VOLVO
BRuGGETJE BĲ BARTHLEHiEM

VROuWTJE VAN STAVOREN
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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

Illustratie onder: Marco Vermeer en Marjolein van 

Ruijven reden mee en maakten deze fraaie 

collage van alle 11-Stedenbordjes (met hun bolide 

erbij natuurlijk). Volvologisch wil graag een 

story over de restauratie van deze hele speciale

wagen, dat begrijpen jullie 

wel... (Red.)

GOEDE VOORBEREiDiNG, SCHAATSEN MEE



‘sinds 1974’, was onze clubslogan op de afgelopen vKB, immers, we konden natuurlĳk niet 
voorbĳgaan aan de 40e verjaardagen van de 240 en de 264. het werd een waar feest met vele 
enthousiaste bezoekers en we konden 16 nieuwe leden verwelkomen! ons register blĳft een stabiele
club ondanks de tegenwerking van de regering. de foto’s laten een druk bezochte vKB zien waar 
veel te zien én te koop was. Zelfs een bĳna nieuwe 245 met nog geen 400 km op de teller! 
het moet toch niet veel gekker worden...

VKBEEN TERuGBLiK
Teks t :  Rona ld  Wass ink .  Fo to ’s :  Ge ra rd  Oonk ,  Rona ld  Wass ink  en  Ha r r i e  G r i j s ee l s .

L E D E N M A G A Z i N E  VA N  H E T V O LV O  2 4 0 - 2 6 0  R E G i S T E R ı  volvologisch ı  29

Op onze stand een vroege Zweedse 242 DL uit 1975 met oranje

streepjesbekleding van Boaz van der Schaaf. Niet bepaald in 

mintstaat maar wel heel zeldzaam en dus zeker vermeldenswaardig.

Conserveren en bewaren is het devies. Ook de 242 GT van Carlo

Schmidt uit 1979 paste mooi in het jubileumrijtje op de stand.

Dan de mooie 264 van Ronald van Ingen uit 1975 in de originele 

folder- (copper)kleur en de prachtige blauwe 245 uit 1976 van 

Erwin Palmers die al eerder in Volvologisch (én in speelfilms) was te

bewonderen. We vielen wel op bij de entree met een oranje banner

en de mooie lichtoranje 244 DL uit 1974, van Hans de Vos.

Tot slot, chapeau voor iedereen die mee heeft geholpen aan de 

opbouw van de stand, aan het bemannen en bevrouwen van onze

stand én het leveren van auto’s die op onze stand waren te 

bewonderen... Echt heel belangrijk, zonder de medewerking van 

jullie allemaal was er helemaal niets te zien geweest op de 200 

vierkante meter van ons register! Dank, dank en nogmaals dank!

Volvo for life! (Red.)
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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

VKBEEN TERuGBLiK
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COLUMN

er was eens een Zweeds meisje met lange blonde haren. op de dag
van haar achttiende verjaardag haalde ze haar rijbewijs. De verrassing
was groot toen ze een week later van haar grootmoeder een zeer fraaie
rode Volvo 240 estate cadeau kreeg. De keus voor een Volvo uit de 200-
serie was logisch, omdat grootmoeder zelf al vele jaren in het bezit was
van een Volvo 264 gle. Van haar moeder kreeg ze een rood mutsje met
‘Volvo for girls’ erop geborduurd. er ging geen dag voorbij of ze werd
gesignaleerd in haar Volvo 240 met haar rode mutsje. sindsdien 
werd ze roodkapje genoemd. op een dag zei moeder tegen haar: 
“grootmoeder heeft gebeld, haar spuitbusje WD-40 is leeg en ze is aan
het sleutelen in de garage. Breng die van ons maar even.” roodkapje
had dus weer een goede reden voor een ritje door het bos. onderweg
besloot ze te kiezen voor het kronkelige bospad. Zodoende kon ze voor
grootmoeder nog wat bloemen plukken. tijdens het plukken kwam ze
de wolf tegen. “Waar ga jij met die fraaie Volvo 240 naartoe?”, vroeg de
wolf. “oh, naar grootmoeder, een spuitbusje WD-40 brengen”, was haar
antwoord. De wolf die altijd trek had in een heerlijk hapje had een 
plannetje. Hij spoedde zich naar het huisje van grootmoeder, gelegen
aan het meertje even verderop in het bos. Bij aankomst at hij 
grootmoeder met huid en haar op. Daarna trok hij een overall aan die
in haar garage hing. Korte tijd later arriveerde roodkapje. Ze liep de
garage in en zag grootmoeder sleutelend onder de auto liggen. 
toen ze een blik onder de auto wierp, schrok ze een beetje. “oh groot-
moeder, wat heeft u grote oren?” “Dan kan ik het prachtige geluid van
die zescilinder beter horen lieve schat”, klonk het met een krakerige
stem. “en grootmoeder, wat heeft u grote ogen?” “Dan kan ik beter zien
tijdens mijn nachtelijk ritjes door het bos.” “Maar grootmoeder, wat
heeft u grote handen?” “ıdeaal om te sleutelen aan mijn klassieker”,
klonk het weer vanonder de auto. “en, grootmoeder, wat heeft u een
grote mond?” De wolf bedacht zich daarna geen moment en kroop
onder de auto uit. “Dan kan ik jou beter opeten”, galmde het door de
garage. Na grootmoeder was ook roodkapje het slachtoffer van de
vraatzucht van de wolf. Na zijn maaltijd besloot hij een dutje te gaan
doen. Hij keek eens door het geopende zijraampje naar de achterbank
van de Volvo 264 en zei: “dat is een fraai slaapplekje, heel wat beter
dan dat koude hol bij het meer.” liggend op de achterbank viel hij al
gauw in slaap. even later kwam de jager voorbij en hoorde een vreemd
geluid uit de garage komen. Het was niet de symfonie van de zes-
cilinder van grootmoeders Volvo 264. Al gauw ontdekte hij de luidruchtig
snurkende wolf op de achterbank. De buik van de wolf ging hevig op
en neer en hij begreep dat grootmoeder en roodkapje wel eens de
laatste hapjes van de wolf konden zijn geweest. Hij greep het stanley-
mes uit grootmoeders gereedschapskoffer en sneed de buik van de
wolf open. Beiden kwamen met de schrik vrij. Voordat de wolf wakker
werd vulde de jager de buik met afgedankte motorolie die grootmoe-
der nog had staan. Al gauw legde de wolf na het ontwaken het loodje
en nu waren ze voorgoed verlost van de
boze wolf. Als dank mocht de jager een
rondje rijden in de Volvo 240 van rood-
kapje. Hij werd meteen verliefd op haar
rode estate. Maar ook roodkapje werd
verliefd. Haar prins op het witte paard
bleek de jager in de rode Volvo 240.
sindsdien waren ze onafscheidelijk en
ze leefden nog lang en gelukkig. 

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

VAN ROOSMALEN 6-9-2014
Hallo Volvovrienden, het was weer een
keer zover, een bezoek aan een sleutel-
dag. De laatste keer was in 2006...
Eigenlijk schaam ik me een beetje want ik 
bezoek weinig clubevenementen. ik ben niet
zo’n groepsmens en ten tweede heb ik gehoor-
problemen waardoor ik mensen niet kan ver-
staan als er meerdere mensen tegelijk praten.
De VKB probeer ik wel altijd te bezoeken. En,
tot een jaar of 5 geleden deed ik veel repara-
ties nog gewoon voor de deur. Nu heb ik op
z’n minst een brug nodig om op ooghoogte
nog te kunnen werken en moet soms zelfs 
reparaties làten doen. Gelukkig gaat er weinig
stuk aan een robuuste 240. Deze keer waren
de handremschoenen aan de beurt om 
vervangen te worden. Ze zaten er al vanaf 
fabriek op en dus 31 jaar oud. Op naar Volvo
Van Roosmalen in Waalwijk. Dat is voor mij
zo’n 3 kwartier rijden en dus ging ik om 9 uur
op pad... Als eerste wapenfeit een bakkie met
een stuk kersenvlaai, lekker! Om 10 uur ging

ROODKAPJE

het sleutelen van start en ik had uiteraard een
brug nodig om de klus te klaren. Eerst de 
wielen eraf, de remklauwen losmaken en aan
een draadje ophangen aan de vering want de
remleiding zit er natuurlijk nog aan vast. 
De remschijven komen makkelijk los en ook de
remschoenen laten zich makkelijk verwijderen.
Hoe eenvoudig bouten en moeren nog los
gaan na al die jaren! Het weer monteren van
de remschoenen gaat wat minder snel omdat
het even bekijken en uitproberen is hoe de 
onderste trekveer er makkelijk op te zetten.
Maar het lukte. En dan gaat het bij de andere
kant vlugger als je weet hoe je dat moet aan-
pakken. Toen alles weer op zijn plek zat wilden
de schijven er natuurlijk niet meer op omdat
de remvoering dikker is dan de oude en de
remschoenen waarschijnlijk net ietsje anders
zijn dan de oude. Dat betekent het console 
om de handremhendel tussen de voorstoelen
weghalen om de handremkabels terug te stel-
len. ik moest de stelmoertjes helemaal tot het
begin van de schroefdraad terugdraaien om de

schijven op hun plek te krijgen. Toen maar
eerst weer de wielen er op zetten om een soort
vliegwiel te maken om de handrem verder af
te stellen. De handremhendel tandje voor
tandje omhoog trekken en bij elk tandje voe-
len of de wielen even zwaar gingen draaien
totdat ze helemaal vastzaten. Toen nog even 
de motor starten en de achterwielen laten
draaien en met de handrem afremmen om 
het een en ander te “zetten”.  Daarna nog een
keer de afstelling controleren en de boel 
afmonteren. De handremtest tijdens een korte
proefrit verliep prima. Klaar is Kees. O nee, nog
even het CO meten van de LPG. Stationair staat
hij sowieso te rijk, maar dat is nodig om de
motor rustiger te laten draaien. Alleen tijdens
de APK gaat de schroef even in om aan de
eisen te voldoen maar daarna gaat hij weer
lekker open. ik heb er streepjes op gezet zodat
ik precies weet hoe hij moet staan. Maar op 
toeren blijkt hij wel op de juiste waarden te
staan. Houden zo. Het was voor mij een prima
en geslaagde dag die uitstekend verzorgd 
was inclusief lekkere broodjes. Wellicht weer
tot een volgende keer. 
Hartelijke Volvogroeten, Kees Roskam.

SLEUTELEN AAN GOUDEN 240
Op zaterdag 6 september ging ik voor
het eerst met onze Gouden 240 op weg
naar mijn eerste sleuteldag.
We hebben onze “Gouden Koets” nu een jaar
en het Volvo virus leeft al lang in mijn familie.
Zo had mijn vader in mijn vroege jeugd een
Kattenrug en was mijn eerste auto een “Giro-
blauwe” Amazon, daarna een prachtige don-
kerblauwe Duett die voor het comfort opge-

volgd werd door een “petrolgroene” Super
Polar genaamd “Mama Mia”. Na een uitstap
naar een zeer ruime zevenpersoons comforta-
bele maar onbetaalbare Franse gezinsauto,
begon, met het op kamers gaan van onze oud-
ste zoon, het Volvo virus weer te kriebelen en
hebben we een originele NL Gouden Volvo 240
GL uit ‘88 met 196.000 km gekocht. inmiddels
hebben we na een jaar bijna 20.000 kilometer
met plezier gereden. Al snel na de aankoop
van onze “Gouden Koets” bleek dat de bedra-
ding naar de achterklep doorgesleten was en
de ruitenwisser, verwarming en centrale ver-
grendeling niet werkten. Na lang zoeken vond
ik op marktplaats de originele Volvo bekabe-
ling en dé missie voor mijn eerste sleuteldag
was het vervangen van deze bekabeling. 
Na een hartelijke ontvangst met koffie en
vlaai ging ik in de mooie werkplaats van Van 

Roosmalen aan de slag onder de behulpzame 
begeleiding van Adrie de Bekker en monteur
Mari Broeders. Met een hoge garagesteun
werd de achterklep op z’n plaats gehouden 
en na wat gepriegel is het gelukt om de bedra-
ding door de scharnieren te trekken en deze
weer aan te sluiten. Na een heerlijke gezellige
lunch met mooie Volvo verhalen heb ik ook de
aardekabel in de scharnieren opnieuw gesol-
deerd en alles weer voorzichtig teruggebouwd.
De ruitenwisser en -sproeier én verwarming
werkten goed, alleen de centrale vergrende-
ling reageerde niet bij het openen. Met behulp
van een speciaal gemaakte testaansluiting 
aan een testaccu kwamen we erachter dat het 
elektromotortje van de centrale vergrendeling
kapot was. Deze heb ik inmiddels gevonden 
op de VKB en wordt binnenkort vervangen. 
Het was een zeer geslaagde sleuteldag en 
wil iedereen van het Register en Garage van 
Roosmalen bedanken. ik kijk alweer met 
plezier uit naar de komende “winterklaardag” 
bij Garage van Roosmalen! 
Volvogroet van Patrick Marcus.



VOLVOMONDIG
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SLEUTEL EN TAXATIEDAG BIJ: NORDICAR
Zaterdag 20 september. Hierboven de foto's v/d sleuteldag bij Nordicar. 
Het was Adrie zijn laatste sleuteldag bij Nordicar, Scato Lamann Trip over-
handigde aan Adrie een presentje en bedankte Adrie voor zijn organisatie
van al die sleuteldagen de afgelopen jaren... Chapeau A3! 
Mvg, Maurice Klaver.

SLEUTELEN BIJ SCHMIDT-GEMERT...
EEN HAPPY END
Zaterdag 13 september 2014. Met enigzins verhoogde hartslag rijd ik
naar Carlo Schmidt voor de sleuteldag. Eigenlijk zou ik vandaag de  
achterschokbrekers gaan vervangen maar sinds een week zijn de plannen
bijgesteld... Mijn 240 GL uit 1984 gooide er al tijdje koelvloeistof via de
dop van het expansievat uit en ik vermoedde een kapotte waterpomp of 
verstopte radiateur dus voor raad en nieuwe onderdelen even naar 
Gemert gereden. Na mijn verhaal aangehoord te hebben kwam monteur
Hans nog met een andere verdachte, de koppakking! Volgens de metingen
toen bleek er CO in het koelsysteem te zitten, niet goed dus en na wat 
cijferwerk werd een prijs van € 500 genoemd voor de reparatie hiervan. 
ik werd kennelijk wat bleek van deze mededeling want Hans opperde 
meteen dit te gaan doen op de sleuteldag, scheelt toch weer een hoop geld. 
Dus vandaag gaat de kop eraf, ik heb als sleutelprof mijn collega Sander

Janssen meegenomen en monteurs Arjen en Ron waren er voor als het
dreigde mis te lopen. Na de gebruikelijke opening, koffie met vlaai, aan 
de arbeid! Arjen stelde voor om de LPG verdamper als mogelijke verdachte
uit te sluiten door het koelsysteem te bypassen en inderdaad, geen CO in
het koelsysteem gemeten, helaas ook niets gemeten nadat de verdamper
weer was aangesloten. Volgende stap, de thermostaat. Deze bleek nage-
noeg niet meer te openen als deze ‘werd ondergedompeld in kokend water’,
vervangen dus door een nieuwe maar nog steeds geen flow, radiateur en
onderste slang werden helemaal niet warm. Nog een keer of wat CO metin-
gen gedaan maar er bleek niks aan de hand. Een kapotte koppakking werd 
eigenlijk steeds onwaarschijnlijker en dus besloten om deze dan maar niet
te vervangen. Omdat de tijd begon te dringen besloot ik het hier bij te laten
en later zelf nog e.e.a. te vervangen. Om me heen werd nog druk gesleu-
teld, wiellagers, electrisch systeem, vlotter van de tank, kleppen, weigerach-
tige injectie en als klap op de vuurpĳl kwam de Reliant RobinClub nog even
buurten. Volgens onbevestigde berichten doet Carlo de Volvo’s eruit en gaat
zich helemaal richten op deze olijke driewielers :-)

Woensdag 17 september. Vandaag de radiateur, waterpomp, visco-
koppeling en wat riemen vervangen. De koelvloeistof vloeit weer 
ongehinderd en er wordt geen spatje gelekt, wat mĳ betreft een happy end !
groet van Hans Giesberts.
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VOLVOMONDIG
VERGELIJK HIER

UW KLASSIEKERVERZEKERING

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

DOE DE PREMIECHECK 
VAN 15 KLASSIEKERVERZEKERAARS

WINTERKLAAR BIJ: NORDICAR
Zaterdag 8 november. Er waren 7 deelnemers bij deze winterklaar-
maakdag. Aan de hand van een checklist werden de auto's gecontroleerd
door Fren en Chris, monteurs van Nordicar. Daarna werden er diverse 
reparatieklusjes uitgevoerd. Winterbanden geplaatst, diverse vloeistoffen
ververst of bijgevuld, zodat onze Volvo's klaar zijn voor de winter. Het was
weer een gezellige dag voor het Register en iedereen ging weer ‘winterproof’
huiswaarts. De lunch werd uitstekend verzorgd door Nordicar. Het 240-260
Register bedankt Nordicar voor de goede zorgen en het mogelijk maken
van deze winterklaarmaakdag. Mvg, Maurice Klaver.

WINTERKLAAR BIJ: VAN ROOSMALEN
Zaterdag 14 november j.l. waren we van harte welkom bij Volvo Van
Roosmalen in Waalwijk. De opkomst was goed. 17 aanmeldingen, dus over
animo hoefde er niet geklaagd te worden. Het was een speciale dag 
vandaag, omdat Adrie de Bekker afscheid nam als Technisch Coördinator
van ons Register. Hij werd hiervoor speciaal in de schijnwerpers gezet door
onze voorzitter Kees, die hem uit naam van het hele Register van harte 
bedankte voor zijn verdiensten. Adrie benadrukte in zijn slotwoordje dat het
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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,-

SERVABERLÉ
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

hebben van technische evenementen een groot goed is binnen onze club. 
En dat het van wezenlĳk belang is om onze auto’s veilig op de weg te houden. 

De nieuwe Technisch Coördinator, Jaco van Duyn, neemt deze 
boodschap ter harte en is van plan om die technische evenementen met 
veel enthousiasme voort te zetten. Noodzakelijk volgens veel van de deel-
nemers, omdat een veelgehoorde opmerking was: in de meeste garages
weten ze niet meer goed wat ze met onze auto’s moeten doen.
De dag werd door de deelnemers ingevuld met een scala aan te overziene
klussen. Het doorlopen van de checklijst ‘Winterbetrouwbaarheidscontrole’
werd door iedereen gedaan. Conditie van de accu meten, meten hoeveel
water er in de remvloeistof zit, afstellen van de koplampen. Maar ook 
het vastzetten van uitlaten, tectyleren van balken, vervangen van een kop-
pelingskabel, en het verversen van olie. Volvo van Roosmalen had hiervoor
zeven bruggen beschikbaar, een zeer kundige monteur en gebruik van 
gereedschappen en meetapparatuur. Ook de directie van dit bedrijf was een
gedeelte van de dag aanwezig en belangstellend naar ons rijdend erfgoed. 
Al met al een geslaagde dag, die zeker om voorzetting vraagt. Dank aan
Adrie en succes aan Jaco. Mvg, Cees van Rooden.



VOLVOMONDIG

38 ı  volvologisch ı L E D E N M A G A Z i N E  VA N  H E T V O LV O  2 4 0 - 2 6 0  R E G i S T E R

FACEBOOK
Voor wie het (nog) niet wist of ontdekt had, ons
register is ook op facebook te bekĳken. Met de
nieuwste nieuwtjes en wetenswaardigheden.
Scan de QR code of kĳk maar eens op: 
www.facebook.com/volvo240260register
Bĳgaand wat leuke recente plaatjes die er zoal
te zien zĳn... Volvologische groet, Red.

WATERVAL GRILLE
De nieuwe XC90 heeft weer een echte ‘waterval’
grille zoals Volvo dat zelf noemt. Doet erg denken
aan de 200-serie. Op weg terug naar onze stoere
240-260? De tijd zal het leren... 

VOLVO DOOR MUUR?
Gespot in de kantine van voetbalvereniging 
TOV (Tot Ons Vermaak) in Baarn, een Volvo 
die dwars door de muur lĳkt te gaan. 
Een Nederlandse Volvo 66 GL, het kleine 
zusje van de 200-serie, (voorheen het Dafje 
met het pientere pookje). Niet echt een 
hele stoere Volvo maar wel leuk om hier te 
vermelden. Wanddecoratie pur sang, heeft 
niets met voetbal te maken maar toch leuk 
voor de voetballende jeugd. Stuurt ze wellicht
in de goede ‘Volvo’ richting voor later… 
Volvogroet, Ronald Wassink.

Foto pag 39: Met de volvo 264 gl van 1976 rijden we het jaar 2014
uit. “is er nog iets speciaals te melden over deze 264?”, hoor ik u al
denken. Nou eigenlijk niet... 
Behalve een nieuw type stuurwiel is het nieuws nogal beperkt. 
dan rest ons slechts de nieuwwaarde van deze volvo 264 gl te 
melden. deze bedroeg eind 1975 fl. 39.190 (ja, guldens dus). 
voor dat bedrag kon je ook maar liefst twee volvo's 242 l aan-
schaffen. op die manier had je niet alleen de beschikking over vier
portieren, maar ook over acht cilinders én bespaarde je nog ruim 
duizend gulden. Wellicht dat een 264 daarom zo zeldzaam is. heeft
u er een? Wees er dan maar heel zuinig op!

Wij wensen u een   voorspoedige en gezonde reis door het nieuwe jaar!


