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NIEUWELEDEN

De uithaler (pag. 20-21): Dit keer ziet u op de
uithaler een pas gerestaureerde Volvo 262C
waarvan een uitgebreid verslag in deze Volvo-
logisch is opgetekend door onze reporter 
Tim van den Broek, die de eigenaar van deze 
bolide, Jacco van Dijk, voor ons interviewde. 
Op de foto is zichtbaar dat Jacco de wagen
heeft voorzien van turbovelgen en een verla-
gingsset en daarmee laat hij zien dat hij een
eigen tintje wilde geven aan zijn restau-
ratieproject. En dat was niet het enige dat hij
veranderde aan het origineel...
Aansluitend op dat artikel kunt u productie-
cijfers en meer relevante informatie over 
de  exclusieve Volvo 262C Bertone aantreffen, 
verzameld door redacteur Maurice Pierik.

KALENDER2015

Tekening: Uit een oude Amerikaanse Volvo brochure uit 1981, een tekening van de 262 Bertone Coupé.

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 FEBRUARI 2015
NR. NAAM WOONPL. TYPE

2634 J.G.B Korte Leende 245 GL
2635 J.J. Filak Dirksland 244 GL
2638 N.G.C.M. Kromhout Almere 240 GL
2641 E. Ritsema Dalfsen 245 
2646 H. Martens Geleen
2647 F. Warnier Eĳsden
2648 F.P.M.M. Nĳsten Limbricht
2649 P.J.A. Heerings Maastricht

DATA ONDER VOORBEHOUD, ACTUELE INFO OP DE SITE!
VRIJDAG 10 APRIL 2015
TECHNISCHE AVOND APK
CARLO SCHMIDT GEMERT

ZATERDAG 11 APRIL 2015
SLEUTEL- EN TAXATIEDAG
VAN ROOSMALEN WAALWIJK

ZATERDAG 18 APRIL 2015
SLEUTEL- EN TAXATIEDAG 
NORDICAR HEERHUGOWAARD

ZONDAG 19 APRIL 2015
ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 
EN VOORJAARSRIT ROND ZWOLLE

ZONDAG 7 JUNI 2015
WOUT WILBRINK BETUWE RIT 
TOERTOCHT DOOR DE BETUWE

ZATERDAG 20 JUNI 2015
WORKSHOP AUTOWASSEN
UDEN (DOOR 123 POETS)

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

ZONDAG 4 OKTOBER 2015
NAJAARSTOERRIT ROND NUNSPEET 
NADERE INFO VOLGT

DINSDAG 13 OKTOBER
ROESTPREVENTIE-AVOND
VOLVOKLASSIEKERS BARNEVELD

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.

Het is weer lente!...
...maar dit keer geen groot ‘hoera!’ erbij voor mij. De donkere dagen waren al donker genoeg. Het overlijden van
onze penningmeester Wout Wilbrink heeft er ook bij mij er goed ingehakt. zijn rol binnen de vereniging was groot.
Als voorzitter loop je voorop in de polonaise. Maar die man voorop wordt wel degelijk gestuurd aan zijn schouders
door de man achter hem. En die man mis ik nu. Het was letterlijk zijn laatste wens dat er een extra rit in 2015 zou
zijn. Een toertocht, nu ter ere van hem, is in de maak. Het leven gaat door, en na elke winter is er weer een lente. 

in feite draait deze hele club alle seizoenen op slechts een paar sleutelfiguren. Wij met z’n allen mogen deze mensen
wel heel erg dankbaar zijn. ik zal enkele hier even snel met name noemen: Ronald Wassink die al jaren op geweldige
wijze ons blad verzorgt en de PR doet. En achter de schermen doet hij nog veel meer! Bijna onzichtbaar maar wel 
degelijk zeer actief is Gideon verhoeven druk met onze website. Hij is met een team op zoek naar een modernere
versie, maar dat kost tijd. Dan heeft Mariska de Winter nu twee stevige taken op zich genomen: de ledenadministratie
én nu ook, ad interim, de financiën (tijdelijk dus!). Maar zij zit ook al in de kascontrole-commissie en eigenlijk mág
dat niet eens... Dan is er Jacob Wink, die onze winkel (Butiken) én Facebook, helemaal alleen draaiende houdt. Dan
hebben Jaap van oudheusden en Jaco van Duyn resp. de evenementen en de sleuteldagen onder hun hoede die 
altijd zo goed gewaardeerd worden. En wat te denken van de bedrijven die ons daarbij terwille zijn?! De sleutel-
dagen bij van Roosmalen, Nordicar en schmidt die het mogelijk maken dat u van ontzettend veel voordelen kunt 
genieten als clublid van onze vereniging. En niet te vergeten onze adverteerders, die ons nog steeds een warm hart
toedragen en financieel meer dingen mogelijk maken. Maar ook voor leden geldt: “elk voordeel heb zijn nadeel”...
voor veruit de meeste leden geldt dat het enige nadeel de jaarlijkse geldelijke bijdrage lijkt te zijn. toch wil ik hierbij
er nadrukkelijk op wijzen dat dit voor de vereniging geen goede zaak is. Gedeelde pret is dubbele pret, zie onze 
bijeenkomsten en gedeelde smart is halve smart... maar nog geen 1,5% van alle leden ‘moet het maar even doen
voor de rest’, lijkt het wel. Aan mij de taak om de 1,5% te
vergroten naar 15%. En ú gaat mij daar bij helpen, dat weet
ik zeker. Als blijk van waardering. En het leuke is: u krijgt
daar weer waardering voor terug! Dat is nog eens een 
win-win voordeel, in plaats van een nadeel.
Met andere woorden: Wat zou u kunnen betekenen voor ons
allen als u daar wat tijd voor vrij zou maken? Al is het maar
een stukje, al is het maar tijdelijk. Denk ook eens aan dat
andere leuke clublid waar u wel eens iets mee sámen zou
kunnen doen. En thuisbankieren kan inmiddels iedereen...
Kom op! Het is lente! Langere dagen, dus meer tijd om iets
te dóen! Laten we er met z’n allen iets moois van maken!

Met vriendelijke Volvogroet, Kees Aelberts.

BiJ de cover: dit maal staat daar trots een volvo 244
gle te pronken. de auto is gebouwd in 1978, maar is 
van modeljaar 1979. in dat jaar kreeg de sedan zowel
een facelift als een rearlift. de ronde koplampen zijn, 
behalve bij de gT, verdwenen en de achterzijde is geheel
gerestyled. de 240-serie kreeg verder een upgrade. 
Tenminste, dat leek zo. de l-versie werd voortaan dl 
genoemd, dl werd gl en die laatste werd voortaan gle
genoemd. dat klinkt vooral luxer. Nu wás de 244 gle
voor die tijd ook tamelijk luxe met standaard metallic lak,
leren bekleding en een B21e injectiemotor.

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 • vacature 
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. 

18e Jaargang • Maart 2015 • nr.1
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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16 KEiHARD Uit FLoRiDA, BARNFiND oP iNtERNEt

20 UitHALER: voLvo 262 CoUPÉ UsA 1981  

27 BUtiKEN, 240-260 GADGEts EN PARAFERNALiA
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© 2015 - 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.

8

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

16
3228

ATTeNTie! Kopij, foto’s/illustraties en kleine advertenties 
voor volvologisch nr. 2-2015, moeten uiTerliJK 13 mei 2015
in het bezit van de redactie zijn!

OOK MEEDOEN AAN ONZE EVENEMENTEN?



Nieuwe cArrosserievAriANTeN 700-serie
De Volvo 740-serie is uitgebreid. De klant kan opteren
voor de eenvoudigere 740 gl of de snelle 740 turbo en
gle turbodiesel.
ın februari toont Volvo de 740 en 760 estate-modellen.
Met de naam 'estate' wil Volvo het (Nederlandse) publiek
duidelĳk te maken dat we nu eens niet te maken hebben
met een ordinaire stationcar, maar met een luxe sedan
met meer ruimte. Hoewel de maatvoe-
ring nagenoeg gelĳk is aan die van de
vertrouwde 240 stationcar, zullen de
nieuwe estates geen opvolger zĳn van
de 240 stationcar. Waarschĳnlĳk is hier
een beetje sprake van bluf, want Volvo
ging er van uit dat de 240-serie niet zo
heel lang meer succesvol zou kunnen
blĳven. Aan de andere kant had Volvo
weinig keus, want de europese klant
moest nogal wat geduld hebben met
die 740/760 estate. Aanvankelĳk wer-

den deze wagens alleen in Amerika
verkocht. Pas eind '85 was europa aan
de beurt.

ın maart werd op de Autosalon van
genève de exclusieve Volvo 780 
getoond. Wederom richtte Volvo
voornamelĳk zĳn pĳlen op Amerika.
Na Amerika werd ıtalië de belangrĳk-
ste markt voor deze coupé. Dat is niet
heel vreemd. ın ıtalië bleken juist de
meest luxe Volvo's het uitstekend te
doen. Bovendien werd de 780, net als

30JAARGELEDEN
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in deze aflevering gaan we 30 jaar terug in de tijd. Begin 1985 had volvo de 
nodige nieuwtjes te melden. veel nieuws was buiten het bereik van de gewone 
Nederlander. dat klinkt merkwaardig, maar u zult zelf ontdekken waarom. 
1985 is niet echt het jaar te noemen van de volvo 240, alhoewel?...

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

8

1985- EERstE HALFJAAR

Amerika kreeg de primeur! Afgebeeld is de 760 GLE Estate, die daar als 'Wagon' werd aangeprezen...

Van de 240 Turbo moesten we in 

1985 ook afscheid nemen.

Een 740 Turbo Estate van modeljaar 1985 kan alleen maar in Amerika zijn verkocht.

Illustratie 30 jaar oude advertentie rechts:

Fins is een fascinerend complexe taal. Daarom kijken we eens naar de

beelden. We zien een mooie 240 Turbo en vier mensen in een 

(‘opengeknipte’) 240. Het stel op de achterbank kijkt wat bedrukt. 

Zouden dit de afgunstige buren zijn? Ook voorin zit men er wat 

stijfjes bij. Wat opvalt is de vrouw achter het stuur. Tot de jaren '90

werd meestal een man achter het stuur getoond. Kijk, dan lijken 

die Finnen wat stug, maar het is beslist een progressief volk.

De elegante Volvo 780 is een meer dan waardige opvolger van de 262 C.
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30JAAR GELEDEN -1985 EERstE HALFJAAR
de goeie ouwe volvo 240
De Volvo 240 haalde nauwelĳks het nieuws. slechts heel
bescheiden wordt de 240 genoemd in reclame-uitingen.
Het gaat dan vooral om de instapversie met diens 
gunstige prĳs. De 240 gle en turbo sedan moesten
daarom het veld ruimen. De 240 moet duidelĳk het gat
tussen de 300- en 700-serie vullen, en vooral die laatste
serie niet zo in de weg zitten. 
Dat klinkt als een ondankbare rol. Maar het was wel een
heel belangrĳke rol, die de 240 bovendien met verve 
uitvoerde. De 1985-versies waren reeds in het voorjaar
van 1985 uitverkocht. 

Afscheid vAN de 260
1985 is het laatste jaar waarin we de Volvo 260 in de 
prĳslĳst tegenkomen. tenminste, in groot-Brittannië of
Australië dan. Want alleen daar werd de 260 gle nog 
als stationcar aangeboden. Met de aankondiging van 
de nieuwe estates verviel echter iedere bestaansrecht
voor deze sjieke stationcar. 

Foto: Op weg naar de eindzege. Per Stureson was zeer succesvol in de DTM.

diens voorganger de 262 c, bĳ Bertone in 
ıtalië gebouwd. Anders dan die 262 c, was
de 780 een compleet eigen model. De tech-
niek komt overeen met die van de 760.
omdat de ıtaliaanse markt graag diesel
reed, werd deze coupé ook met de 129 pk
sterke 2.4 turbodiesel met intercooler gele-
verd. 
De Volvo 780 was met ruim 150.000 gul-
den tweemaal zo duur als de 760 gle en
dus een zeer prĳzige automobiel. Mede
daarom heeft Volvo er van afgezien om
deze auto in West-Duitsland aan te bie-
den. Men zag in dat de 780 geen enkele
kans zou maken tegen de gevestigde
Duitse orde.

heT NederlANdse 
succesNummer
Bĳ al dit nieuwsgeweld verbleekten de
overige series nogal. De Volvo 300-serie
was inmiddels een van Nederlands best
verkochte modellen. Het heeft de no-
dige jaren geduurd, maar na bĳna
negen jaar is de 300-serie eindelĳk
bĳna compleet. De klant kan kiezen uit
een drie-, vier- of vĳfdeursversie met
benzine- of dieselmotor. 
om de interesse op peil te houden én
omdat er een facelift gepland stond,
presenteerde Volvo op de rai '85
twee actiemodellen: de 340 Dl spe-
cial en 360 gls special. 
De eerste was uitsluitend leverbaar in een lichtgroen 
metallic drie- of vĳfdeurskoets, terwĳl de tweede uitslui-
tend als antraciet metallic sedan kon worden besteld. 
Uiteraard waren deze wagens luxer uitgevoerd en slechts
beperkt leverbaar. Het
voordeel van actiemo-
dellen is duidelĳk. Door
de extra's lok je meer
klanten naar de dealer,
en kun je auto's die in
voorraad werden ge-
bouwd verkopen. 
Hiermee creëer je ruim-
te in de productielĳn 
om wĳzigingen te ma-
ken voor het nieuwe mo-
deljaar.

Boven: Van de Volvo 340 DL 

Special en 360 GLS Special werden in 

totaal 1.000 exemplaren gebouwd. 

Boven: Een reclame vootr de 245 in de UK.240 iN de rAceriJ
Dat de Volvo 240 als product niet 
al te veel nieuwswaarde had, 
betekent niet dat de 240 uit het 
nieuws verdween. 
Het race-circuit was namelĳk 
de plek waar deze Volvo hoge 
ogen gooide. Diverse teams 
reden met de Volvo 240 
group A turbo.
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Rechts: 1985 is ook het laatste

jaar van de 260.
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ın de Deutsche tourenwagen-Meisterschaft (DtM) wist 
Per stureson een aantal keer de eerste plek te halen. 
ook in de european touring car championship (etcc)
was de 240 van de partĳ. team eggenberger behaalde
goede resultaten en ook in Australian touring car 
championship behaalde men met de Volvo 240 turbo
hoge noteringen.

Het succes van de Volvo 240 turbo was te danken aan
doorlopende technische verbeteringen. Het vermogen
van de 2.1 turbo liep op tot zo'n 350 pk. Hoewel 
gelĳkend op een baksteen bleek er op het gebied van 
aërodynamica nog een paar zaken te verbeteren. Zo 
werden de koplampranden met tape afgeplakt. Verder
bleek dat de stroomlĳn met uitgestelde achterramen
beter was. ook is te zien dat de voorruitomlĳsting 
veel dunner is dan normaal. Uiteraard moesten alle 
modificaties binnen de reglementen vallen.

sloTsom
ogenschĳnlĳk loopt de carrière van de 240-serie rustig
ten einde. later dit jaar zullen we echter verrast worden.
Wordt vervolgd.

VERGELIJK HIER
UW KLASSIEKERVERZEKERING

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

DOE DE PREMIECHECK 
VAN 15 KLASSIEKERVERZEKERAARS

30JAAR GELEDEN -1985... 

Foto rechts: Verschillende raceteams deden mee met de 240. 

Hier zien we Heinz-Friedrich Peil in de DTM.

Foto onder:Hier komt in Silverstone een Volvo 240 Turbo van het 

‘Eggenberger team’ voorbij gezeild.

Boven: 30 jaar geleden was er 

eindelijk weer een Friese Elfstedentocht. Voor de Volvo-importeur

aanleiding om te refereren aan de merkwaarden van Volvo.

035 588 52 22

WWW.SWED ISHCARPARTS .NL

DÉ WEBSHOP

VOOR AL UW

VOLVO ONDERDELEN
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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

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



op een zonovergoten novemberochtend rijd ik van utrecht naar volvo dealer serva 
in soest. onderweg kom ik diverse v60 Plug-in hybrids en v70’s tegen en hoewel 

die zeker bij serva in soest zullen staan, zijn die niet de reden van mijn bezoek. ik heb
een afspraak met Jacco van dijk die een bijzonder project van een volvo 262c Bertone

maakte. voor de volvo-puristen die een auto origineel willen houden, is het aan te 
bevelen rekening te houden met enkele confronterende teksten in dit artikel.

Bĳ aankomst in soest staat er een
strakke zwarte Volvo 262 met Virgo 
turbovelgen voor de deur te glimmen.
Binnen word ik hartelĳk ontvangen
door de eigenaar, Jacco van Dĳk, die
tevens bĳ Volvo serva in soest werkt.
Het Volvo-bloed stroomt door zĳn 
aderen. Zĳn opa werkte bĳ Volvo/Daf
en zĳn vader is plaatwerker. “Het kon
niet anders dan dat ik ook de auto’s 
inging”, aldus Jacco. Nu hĳ twee jonge
kinderen heeft, doet hĳ het wat rustiger
aan met autorestauraties, maar begin
20 was dat wel anders. ınmiddels 
heeft hĳ er zo’n acht gerestaureerd.

BArNfiNd oP iNTerNeT
De 262 die voor deur staat ontdekte
Jacco op Marktplaats. De Volvo was 
in 1981 in Florida op kenteken gezet
en in 1994 naar Nederland geïmpor-
teerd en is daarna niet  meer op 

KEIHARDUit FLoRiDA
Tekst:  Tim van den Broek en Jacco van Dijk | Foto’s:  Ronald Wassink | Foto’s  restauratie:  Jacco van Dijk

MiAMi-HEAt BARNFiND oP iNtERNEt
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zoveel mogelĳk gestructureerd, eerst de motor en dan
versnellingsbak, kabelboom, luchtsysteem en brandstof.
De motor past gewoon nadat  de ontsteking naar de 
voorzĳde is verplaatst zoals dat ook het geval is bĳ de
B230 motoren in de 2 serie. De M90-bak was andere
koek: “De achterste ophanging heb ik drastisch moeten
veranderen. Van het ene type was de aandrĳfas te lang,
van een andere te kort. Uiteindelĳk werd het een as van
een M45 met dubbele ronde torsierubbers.” 

PuzzeleN eN PriegeleN
om het motormanagement en ontsteking op orde te 
krĳgen moesten de kabelboom en regeleenheid van de 
940 aangesloten worden. ‘De originele kabelboom van 
de V6 heb ik laten zitten, je weet maar nooit. Na een aantal
avonden solderen en puzzelen en met behulp van de 
aansluitschema’s en kleurcodes waren alle draden aan-

over het voornemen van de vorige eigenaar om het 
standaard B230F blok er in te plaatsen. “Die wilde ik er
niet in.” ook terug naar het originele V6 blok zag hĳ niet
zitten: “Dat blok is onderhoudsgevoeliger, heeft minder
vermogen en de onderdelen zĳn relatief duur.” Hĳ wilde
graag een turboblok. Hĳ liep tegen een 940 uit 1996 aan
met relatief weinig kilometers, een B230FK blok en een
M90-handversnellingsbak. “Dit blok is een doorontwikkeld
B230 blok, die moet ik hebben!” Hĳ zag het al helemaal
voor zich; een gerestaureerde Volvo 262c met een 
2.3 turbomotor en een soepel schakelende M90 
versnellingsbak. Via internet komt Jacco erachter dat het 
een combinatie is die niet veel voorkomt. De 940 werd 
ontdaan van motorblok, koppelingsleidingen, bedienings-
cilinder en uiteraard kabelboom en regeleenheden. 
tĳdens de restauratie bleek niet alles van een leien dakje
te gaan, maar daar draait Jacco zĳn handen niet voor om.
Nu de keuze voor de motor gemaakt was, kon de motor-
ruimte opgeknapt worden. Jacco werkte zo’n 3 avonden
per week aan de Volvo van half acht tot 10. “Als ik eenmaal
bezig ben, kan ik moeilĳk stoppen.” Hĳ werkt daarbĳ 

kenteken geplaatst. De eigenaar was zelf begonnen met
het opknappen van de auto. Motor, dashboard, bedrading,
voorschermen etc. waren reeds gedemonteerd. Het 
dashboard was door de Amerikaanse zon aangetast en
verwĳderd. Daarbĳ was de eigenaar zo voortvarend te
werk gegaan dat het hele dashboard inclusief bedrading
was verwĳderd. ook het originele V6 motorblok ontbrak
en die wilde de eigenaar vervangen door een B230F blok.
laktechnisch was met name het dak aangetast door de
zon. Verder was de auto totaal vrĳ van doorgeroeste 
plekken. De bekleding was ook nog in een zeer goede
staat. Maar ja, zoals dat wel vaker gaat met gestarte 
restauraties was ook deze niet afgemaakt en zag Jacco 
er wél heil in. Hĳ zoekt bĳ voorkeur auto’s waar nog wat
aan te klussen valt, want in principe kan hĳ alles zelf. 
Na een korte onderhandeling werden ze het eens over 
de prĳs en wisselde de Volvo van eigenaar. De ‘barnfind’
oftewel Nederlandse schuurvondst was een feit.

Nadat de auto was opgehaald met de autoambulance
werden in de garage alle spullen voor de Volvo uitgestald.
De vorige eigenaar had wat extra onderdelen ingekocht
voor de restauratie. “Het sorteren kon beginnen, en nadat
de klus geklaard was bleken er veel spullen dubbel te zĳn,
onder andere kabelboom, schakelaars en dashboardkast-
jes. ook een B230F met een ZF22-automaat zat erbĳ”. 
Nu duidelĳk was welke onderdelen er wel en welke er niet
bĳ zaten, kon de demontage beginnen. Het bleek al snel
dat het plaatwerk in goede conditie verkeerde. 
“De Volvo was echt kei- en keihard. Zelfs geen vliegroest
op de draagarmen of kokerbalken. De onderzĳde leek wel
nieuw. Auto’s uit warme droge oorden vormen echt de
basis voor een perfecte restauratie.”
Maar aan een harde koets heb je niet zo veel als er geen
motor in zit. Jacco is tĳdens het interview heel duidelĳk

gesloten.’ omdat de radiateur van de 940 veel te groot is,
werd er één van de 200-serie geplaatst. “Wel heb ik de vin
van de 940 op deze radiateur gemonteerd.” Het luchtfilter
werd een open variant, mede door het ruimtegebrek. Na
het luchtsysteem werd de brandstoftoevoer aangepakt.
De oude brandstoftank was totaal verroest van binnen en
werd vervangen door een andere. “een 940 heeft zĳn 
opvoerpomp in de tank aan de vlotter zitten, dus deze
pomp heb ik over gezet op de vlotter van de donortank.
Na de leidingen gereinigd te hebben en een nieuw
brandstoffilter geplaatst was dit ook klaar.”

momeNT vAN de wAArheid
en dan komen we in de fase dat het spannend wordt of
het allemaal werkt. “Het moment van de waarheid”, aldus
Jacco. Na alles nog een keer te hebben nagelopen ging
de contactsleutel om. “starten en meteen lopen en goed
ook! Na wat spelen met het gas bleef hĳ perfect lopen, 
dat viel me niets tegen.” Voor Jacco wel het mooiste 
moment van de restauratie. Vervolgens wordt de 
koppeling werkend gemaakt door de cilinder van de 
940 te plaatsen, andere pedalen erin en de koppeling 
te ontluchten. “Na wat ontluchtings- en slagproblemen 
te hebben opgelost, had ik een rĳdende 262.”
Maar ja, als een auto kan rĳden, is remmen wel zo veilig.
Alle remklauwen werden gedemonteerd en gereviseerd,
schĳven en blokken gereinigd en remslangen vervangen. 
Het plaatsen van het dashboard was nog best een klus,
want welk stekkertje hoort bĳ welke schakelaar? De vorige
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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

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

eigenaar had niets met labeltjes gemerkt. Maar ja, zoals
cruĳff al zei “ıeder nadeel heb zĳn voordeel.” Dat bleek
ook hier weer op te gaan. Doordat alles al los was, bood
dat een mooie gelegenheid om meteen alle meters in 
te bouwen die Jacco had. ınclusief afstandbedienings-
setje voor de centrale deurvergrendeling. De uitlaat 
werd helemaal op maat gemaakt: voor de voorpĳp een 
aangepast deel van de 940, delen van een 240 en de 
rest zelfgemaakt. Voor de finishing touch een mooi rond 
verchroomd eindstuk.

mechANisch of digiTAAl sNelheid meTeN?
tĳdens de eerste proefritjes liep Jacco toch nog tegen een
probleempje aan, de snelheidsmeter: “Die deed het niet,
want ik had geen signaal meer uit de versnellingsbak. Bĳ
de eerste 240 modellen was de snelheidsmeter nog 
mechanisch, bĳ de 940 en latere 240’s komt het signaal
van de achteras. ık had verschillende mogelĳkheden om
het probleem op te lossen, maar ik koos ervoor de 
achteras te wisselen voor een achteras met een digitaal
signaal. Passende snelheidsmeter gemonteerd en ik 
wist weer hoe hard we gingen.”

cArrosserie eN chromedeleN
Nu technisch de grootste dingen klaar waren, was de car-
rosserie aan de beurt: schuren en strak maken. “ık ben niet
zo’n schuurder”, aldus Jacco, dus toen dat voor hem goed
genoeg was, ging de Volvo 262 al slepend met een Volvo
Amazon naar een bevriende spuiter die hem nog even
wat beter strak maakte en hem van een nieuwe laklaag
voorzag. “een klein maandje verder kon ik mĳn auto weer
ophalen in glimmend zwart metallic.” 
Het opbouwen kon beginnen. “en dat is het voorzichtige
werk want je wilt geen beschadigingen maken op een net
gespoten auto.” De originele chromedelen konden niet
gebruikt worden want de vorige Amerikaanse eigenaar
had het chroom geschuurd en zwart gespoten. 

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

“Via via kwam ik terecht bĳ iemand die een 262 aan het
demonteren was en samen hebben we het chromewerk
eraf gehaald dat ik kon gebruiken voor mĳn 262.” 
Weken van precisiewerk volgen, want het opbouwen kost
tĳd wil je het netjes doen. 
Maar het resultaat is er ook naar: “langzaam zie je de
Volvo weer mooier worden.” De keuze voor de velgen was
niet zo maar gemaakt. “Daar heb ik lang over nagedacht.
Niet te opvallend, wel sportief. De huidige turbovelgen
staan er heel mooi onder, al zeg ik het zelf. Wel heb ik de
Volvo nog verlaagd doormiddel van een verlagingsset.”

oP zoeK NAAr Nieuwe uiTdAgiNgeN
Na uren en uren werk kan er voor de Volvo een afspraak
met de rDW gemaakt worden voor een kenteken- en 
cilinderwĳzigingskeuring. Nadat het kenteken binnen is,
kan er in gereden worden. Wanneer ik echter vraag 
wanneer hĳ er in rĳdt, is het eerlĳke antwoord: “te weinig.” 

De Volvo is inmiddels getaxeerd en Jacco zegt met een
glimlach: “ık ben best wel trots op het resultaat, maar hĳ 
is te koop, ik bouw weer een nieuwe.” graag zou hĳ nog
een keer een B230Ft, in een Amazon bouwen. 
Mĳ is wel duidelĳk geworden, het Volvobloed kruipt waar
het niet gaan kan en het volgende project zal vast een
prachtig resultaat opleveren.
ınmiddels heeft Jacco alweer beslag weten te leggen op
een volgend restauratie-project; een Volvo 164 die hĳ net
zo grondig zal aanpakken als de 262c.
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ın de twee voorgaande jaren (‘76 - ’77) werd namelĳk 
de gewone, maar zeer zeldzame, 262 gl sedan gebouwd. 
Modeljaar 1977 is een overgangsjaar waarin zowel 
deze tweedeurs sedan als de Bertone coupé werden 
gebouwd. circa driekwart van de 262 c productie was 
bestemd voor Noord-Amerika. er werden slechts weinig
rechtsgestuurde modellen gefabriceerd.

Voor de 262 c werden normaliter de sterkste V6 versies 
gebruikt. ın een spaanstalige brochure van 1981 wordt 
opgemerkt dat de injectiemodellen slechts in bepaalde 
landen werd geleverd, en dat de 262 c dus standaard de
B28A carburateur motor zal hebben. of er daadwerkelĳk
een aantal 262 c modellen met deze motor de ıtaliaanse 
fabriek verliet is de vraag.

Het officiële kleurenprogramma van de Volvo 262 c is
zeer bescheiden. Aanvankelĳk was slechts zilver met zwart
dak leverbaar. ıeder jaar werd er een kleur toegevoegd. 

op verzoek konden de auto's in afwĳkende kleurstel-
lingen worden geleverd. Afhankelĳk van de buitenkleur 
is het interieur zwart of beige. ook hier kon de klant 
kiezen voor een andere combinatie, waarbĳ de keuze wel 
beperkt was tot de twee leerkleuren. De zogenaamde
‘twotone’ goud/brons kleurcombinatie is de zeldzaamste
uitvoering van de Volvo 262c. 

volvo 262c overzichT
Het totaal aantal geproduceerde Volvo’s 262 c is onduide-
lĳk. Volvo claimt dat er in totaal 6.622 zĳn gebouwd. Volvo
telt namelĳk de chassisnummers vanaf modeljaar 1978.
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262C Tekst en research:
Maurice Pierik
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THEOQUEKEL

THE

SWISS
CONNECTION

ruim een jaar geleden kreeg ik ’s avonds een telefoontje uit Nederland. Niet van een familielid of bekende
maar van ene Kees Aelberts. ik was enigszins verrast toen ik besefte dat het ‘onze’ voorzitter was die zich
bij mij meldde. wat volgde, was een uitwisseling van ervaringen tussen twee hartstochtelijke 240-fans 
die elkaar nog nooit eerder gesproken hadden. Kees vertelde over zijn volvo-passie en ik over de mijne. 
Pas 2 uur later besloten we het telefoongesprek langzaam te beëindigen. een van de redenen dat Kees
belde was, dat hij wel eens wilde weten wie die clubleden in het buitenland eigenlijk zijn. ik ervoer tijdens
ons gesprek o.a. dat Kees uitstekend schwyzerdütsch spreekt, zijn 245 uit zwitserland komt (zie volvo-
logisch 2-2010) en dat er in zwitserland nóg twee registerleden wonen, waarover later meer. mijn belofte
was om met de andere twee leden hier contact op te nemen en me t.z.t. met een ‘volvo-verhaaltje’ terug 
te melden. excuses dat het zo lang duurde, maar nu is het dan zover.
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miJN volvo-verhAAlTJe
eerst maar even voorstellen: Mĳn naam is theo Quekel, 55 jaar jong en 
opgegroeid in de omgeving eindhoven. Als kleine jongen was ik al een autofan
en heb veel en lang met Matchbox-autootjes gespeeld. We hadden thuis 
helaas geen auto maar we waren niet de enigen, bĳ ons in de straat stonden
eind jaren zestig hooguit 4 auto’s. en als we eens in een auto reden, was dat
meerĳden tot aan de hoek van de straat, achter in het VW-busje van de 
aardappelboer. Als ik eraan denk ruik ik weer de muffe geur van de jute 
aardappelzakken. ık kan me ook nog goed herinneren dat een paar jaren later,
in 1974, de Volvo 244 op de markt kwam. Hoewel een klasgenoot de nieuwe
Volvo met een sneeuwschuiver vergeleek, was het bĳ mĳ zoiets als liefde op 
het eerste gezicht. ık vond het een echt stoere auto.

toen ik in 1986 m’n rĳbewĳs gehaald had en op zoek ging naar een auto, 
was het dus geen toeval dat mĳn keus op een 244 viel. Alhoewel ik nog een
moment geflirt heb met een rover 2600 en een VW Passat, waren zĳ uiteraard
kansloos tegen een zilverkleurige 244gle van 1979. De eerste rit in die 244
was onvergetelĳk, zo lekker… 
Aan deze wagen (met kenteken DY-99-tK) heb ik 4 jaar lang zeer veel plezier
beleefd. toen ik in de zomer van 1990 van baan veranderde en per dag ruim 
60 km moest afleggen, ruilde ik haar in tegen een andere 244gle van 1980

Foto: De 244GLE van Theo Quekel met kenteken TG-66258 die ook de cover siert is na 37 jaar nog steeds in prachtige staat.
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(MY81) met lPg. De ‘oude’ ging, als ik juist geïnformeerd
ben, jaren later in de export naar Afrika. De handelaar
waar ik de ‘nieuwe’ kocht had waarschĳnlĳk een twĳfel-
achtige reputatie want al snel bleek het ‘een-en-ander’ niet
te functioneren. Mĳn klachten werden echter afgewezen
en ik heb daarna al mĳn vakantiegeld uitgegeven aan
noodzakelĳke reparaties. ın dezelfde zomer werd ik zwaar
verliefd op een Zwitserse (mĳn huidige vrouw) en ruim
een jaar lang was de 244 toen mĳn trouwe begeleider op
de maandelĳkse ‘liefdesreisjes’ naar het Alpenland. 
Dat was een mooie tĳd, maar uiteindelĳk toch ook zwaar.
en dus verhuisde ik in de herfst van 1991 naar Zwitserland
en de 244 deed dienst als verhuiswagen, vol met spullen
en m’n racefiets op de imperial. Helaas had ik amper drie 
maanden later door onoplettendheid bĳ ĳzel een ernstig
ongeval. De Volvo was total-loss maar gelukkig, Volvo 
zĳ dank, bleef ik ongedeerd. Deze Volvo (gK-51-BJ) 
belandde uiteindelĳk bĳ een autosloperĳ in Duitsland.
Voor mĳ was dat het begin van een lange, lange Volvo-
pauze. gedurende deze tĳd bestond mĳn contact met
Volvo uit het verzamelen van oude Volvo-folders, Volvo-
miniaturen en een abonnement op het tĳdschrift ‘Volvo-Fan’.

‘AlTer schwede’
ruim 15 jaar later, inmiddels getrouwd en vader van 2 
kinderen, was ik al weer een tĳdje ĳverig op zoek naar een
‘nieuwe’ 244 gle (MY79). tja… het bloed kruipt waar het
niet gaan kan. ın maart 2007 had ik eindelĳk succes en
vond in Duitsland een in goede staat verkerende ‘alter
schwede’ uit 1978 met amper 92.000 km. Ze was 29 jaar
in het bezit van dezelfde familie geweest, maar helaas 
ontbrak het serviceboekje en had ik zodoende geen 
controle over de ‘historie’. Dat gaf weliswaar een bĳsmaak,
maar het bleef een buitenkansje en ik heb de wagen na
bezichtiging en proefrit direct gekocht. De invoer naar
Zwitserland verliep zonder problemen en met een nieuwe 
uitlaatdemper, 1 nieuw gloeilampje en 2 nieuwe ruiten-

wisserbladen kwam ze ook door de keuring. Heerlĳk, 
eindelĳk weer in een ‘echte auto’ te kunnen rĳden. 
ondanks de vrĳ goede staat blĳft het natuurlĳk een oudje
en zo heb ik er de afgelopen zeven jaren toch enige 
frankjes in moeten investeren en blĳft er voorlopig nog
genoeg werk aan de winkel, hoofdzakelĳk aan de 
carrosserie. Want hoe je het ook wendt of keert, ondanks
tectyl en andere voorzorgsmaatregelen, het is en blĳft
staal en op een gegeven moment duikt er ergens roest
op. De nieuwste probleemzones zĳn de wielkast rechts-
achter en op de motorkap bĳ de ruitensproeiers. Voor een
bĳna 37-jarige auto ziet ze er nog goed uit. De motor
loopt uitstekend en de kilometerstand bedraagt zo’n
118.000 km. Het is en blĳft een hobby en ik hoop er nog
lang in te kunnen blĳven rĳden (max. 5.000 km p.j. incl. 
familiebezoekjes in Nederland en mét winterpauze!). 

volvo 240-260 regisTer
Alhoewel ik het register al jaren eerder ontdekte, ben ik
pas in 2010 lid geworden. telkens verheug ik me op elke
nieuwe uitgave van Volvologisch, echt een mooi blad. 
Als ik dan weer lees wat de vereniging voor haar leden 
organiseert, chapeau! We hebben hier ook een paar 
kleinere Volvo-clubs, zo ben ik ook nog lid van ‘Volvo
team schweiz’, maar evenementen als sleuteldagen 
kennen ze hier (nog) niet. Die vind ik echt uniek en ze 
zouden ook voor mĳ een mooie gelegenheid zĳn om wat
meer over het sleutelen te leren. Bĳna een reden om weer
terug naar Nederland te verhuizen. Dat geldt ook voor 
de VKB waar ik veel goeds over gehoord en gelezen heb. 
tot mĳn spĳt moet ik bekennen dat ik er nog nooit ben
geweest, maar heb me voorgenomen er in 2015 bĳ te zĳn.

sTePhAN eN severiNe
Zoals reeds vermeld, was ik een aantal jaren geabonneerd
op het blad ‘Volvo-Fan’. Dit duitstalige tĳdschrift verscheen
voor het eerst in 1988 en werd tot 1998 ook 4x per jaar 
uitgegeven. De makers ervan waren twee Zwitsers. 
een van hen, stephan Würsten, is tevens mede-oprichter
en huidige voorzitter van de swiss Volvo Meeting (sVM).
De sVM is een van de grotere Volvo-meetings in europa.
een andere drĳvende kracht binnen de ıg sVM (ınteres-
sengemeinschaft) is een jonge vrouw genaamd severine
Wegmüller. Van Kees hoorde ik dat uitgerekend stephan
en severine de twee andere Zwitserse registerleden zĳn.

samen reden zĳ in 2009 in een Volvo 242l 1978 mee in 
de ‘golden ring’ classic cars rally in en om Moskou. 
Voor de reis naar rusland, tĳdens de rally en de terugreis
legden zĳ met hun 242 gedurende 10 dagen zo’n 7.000
km af. en behalve een lekke band op de terugreis ergens
in letland hadden zĳ geen enkel pechgeval. tĳdens de 
terugreis maakten ze overigens een tussenstop bĳ het
Volvo-Museum in göteborg. Hun zeer geliefde 242 
luistert inmiddels naar de naam ‘rallybil’.
Dat stephan een zeer grote 240/260-fan is blĳkt ook uit 
de rest van zĳn wagenpark. Naast 3 nieuwere Volvo’s 
bezit hĳ een vrĳ zeldzame gerestaureerde 244glt uit
1980 (let op het kenteken!), een 264gle uit 1981 en een
244glt uit 1989. stephan heeft een Volvo-fanshop met
een zeer uitgebreid assortiment  (veel modelauto’s) en 
is daarnaast voor Zwitserland importeur van Volvo-
onderdelen van de Duitse firma skandix. Men kan dus 
gerust stellen dat stephan en severine hun sporen 
hebben verdiend binnen het Zwitserse Volvo-wereldje

  Illustratie onder: ‘Rallybil’ in Moskou tijdens de ‘Golden Ring’ Classic Cars Rally.

svm 2015
overigens vindt de sVM ook dit jaar weer plaats (net als 
in 2009 weer als ıVM/sVM) en wel van 28-30 augustus in
het Kandertal in Berner oberland (zie ook de rubriek 
Volvomondig achter in dit blad). Dus collega-leden: als 
jullie komende zomer eens lekker de bergen in willen, of
in de buurt op vakantie zĳn, een bezoek is aan te raden!

Groetjes en tot ziens!  Theo Quekel.

Boven: ‘Rallybil’ met ver-

stralers en onder in een line-

up met andere klassiekers.

GK-51-BJ

Boven: Dit kenteken wil iedereen wel!

Rechts: Stephan en 

Severine; op de 

terugweg uit Rusland

een leuke Zweedse

onderbreking bij 

het Volvo-Museum..

Stephan en Theo in de Volvo-Fanshop...
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mecc iNTerclAssics: eeN TerugBliK
impressie van de vrĳdag: de eerste dag dat het mecc
opengesteld was voor het ‘gewone’ publiek om te
kunnen genieten van deze oldtimershow waar ons
volvo  240-260 register voor het eerst aan deelnam.
en dat werd een succes, diverse leden hebben onze
stand bezocht. een hartelĳk weerzien van bekenden, van
sleuteldag- en evenementenbezoekers tot een lid met
de jongste op kenteken staande 240. Maar ook vele 
andere Volvo-liefhebbers hebben een praatje gemaakt
waarbĳ we hoorden dat de witte 242 Dl nog net zo ruikt
als vroeger in de showroom en dat opa of vader er ook
zo een jarenlang met veel plezier hebben gereden. 
De 242 was zo goed gerestaureerd dat deze veel lof
oogstte en zelfs serieuze gegadigden, want hĳ is te koop!
De 264te werd veel gefotografeerd! toen ik een Duitse
bewonderaar vertelde dat dit de 'Honecker' wagen was,
sloeg diens stemming acuut om en vertelde hĳ me dat ik
ongelĳk had! Jawohl! De 264te waar Honecker daad-
werkelĳk mee reed, die staat ergens bĳ een bekende van
hem in Keulen... en die wagen had een knopje op de
vloer waarmee rĳdend in de DDr de stoplichten op
groen konden worden gezet! onze ‘Butiken-kraam’ werd
goed bezocht en we konden 5 nieuwe leden verwelkomen!
Uiteraard was er op deze show veel teveel te zien om te 
beschrĳven. Volgend jaar moet u zeker zelf komen kĳken!
Namens het register: Paul, Laury, Kees, Jacob, Henk, Frank
en Peter, dank voor het bemannen van de stand! (Red).

MECCiNtERCLAssiCs
Teks t :  Pe te r  K i s t e r s .  Fo to ’s :  Pau l  S ch reu r s .

De door Paul Schreurs gerestaureerde 

242 rook nog net zo als in de showroom...

Teveel te zien om op te noemen, volgend jaar is er weer een Interclassics, dus komt dat zien, komt dat zien!

Fraaie TE, niet van Honecker 

geweest, eigenlijk maar beter ook...

Wie van ‘oude’ auto’s houdt, zat goed...
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RADIATEUREN
AIRCONDITIONING
AUTORUITEN
Uden
Oostwijk 11a         Tel 0413-259094
UDEN@CARCOOLSYSTEMS.NL

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

www.carcoolsystems.nl

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.

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

info@toncar.nl • www.toncar.nl

restauratie - reparatie - revisie - onderdelen
alle merken (speciaal Volvo)

• ruime sortering onderdelen
en plaatwerk uit eigen magazijn • 

• APK- VVN keuring • 
• schadeherstel- en laswerk • 

• onderhoudsbeurten • 
• alarm inbouw • 

VERKOOP VAN:
• klassiekers (gerest./ongerest.) • 

• nieuw en occassions • 

Telefoon: 010-5117700
Fax: 010-5118843
Rodenrijseweg 127

2651BN BERKEL EN RODENRIJS

GEWOON RUIM 20 JAAR ERVARING
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COLUMN

De letter e als toevoeging voor een woord is niet meer weg te denken
in de hedendaagse samenleving. Deze letter, met het bijbehorende 
liggende streepje, verovert in sneltreinvaart de wereld waarin wij leven.
Vele woorden kregen de laatste jaren gezelschap van de letter e. 
De meest bekende is natuurlijk de post die wij dagelijks via de digitale
snelweg versturen en ontvangen; de e-mail. Maar ook e-bike, e-reader,
e-nummer en ga zo nog maar even door, zijn opkomende woorden in
onze huidige maatschappij. ook Volvo doet natuurlijk mee aan deze
rage. ın het rijtje ‘Zweden zijn...’ kan er weer een slogan bij; ‘Zweden
zijn anders.’ De nieuwe motoren kregen de naam; Drive-e. Dus de e
hangt er een beetje achteraan. Nu ben ik zelf niet zo e-achtig. oké, de
e-mail en de Jaguar e-type uitgezonderd. toch ga ik er vanaf nu zelf
een aan toevoegen: e-day! Het is de mannelijke versie van rokjesdag.
ook al was columnist en Volvo-liefhebber Martin Bril niet de bedenker
van rokjesdag, hij was wel degene die de term populair maakte door
er regelmatig op terug te komen in zijn columns. Voor de lezers onder
ons die nog nooit van deze dag gehoord hebben, hierbij even de 
definitie volgens Wikipedia; ‘rokjesdag is de dag waarop een groot
deel van de Nederlandse vrouwen voor het eerst in het jaar zomerse
kleding zoals een korte rok zou dragen, doorgaans midden april.’ Maar
vanaf nu dus de mannelijke versie; e-day. eigenlijk is het elleboogdag,
maar in het engels klinkt het natuurlijk net even lekkerder. Nou ja, 
elbowday nu ook weer niet, vandaar maar e-day! Dan nu mijn definitie:
‘e-day is de dag waarop een groot deel van de Nederlandse mannen
met een Volvo-klassieker voor het eerst in het jaar hun blote elleboog
door het bestuurdersraampje steken, doorgaans midden april.’ Ja ja,
de dames pronken graag met hun blote benen als de temperaturen
wat oplopen, wij heren doen het met onze blote ellebogen. ook de
rechter elleboog doet mee, speciaal voor degene met een rechts-
gestuurde klassieker. U begrijpt dat wij (mannelijke Volvologisch-lezers)
mee gaan doen met deze nieuwe trend vanaf 2015. Dus voorspelt Paul
Pietersma de eerste lentedag, grijp uw kans. De dames duiken in hun
kledingkast voor een korte rok, wij mannen stropen gewoon onze 
mouwen op. shirt met korte mouwen mag natuurlijk ook. Zodra de 240
is gestart geven we een slinger aan het hendeltje en laten het glas in
de dikke deur glijden. Bent u de gelukkige zonder raamslinger, dan
biedt de knop ‘raam open’ op de armsteun uitkomst. en mocht u nu in
het bezit zijn van een aircoknopje op uw dashboard? Niet indrukken!
Afblijven natuurlijk, dat is voor watjes. Nee... gewoon raampje open en
pronken met die blote elleboog. Haartjes in de wind (staan ze niet meer
op uw hoofd, dan in ieder geval wel op uw elleboog), zonnebril op, cd
van de Britse band elbow in uw cd-speler (verzamel-cd ‘lentekriebels’
mag natuurlijk ook) en geniet samen met uw 240, want de zomer is in
aantocht. evenals rokjesdag is e-day natuurlijk nooit te voorspellen.
toen deze Volvologisch op uw deurmat viel was het eind maart. Zou zo
maar kunnen dat ik als enige bewust was van ‘mijn’ e-day de afgelopen
maand. toch hoop ik dat de dag nog
moet komen. Volgens Wikipedia vindt
rokjesdag doorgaans midden april
plaats. ık ga er vanuit dat e-day samen-
valt met deze dag. Hebben wij midden
april geen AlV met toertocht? Juist ja!
Zou mooi zijn als de primeur van e-day
op deze dag plaats vindt. tot dan!

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

SWISS VOLVO MEETING 2015
Bericht van onze Swiss-connection:
De svM vindt ook dit jaar weer plaats (zie
boven en anders op internet) en wel 
van 28-30 augustus in het Kandertal, 
in het Berner oberland, zwitserland. 
Volvogroeten van Theo Quekel.

LENTE 2015
Voor u het nog niet wist, het 
is weer lente geworden!
Daarom wilden we u deze sticker uit
de oude doos niet onthouden. Deze
werd digitaal ingezonden door onze 
redacteur tim, waarvoor dank. (Red.)

OLDTIMER FESTIVAL
Het Nationaal Oldtimer Festival is in 2015
weer terug op de kalender en wel op 
zondag 2 augustus. 
Dit keer in combinatie met de thema events 
Paddock Porsche en Great British. verder natuur-
lijk een vol programma op het circuit met de 
parades, vrij rijden en races met klassieke 
bolides. tot ziens in augustus!
Houd al het nieuws in de gaten op onze site:
www.nationaaloldtimerfestival.nl of volg onze
Facebook pagina. Je blijft dan ook automatisch
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

E-DAY

Aanmelden
voor het vrij rijden is inmiddels ook geopend! 
Esther Blaakman T +31 (0)88 0402402

OLDTIMERDAG DE BILT 
Op zaterdag 12 september 2015 vindt
voor de 5de keer de Oldtimerdag in De
Bilt plaats. Ons eerste lustrum. 
Wij zullen hier op leuke wijze aandacht aan 
besteden. in de ochtenduren vindt een toerrit
plaats van ca. 70 km langs mooie plekken in
Midden-Nederland en 's middags worden de
oldtimers geshowd aan het publiek en is er
ruimte voor ontmoeting. De oldtimerdag vindt

plaats op de karakteristieke Dorpsstraat, de
oudste bestrate weg van Nederland.

op de oldtimerdag in De Bilt is de
evenementenregeling voor old-
timers van toepassing. oldtimers

waarvan het kenteken geschorst
is kunnen onder bepaalde
voorwaarde dan toch deel-
nemen. Meer informatie vindt
u op onze website. Meer infor-

matie en foto- en filmmateriaal 
van de vorige edities kunt u 

vinden op onze website.

INTERCLASSICS BRUSSELS 
6/7/8 NOVEMBER 2015
InterClassics & TopMobiel breidt in 2015
uit met  een Brusselse editie!
Maastricht 8 januari 2015 - Éen van Europa’s

meest gerenommeerde klassiekerbeurzen, inter-
Classics & topMobiel, krijgt vanaf 2015 ook een
Brusselse editie. op 6, 7 en 8 november 2015 zal de
eerste editie van interClassics Brussels plaatsvinden
in BRUssELs EXPo. De organisatie van inter-
Classics Brussels is in handen van MECC Maastricht
in samenwerking met BRUssELs EXPo.

LEDENPAS
Geen eigen bolide meer op de ledenpas.
ons lid Luc Kluijtmans schreef: “ik hoop dat 
ik dit jaar op tijd ben voor mijn nieuwe afbeelding
op de ledenpas van 2015. ik probeerde via de site te
uploaden maar dit lijkt niet te lukken. Het gaat om
deze foto. is dat op deze manier nog aan te passen?”
Helaas is het kostentechnisch niet meer mogelijk om
de extra pas met ledenauto te laten produceren.
Daar hebben we vorig jaar helaas al vanaf moeten
zien. Bij deze toch die foto in ons magazine (zie
boven). Fraaie Bolide Luc. Doet ie mee voor de 
mooiste dit jaar? Aanmelden via de site met een 
reportage en historie... (Red.)
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FACEBOOK

www.facebook.com/volvo240260register

foto pag 39: Als je van bovenaf de wereld bekijkt, ziet alles er anders
uit. en dat geldt dus ook voor onze volvo's. van de grilles en koplam-
pen zien we nagenoeg niets meer. de bumpers zijn echter groot 
genoeg om zelfs vanuit een helicopter te onderscheiden. de onderste
volvo heeft de oude dikke bumpers, terwijl het bovenste exem-
plaar de nieuwere ‘slanke’ bumpers heeft. wat valt nog meer op?... 
Nou, beide voertuigen zijn voorzien van een schuifdak. een schuifdak
kon ‘af fabriek’ worden besteld, maar nóóit op de stationwagens. 
Bij de stationcar moest dus altijd naderhand de zaag in het dak gezet
worden. Bij deze sedans zien we verder heel fraai de motorkap. 
de onderste heeft een zogenaamde ‘flatnose’ en de bovenste heeft
een ‘getrapte’ kap. Aanvankelijk was de trapgevel voorbehouden 
aan de 260, maar vanaf 1983 werden ook vele 240's voorzien van
deze neus. Kijken we nog preciezer, dan zien we dat bij de bovenste
wagen de ruitenwissers andersom staan en het stuurwiel zit ook aan
de andere zijde. dit is dus een rechtsgestuurde 240.
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NEDERLAND-VAN-BOVEN

BENZINE
Gespot in Hilversum. De benzineprĳs van de 
Euro 95 benzine was gedaald tot onder de 1,40.
Dan kan je nog eens een stukje gaan brommen
met je youngtimer. Hoe lang dat nog voortduurt
weet u wanneer u dit leest. Red.

RAMMELBACKEN
tĳdens onze laatse zweden-reis maakte ik deze 
foto. De wegwĳzer stond in västanvik aan het 
siljanmeer. Hier wonen volvo-eigenaren in de
skrikgärdsvägen, saab-eigenaren in de Nyåkers-
vägen en bezitters van resterende automerken
(heel toepasselĳk) in de Rammelbacken. 
Zweedse groet van Fränk van Gurp.

EX-HERMÉS 240 WAGON 
De ‘Paris Motor show’ 2014 stond voor volvo in
het teken van de nieuwe XC90. Maar dat was niet
het enige... Als onderdeel van het historische 
podium ‘Cars & Fashion’ stond daar een 1984

volvo 240 turbo station
Wagon van voormalig
president-directeur
Jean-Louis Dumas, van
de beroemde Hermés Kleding Company.
Dit is duidelĳk een geliefd en gekoesterd donker-
groen (twotone) exemplaar. Kĳkend voorbĳ het
exclusieve doorleefde leder zĳn er een aantal
extra opties aangebracht voor een van de grote
namen in de Parĳse kleding industrie. superfijn
uitgevoerd geeft de auto aan wat de top was in
interieur-design voor wat betreft de zintuigen:
ogen, geur en gevoel. De wagen behoort inmid-
dels tot de erfgoed-collectie van Hermés.  Red.

(bron: Mondial de L'Automobile)
Foto’s: swedespeed.com. 


