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De uithaler (pag. 20-21): In deze aflevering van
Volvologisch wordt uitgebreid stilgestaan bij
de Volvo 240 GL Jubileum uit 1987, zie ook 
de pagina’s 16-19. Ter viering van het 60-jarig 
jubileum van Volvo bracht men in Zweden een
beperkte oplage uit van de 240 GL Jubileum.
Van buiten herkennen we deze jubilaris direct
aan de speciale striping in rood-grijs en de '60'
logo's. Door de zwarte trim ogen deze 240-
modellen wat sportiever dan de gebruikelijke 
versies. Deze ‘jubileum’ kon in Zweden ook als
stationcar worden besteld. De op de uithaler
getoonde 240 heeft in plaats van de 14 inch 
Corona velgen grotere aftermarket velgen en
de voor- en achterbumper zijn voorzien van de
bekende reflectorstrepen. 

KALENDER2015

tekening: Uit een oude Engelse ‘towing’ brochure uit de zeventiger jaren. Op vakantie met je bootje...

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 mEI 2015
Nr. NAAm WOONPl. tYPE

2639 A.C.J. Dickens Geertruidenberg 240 GL
2650 E.P.G. Wetzels Maastricht
2651 E van der Ven Santpoort-Zuid 244 GL
2652 W Wagter Katwĳk 244 GL
2653 D. Bordewĳk Tiel 245 GLT
2658 Merĳn Hartog Landsmeer 240 GLE
2663 H.H. Nagel Arnhem 245 GL

DAtA ONDEr vOOrbEhOUD, ActUElE INfO OP DE sItE!

ZAtErDAG/ZONDAG 27-28 jUNI 2015
vOlvO ExPErIENcE
bOmENcENtrUm bAArN
(Dit is géén registerevenement, wĳ zĳn
wel aanwezig met onze butikenstand in de
Club-Highstreet)
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 EN ZONDAG 
26-27 sEPtEmbEr 2015
vOlvO klAssIEkErbEUrs
AUtOtrON rOsmAlEN
thEmA: vOlvO IN sPOrts!

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

Vakantie!Vakantie!

NIEUWELEDEN



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  54 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

Qr cODE
heeft u een smartphone? scan de code
om snel naar de website te gaan om het
laatste (evenementen)nieuws te lezen.

AUf WIEDErsEhEN !
Voor de verandering wil ik u eens een leuk echt gebeurd verhaaltje vertellen: Mijn vader is nu 83 jaar, hij is met
recht een oude Nijmegenaar geworden. Sinds hij is gestopt met werken (pas 3 jaar geleden!) en die dagelijkse 
bezigheden ophielden, gaat het vlotte er steeds sneller vanaf. Rust roest (b)lijkt wel. Dit was voor mij aanleiding om
weer eens naar Zwitserland te gaan, daar waar zijn (inmiddels 81 jarige) neef woont. Diezelfde man is overigens bij
toeval één van de eerste Zwitsers die ooit de Nijmeegse Vierdaagse gelopen heeft in 1952, kort na de oorlog... 
Het was net het programma Memories (maar dan in het ‘eggie’), mede mogelijk gemaakt door een op dat moment
zielsgelukkige ondergetekende. En waarom? We léven nog! En alleen dat al mag mijns inziens dagelijks gevierd
worden. Daarom gingen we, mijn ouders en ik, op pad.

Het was de zondag voor Koningsdag dat wij in het gehucht ‘Wangen’ naar de Bäsebeiz gingen voor ‘Kaffee und 
Kuchen’, slechts 150 meter lopen van huis, het lentezonnetje scheen vrolijk.
De serveerster vroeg belangstellend wie de meegebrachte gasten aan de terrastafel zijn: “Mi Cousin vò Holland!”,
stelt neef Walter ons voor. Met een nostalgische glimlach zegt de dame dat ook zij iemand uit Nederland kent. 
Niet uit Nijmegen, maar uit Amersfoort... (alwaar uw voorzitter thans woont). ik zei haar dat ze dan een kaartje moest
schrijven en dat ik dat de volgende dag in persona zou afgeven. Zij snelde het huis binnen en kwam terug met een
persoonlijke ansichtkaart. 
Gezelligheid kent geen tijd, maar de senioren vielen om 21.30 uur letterlijk om van vermoeidheid. Het bleek een
zeer intensieve dag. Niet veel later het afscheid: Auf Wiedersehen! Zo zette ik in het donker koers naar Nijmegen
met twee blije ingestorte oudjes aan boord, die sliepen als roosjes...  
Wat is het mooi om zo’n zeldzaam weerzien bij te wonen en daar deel van uit te mogen maken. 

Koningsdag: na een paar tussenstops uiteindelijk aankomst
in Amersfoort. Eérst nog even die kaart droppen voor ik
thuiskom. Leuk toch?! En wat schetst mijn verbazing: daar
staat zowaar een 240 voor de deur! Met Register embleem!

de wereld is klein...

Stiekem zijn u en ik misschien nog meer met elkaar verbon-
den dan wij nu weten? Daarom: ToT ZiENS! Wie weet waar,
via wie en waarom! Namens het hele bestuur en commissies
wens ik u net zo’n verrassende en mooie zomer(vakantie)!

Met zomerse Volvogroet, Kees Aelberts.

BiJ de cover: de volvo 240 gl Jubileum uit 1987 die
ook op de uithaler is te bewonderen en uitgebreid wordt
beschreven vanaf pagina 16. rechtsonder bij de grille
zien we de stekkeraansluiting voor de elektrische motor-
verwarming. in Nederland werd deze accessoire niet 
aangeboden, maar in scandinavië is zo'n standverwar-
ming vrij gebruikelijk. Kwestie van de stekker in het 
stopcontact en de timer goed zetten. 's ochtends (of wan-
neer je wilt) is de motor reeds voorverwarmd. daarmee
bespaar je brandstof en slijtage aan de motor. Uiteraard
is het interieur zo ook sneller op temperatuur.

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) - 9 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 • juni 2015 • nr.2
vOlvO 240-260 rEGIstEr Opgericht op 
06-09-97 • vOlvOlOGIsch lEDENmAGAZINE
(verschijnt 4 x per jaar in de laatste week
van ieder kwartaal).

Molenstraat 11
4851 SG ULVENHOUT
T: 076 565 68 79
F : 076 565 44 51
E : smeekens@wxs.nl SHOWROOM ONDERHOUD RESTAURATIES

Wordt ú 
onze nieuwe 

penningmeester?!
T 06 40 65 47 70
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16 VoLVo 240 JUBiLEUM 1987

20 UiTHALER: VoLVo 240 GL JUBiLEUM 1987

25 BUTiKEN, 240-260 GADGETS EN PARAFERNALiA

26 TECHNiEK: DE AiRCoWoRKSHoP

28 TAXATiE: MiJN VoLVo EN iK

32 ALV 2015 EN ToERToCHT, EEN TERUGBLiK

36 VoLVoMoNDiG EN CoLUMN VAN GURP

INhOUD

© 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
3628

ATTeNTie! Kopij, foto’s/illustraties en kleine advertenties 
voor volvologisch nr. 3-2015, moeten UiTerliJK 12 AUg 2015
in het bezit van de redactie zijn!

OOk mEEDOEN AAN ONZE EvENEmENtEN?

foto: De taxatie.



40 JAAr lANg vreemde moToreN
eind 1974 kwam de productie van de Volvo 264 op gang.
Met de Volvo 264 is iets bĳzonders aan de hand. Want dit
is de eerste Volvo met een vreemd hart. De V6 motor werd
samen met Peugeot en renault ontwikkeld en in Frankrĳk
geassembleerd. 
ın die dagen werd deze samenwerking gezien als een nood-
zakelĳke stap. Met name Volvo president Pehr g. gyllen-
hammar was een groot voorstander van internationale 
samenwerking. Volvo verkocht onvoldoende auto's om de
ontwikkelingskosten van al haar motoren te kunnen dragen.
Bĳ deze 'PrV' V6 is het niet gebleven. Al snel volgden de
Nederlandse Volvo's met renault motoren. Andere 

te k s t  e n  r e s e a r c h :  m a u r i c e  P i e r i k
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40 jAAr
‘vrEEmDE mOtOrEN’

voortaan komen alle motoren
van de nieuwe Volvo’s

weer uit Skövde

VooRJAAR 1975

boven: De introductiefoto van de 264Gl. links: De ‘Autovisie’ uit

1975. De volvo 264 Gl met kenteken 77-Em-24 was een van de vroeg-

ste 264 volvo’s in ons land. helaas is deze auto niet meer.

elke aflevering kijken we terug in de tijd. deze keer duiken we in 
de eerste helft van 1975. de volvo 200-serie is net geïntroduceerd, 
dus er is nog nauwelijks sprake van enige wijzigingen in deze 
modelreeks. Uiteraard zijn wel de eerste testverslagen beschikbaar. 
We nemen de volvo 264 gl nader onder de loep. daarna nemen 
we nog wat oude actualiteiten door.

40 jAAr GELEDEN(5)

leveranciers van motoren
zĳn Volkswagen/Audi, Mit-
subishi, Ford, Mazda en
Peugeot. De meningen
over deze niet Zweedse
motoren lopen sterk uit- 
een. Feit is dat Volvo anno 2015 met veel bombarie afscheid
heeft genomen van niet-Zweedse motoren. Na 40 jaar zĳn
Volvo's uitsluitend leverbaar met een krachtbron uit skövde. 

hoe Beviel zo'N v6 eigeNliJK?
om tot een oordeel te komen gaan we het gerespecteerde
blad AutoVisie raadplegen. ın januari 1975 publiceerde 

AutoVisie de eerste test van de Volvo 264 gl. Dit toen-
malige topmodel kostte 35.730 gulden. een zeer stevig 
bedrag, waarvoor ook een Mercedes 280e, een BMW
3.0si, een Fiat 130 (kent u die nog?) of een opel Diplomat
kon bekomen. stuk voor stuk snelle apparaten.

De nieuwe lichtmetalen V6 motor werd aandachtig 
bestudeerd. Men vond het opvallend dat de V6 er in de 
264 behoorlĳk anders oogde dan die in de Peugeots. 
Dit verschil is te verklaren, omdat Volvo's V6 een Bosch 
inspuitsysteem heeft in plaats van carburateurs. 
Wat echter onverklaarbaar bleek was het geringe vermogen
dat de motor in het testvoertuig wist te mobiliseren. 



boven: een franse advertentie waarin volvo na 7 jaar bezinning haar 

nieuwe wereldwonder presenteert. rechts: Een 264 Gl advertentie voor 

de Engelstalige markt waarin volvo voor de verkoop van de 264 gelooft in 

een combinatie van individualiteit en gezond verstand.

10 ı  volvologisch

40jAAr GELEDEN (5) - VooRJAAR 1975

ın plaats van de beloofde 140 paarden mat men op de
testbank een vermogen van slechts 95 pk! geen wonder
dat de anderhalf ton zware Volvo 264 gl nogal looiig 
aanvoelde. ın de standaardsprint, die anno 1975 van 
0 tot 80 km/uur ging, maakte de 264 totaal geen indruk.
De Volvo had ongeveer anderhalf keer zoveel tĳd nodig
als zĳn concurrentie om deze sprint klaren.

dorsT
Dat een 2,7 liter grote V6 niet zo zuinig is, wist men toen
ook wel. Het verbruik van 1 op 6 werd echter als 'niet 
misselĳk' omschreven. De motor bleek wel prachtig stil 
te lopen. stiller dan de oude zes-in-lĳn uit de Volvo 164.
De automatische versnellingsbak werd geroemd om zĳn
uitstekende schakelgedrag.

WegliggiNg
op basis van de bovenstaande opmerkingen zou men
kunnen concluderen dat de nieuwe PrV-motor niet zo'n
bĳzondere aanwinst was. Bĳ AutoVisie wist men echter
nog een aantal andere zaken positief te waarderen. 
Zo is de lichtmetalen V6 motor veel lichter dan de oude 
zescilinder, waardoor de auto niet alleen lichter, maar 
bovendien aanzienlĳk prettiger stuurde. Bĳ de Volvo 164
wilde de voorzĳde bĳna alleen maar rechtuit. De 264
bleek duidelĳk beter te sturen. De nieuwe voorwielop-
hanging hielp daar in belangrĳke mate aan mee. “tjonge-
jonge, wat is die  wegligging veel beter geworden.”, lĳkt
me een veelzeggende uitspraak van de hoofdredacteur.

eN de resT?
eigenlĳk kunnen we daar kort over zĳn. remmen doet 
zo'n 264 goed. Het comfort is meer dan uitstekend. 
Zowel de vering als de met leer beklede meubels doen
hun werk goed. “De verstelbare lendensteun moest in 
alle auto's dwingend voorgeschreven worden”. 
De rĳpositie is erg goed en het uitzicht over het 
dashboard bevalt goed. De verchroomde grille van de
264 gl werd vreemd genoeg minder mooi bevonden 
dan het zwarte rekwerk van de 264 Dl. 
Maar bĳ de Volvo's draait het niet zo zeer om de 
elegantie. Alles aan de Volvo doet stoer, fors en zwaar 
aan. Dat deze Volvo 264 lang mee zou moeten kunnen
gaan was 40 jaar geleden voor AutoVisie al zo klaar als
een klontje.

coNclUsie
Hoewel de motor het ergste doet vermoeden is het 
eindoordeel van AutoVisie uiterst positief. “te midden van
de lang niet gemakkelĳke concurrenten in deze prĳsklasse
biedt Volvo iets goeds – iets erg goeds. Niet sprinterig,
niet nerveus, maar wél – en dat is heel belangrĳke stap
vooruit voor het merk – een échte ‘rĳdersauto’.”
Kĳk, daar word je als Volvo-liefhebber warm van... 
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WAT geBeUrde er Nog meer BiJ volvo?
Achter de schermen speelt zich het nodige af bĳ Volvo.
Vanaf 1 januari 1975 is DAF onderdeel van Volvo. 
Voortaan spreken we in de Benelux van 'DAF-Volvo'.
Aanvankelĳk is het grootste verschil de benaming en 
inrichting van de dealers. Maar met een nieuwe naam op
de gevel ben je natuurlĳk niet klaar. De bedoeling is dat
de DAF-modellen netjes naast de grote Volvo 240 en 
260-serie kunnen worden uitgestald. De modellen van 
dat moment, de DAF 46 en DAF 66, zĳn echter kleine
stadsauto's die vooral bekend zĳn om hun handige 
automatische versnellingsbak. 

Daarom wordt een DAF in de reclame-uitingen voortaan
aangeprezen als veilige auto. De pay-off, de zin waarmee
een reclameboodschap wordt afgerond, luidt daarom:
“DAF – gebouwd uit veiligheid”. Maar met woorden alleen
ben je er niet. Volvo bleek de DAF 66 onderworpen te
hebben aan diverse crashtests, en hieruit bleek dat het
met de passieve veiligheid van de de DAF 66 opmerkelĳk
goed gesteld was. 

Onder: De DAf 46 was de voortzetting van de DAf 44. het grote verschil zit 'm in de achteras. 

In plaats van pendelassen zit daar nu een DeDion achteras waardoor de wegligging veel beter werd. 

Gebleven was het tweecilinder motortje. Op de foto zien we de DAf 46 sedan en stationcar.

40jAAr GELEDEN (5) - VooRJAAR 1975

volvo is veilig
Wat we allemaal allang wisten werd in 1975 nog dunnetjes
bewezen. Uit Zweeds onderzoek bleken de Volvo's uit de
140 en 164-serie een stuk veiliger dan andere auto's. 
Alle Zweedse ongevallen met dodelijke afloop van 1973
werden onderzocht. Uit het onderzoek bleek de kans op
een ongeluk met dodelijke afloop in een Volvo driemaal
kleiner is dan gemiddeld. 
Inmiddels zijn de technieken zo ver gevorderd dat Volvo
zelfs durft te stellen dat vanaf 2020 Volvo's zo veilig zijn
dat hierin geen doden meer vallen in het verkeer.

boven: vanaf 1975 stonden volvo's en Dafjes gezellig in een showroom.

Onder: Zelfs het Dafje was een veilige auto.

Dus naast de goede wegligging en de uitgekiende 
automaat, werden de kreukelzones en kooiconstructie van
de DAF 66 in de reclames geroemd. 
Het grote publiek kon op de rai'75 kennis maken met de
DAF-Volvo modellen. ook de voorjaarsshow stond in het
teken van het samenwerking tussen beide automerken.

Onder: hier zien we het toenmalige topmodel van DAf, 

de 66 marathon coupé. De DAf 66 werd later omgevolvood. 

bij deze actie verdween de 66 coupé 

uit het programma.

eN verder?
Voor de zomervakantie maakt het limburgs Dagblad (zie rechts) melding van 
de Volvo 66. Volvo had nog geen officiële foto's vrĳgegeven, dus deed de krant
het met een kiekje van een erg merkwaardige DAF 66 met een wel erg grote 
voorbumper (van een Volvo 144 notabene!) en provisorisch verbouwde grille.
Hoewel het bericht grotendeels klopt, bleek de aanpak van Volvo iets subtieler. 
Maar hierover de volgende keer meer.
Wordt vervolgd.
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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

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

035 588 52 22

WWW.SWED ISHCARPARTS .NL

DÉ WEBSHOP

VOOR AL UW

VOLVO ONDERDELEN



de volvo240 gl Jubileum in dit artikel werd alleen
gemaakt voor de zweedse markt. een uitermate 
zeldzame verschijning dus. dit in tegenstelling tot de
1977 Jubileum-editie (50 jaar volvo) die weliswaar
ook zeldzaam is maar die men toch wat vaker 
tegenkomt op beurzen en evenementen. 

BiJzoNderhedeN 240 gl JUBileUm
Het meest opvallende is de grĳs met rode striping en de
‘1927-1987 60 years’ logo’s op zĳkant en achterklep en het
luxueuze blauwe pluche interieur. De gl is verder voorzien
van aftermarket 16" Volvovelgen, originele verlaging voor en
achter, rVs-uitlaat en diverse optie’s zoals elektrisch bedien-
bare ramen voor én achter, originele Zweedse alarminstallatie,
buitentemperatuurmeter en stopcontact vóór bĳ de grille.
swedish collection is de derde eigenaar. De tweede eigenaar
heeft de Volvo 30 jaar in bezit gehad van vader op zoon. 

1927-1987 | 60 JAAR VoLVo - JUBiLEUMEDiTiE

vOlvO 240 JUBiLEUM 
tekst:  ronald Wassink en maurice Pierik | foto’s:  ronald Wassink

De vader heeft de Volvo van de eerste eigenaar overgenomen
toen de wagen 2 jaar oud was. De eerste eigenaar heeft de 
Volvo aangeschaft in trollhättan bĳ de plaatselĳke Volvo Dealer.
Diverse accessoires werden bĳ de wagen bewaard zoals de
originele radio. leuke anekdote: toen de wagen werd 
aangeschaft op de VroM beurs in gotenburg bleek dat de 
volgende dag na 50 km rĳden de radiateur lek was. De ver-
koper is toen 150 km komen rĳden vanuit zĳn woonplaats
met een vervangende radiateur omdat hĳ het zo erg vond 
dat dit nu moest gebeuren. goede service dus.

1987
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foto: De prachtige diepblauwe ‘Pullman’ pluche bekleding oogt nog als nieuw.

ı  17
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foto’s boven en 

links: De Zweedse 

versie met corona 

velgen. 

bron: internet, 

Garaget.org.

specificATies
Merk: Volvo (200-serie)
type: 240 gl Jubileum 1927-1987
Herkomst: Zweden
Bouwjaar: 1987
Motor: 2.3 liter 4-cilinder (B230F), 80 kW
Versnelling: 5-bak handgeschakeld
Kleur ext.: Zilvergrĳs metallic
Kleur int.: Blauwe ‘Pullman’ pluche bekleding
eigenaar: swedish collection, Baarn (2011)
Km stand: 118.000

vOlvO 240 JUBiLEUM 1987 De Zweedse ‘240 gl Jubileum’ is luxer en gebaseerd op
de 240 gl en heeft een 2.3 injectiemotor. tevens kon de
Zweedse versie ook als stationcar worden besteld. De 
Nederlandse ‘Jubileum’ werd alleen als sedan geleverd.
De Zweedse 240 gl Jubileum werd normaal geleverd 
met corona-velgen (zie onder) en niet met de aftermarket
velgen die u op de foto’s in het artikel ziet. (Red.)

Nl versie vAN de 240 JUBileUm

op de advertenties rechts is naast ander ‘jubileumnieuws’
de Nederlandse Volvo ‘240 Dl Jubileum’ te zien. De Neder-
landse uitvoering is nogal bescheiden uitgerust, want zelfs
de kunststof wielcovers ontbreken. De tekst spreekt van
speciale wieldoppen. Wat er zo speciaal aan is, is onduide-
lĳk behalve dat deze oude type wieldoppen normaliter niet
gevoerd werden in Nederland. De ‘Dl Jubileum’ is verder
opgeleukt met decoratieve striping, koplampwissers, anten-
ne en speakers. Voorts is de auto altĳd grĳs metallic gespoten.
De 2-liter motor en vĳfbak was standaard op een 240 Dl.



volvo 240 gl JUBileUm ı  s ı  1987 ı V o LV o Lo G i S C H  J U N i ı 2015 
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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

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

VERGELIJK HIER
UW KLASSIEKERVERZEKERING

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

DOE DE PREMIECHECK 
VAN 15 KLASSIEKERVERZEKERAARS
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2015 - PrıJsWıJZıgıNgeN eN WıJZıgıNgeN ıN Het AssortıMeNt VoorBeHouDeN
Bestel artikelen online op: www.volvo240-260register.nl 

Prijzen zijn excl. verzendkosten. 
De artikelen zijn ook te zien en 
te koop op de Alv en vkb en 
op sommige evenementen.

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! 
verJAArdAgsKAleNder
leuk cadeautje! 2-zijdig in kleur.
rAllYschildJes ToerriT
collectorsitems. Diverse ritten.
WiNKelWAgeNmUNTJe
luxe sleutelhanger
WAxiNelichThoUder
leuke eland, z.l.d.v.s.

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,
of -sleUTelhANger
Bij een bestelling en los op de 
VKB en de evenementen. 
Zo lang de voorraad strekt!

8.-

2.-

19.-

3.-

grATis!
5.-8.-Vanaf

1.-

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

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.



AircoNdiTioNiNg
Beide heren hebben het bedrĳf van hun vaders overgenomen, die het in 1987
oprichtten als radiateuren service Helmond. ın de loop der jaren werden de 
activiteiten uitgebreid met reparatie en montage van airconditioning-systemen,
standkachels, oliekoelers en autoruiten.  ınmiddels heeft het bedrĳf ook een
vestiging in uden. 
Na een kennismakingsrondje kregen de deelnemers een uitleg van de principes
van airconditioning (zie hiervoor ook het artikel in Volvologisch nr. 2 - 2012, op
pagina 24). Door middel van een opengewerkt apparaat werd gedemonstreerd
hoe de compressor werkt en wat de functie van het expansieventiel is. 
Hoewel bekend met de beginselen, kregen de aanwezigen veel interessante
technische weetjes te horen. 

r134A
Zo is een airco-systeem niet alleen gevuld met koudemiddel, maar ook met 
een kleine hoeveelheid olie om de pomp te smeren. De olie in oude systemen
die oorspronkelĳk met r12 waren gevuld is niet geschikt voor gebruik met het
thans gangbare r134a. Als een oud r12-systeem moeten worden gevuld met
r134a wordt dit opgelost met een zogenaamde retrofit-kit, waarbĳ de oude
olie wordt geneutraliseerd en een nieuw type olie wordt toegevoegd. 
Voor de zescilinders waarvan de compressor moet worden vervangen is zelfs
een geavanceerde retro-compressor leverbaar:  aan de buitenkant hetzelfde 
als het origineel, maar van binnen voorzien van de modernste techniek. Deze
compressor is daardoor veel lichter, krachtiger en duurzamer. 
ook werd iedereen eraan herinnerd dat de airco regelmatig aangezet moet
worden (zelfs in de winter) om uitdroging van de pakkingen en afdichtingen te
voorkomen en om de compressor te smeren. 

vUlliNgsgrAAd
Daarna was het tĳd om de airco’s in de auto’s van de deelnemers te controleren.
Normaal gesproken is de airco gevuld met 800 g koudemiddel. Jaarlĳks gaat
daarvan zo’n 5 tot 10 procent verloren via afdichtingen, dit is een niet te 
voorkomen proces. om de vullingsgraad van het systeem te meten wordt het
koudemiddel met speciale apparatuur uit de airco gepompt en gewogen. 
Zodoende kan worden bepaald hoeveel moet worden bĳgevuld. ook bĳ de
auto’s waarvan de airco nog goed werkte bleken de systemen te moeten 
worden bĳgevuld, wat ter plekke werd gedaan. 
De deelnemers aan deze airco-workshop zĳn dus weer klaar voor de zomer!

CAR CooL SySTEMS
AIrcOWoRKSHoP

Een plaatje uit het ‘oude fotoboek’: De oprichters van radiateuren service helmond, 

tegenwoordig car cool systems, de heren Piet Ermers en Wim van der cruijsen.

zaterdag 21 maart waren we te gast bij car cool systems in 
helmond, een gespecialiseerd bedrijf in airconditioning dat
veel ervaring heeft met de volvo 240/260-serie. We werden
met koffie ontvangen door mede-eigenaar eric ermers die het
bedrijf samen met vennoot marcel van der cruijsen runt. 
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KWiJleN iN de shoWroom
Zo gezegd zo gedaan. op naar Volvo dealer van der Wulp, toen nog in
Westmaas. rondvraag had mĳ geleerd dat van der Wulp goed bekend
stond. Na kwĳlen in de showroom, een proefrit en pittig onderhandelen
(er moest tenslotte nog een 240 worden ingeleverd), hebben we een 
offerte laten maken. Zonder computer was dat destĳds een fluitje van
een cent. De offerte werd namelĳk ter plekke keurig uitgeschreven. 
thuis werd het wikken en wegen, want het ging tenslotte om een 
bedrag van bĳna 48.000 harde Hollandse florĳnen. De accessoire lĳst
werd vele malen tot in detail doorgenomen, vooral als je leest dat een
simpele radio met cassettespeler 955 gulden ging kosten. 

WeiNig gAdgeTs
uiteindelĳk werd er besloten over te gaan tot de aanschaf van een 
‘Midnight Blue’ (toepasselĳke kleur voor een droomauto) Volvo 240
estate met een 2-liter motor en weinig gadgets. Het enige extra wat

d o o r  G e r a r d  h a m s ,  l i d n u m m e r  7 5 5

mIjN vOlvO EN iK
NA15 JAAR WEER VERLiEFD BĲ ELKAAR 
in januari 1993 was het zover, na lang dromen, veel sparen, 
één Amazon en tweemaal een volvo 240 sedan, moest het 
er dan eindelijk van komen: een volvo 240 estate. Als volvo 
liefhebber had ik gelezen dat volvo bezig was met de laatste
producties van de 200-serie. Aangezien wij genoeg gespaard
hadden voor onze eerste nieuwe auto, zei mijn vrouw géke 
direct dat wij maar gelijk moesten gaan kijken naar een 
‘Nieuwe Klassieker’, zoals door haar mooi werd verwoord.

wĳ ons toen hebben veroorloofd was 
een centrale vergrendeling. Niet zo'n 
sophisticated uitvoering met afstands-
bediening als vandaag de dag, maar een
die via het omdraaien van de sleutel van
het bestuurdersportier alle deuren afsluit.
De eerste zeven jaar hebben we de 

Volvo uitsluitend privé gebruikt. Hĳ
‘sliep’ gelukkig binnen in onze garage.
Als er maar één regenbui verwacht
werd, ging de auto al naar binnen.
Nog gekker: als de auto nat was en
géke was met de 3 kinderen naar het
zwembad geweest, werd de auto 
direct in de garage gestald en werden
de raampjes een klein stukje open
gezet zodat hĳ snel weer droog was.
Nadat wĳ een maand in het bezit
waren van de blauwe Zweed heb ik 
de bekleding, lampunits en binnen-
schermen van de wielkasten verwĳderd
en gecontroleerd of er wel goed 
getectyleerd was. ık heb het hier en
daar nogmaals dunnetjes overgedaan.
De buren stonden met open mond te
kĳken en vroegen of ik wel goed bĳ
mĳn hoofd was. 

gArANTie
We zĳn elk jaar met de Volvo naar
Frankrĳk geweest, volgepakt en een
mooie Knaus-caravan voorttrekkend.
Hĳ heeft ons nooit in de steek gelaten.
twee jaar na aanschaf ging een lampje
van het motormanagement branden.
Direct de dealer gebeld en die heeft
de zaak keurig opgelost. garantie, zei
Van der Wulp!
ın 2000 begon ik leaseauto te rĳden,
uiteraard een Volvo. Het werd een V40.
De familie stond nu wel voor de vraag
wat te doen we met de Volvo estate?
Met 91.000 kilometer op de teller 

was hĳ eigenlĳk pas net ingereden. 
er was een mogelĳkheid om de auto
tegen een redelĳke prĳs in te ruilen
en ik vroeg me hardop af of we dit
moesten doen.
Mĳn vrouw géke was met dit luxe
‘probleem’ gauw klaar: “Er wordt niets
ingeruild! Hĳ is betaald en eet geen
brood. We wilden destĳds een ‘nieuwe
klassieker’ en als we hem lang genoeg
stallen wordt hĳ vanzelf die klassieker.”
Zo gezegd, zo gedaan. Hierna heeft
de auto twee jaar in onze garage
doorgebracht. Daarna moesten wĳ op
zoek naar een stalling want we gingen
verhuizen naar een huis zonder garage. 
Dat is gelukt. ık heb onderdak kunnen
vinden bĳ een goede kennis in een
bedrĳfshal. onze auto werd gestald in
het halfdonker, ergens in een hoek.
De auto werd zonder voorzorgsmaat-
regelen weggezet. Maar nu komt 
het: uiteindelĳk werden het vĳftien

foto onder: Na een goede poetsbeurt 

weer als nieuw en Gerard en Géke hams 

weer helemaal verliefd op hun 240 Estate 

(en op elkaar natuurlijk)!
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lange jaren van stilstand. Behalve
gave herinneringen was de jaarlĳkse
verlenging van de schorsing het
enige dat ons gedurende die jaren
aan de auto herinnerde. 

WeerzieN
ın februari van dit jaar bereikte ik de
65-jarige leeftĳd: deze oudere 
jongere was inmiddels met pensioen.
géke zei: “Zodra het wat beter weer
wordt moeten we maar eens kĳken
wat er over is van de Volvo”. 
op 16 maart jongstleden was het 
V-day. Na 13 jaar een weerzien met
onze Volvo.  
Hĳ was best wel stoffig, maar er zat 
zowaar nog lucht in de 22 jaar oude
banden. We hebben de Zweed op
een autoambulance gereden en naar
de plaats gebracht waar hĳ weer 
rĳklaar gemaakt zou worden door
mĳn vriend Jan en ik.
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de WerKzAAmhedeN
Wat hebben we uiteindelĳk gedaan 
alvorens de 240 weer in gebruik te
nemen?
• oude benzine eruit, nieuwe benzine 

plus injectiereiniger.  
• 2 voorwielen remmen los gemaakt
• Distributieriem vervangen
• 3 V-snaren vervangen
• Koelvloeistof vervangen.                                                                  
• radiateur en blok gereinigd
• Nieuwe koelvloeistof
• onder de radiateur getectyleerd
• tankfilter eruit gehaald (veel werk)

Hoe doe je dat? een auto rĳklaar
maken? Allereerst de meest span-
nende vraag: zou de auto starten? 
en hoe dan verder?  Na een bak koffie
en wat overleg besloten we: bougies
eruit en olie op de zuigers. Na nog
een bak koffie ging de moersleutel 
op de pulley en probeerden we hem
rond te krĳgen. Dat was een kunstje
van niets, zonder probleem of bĳ-
geluiden ging de motor soepel rond.
Daarna hebben we gekeken of er
benzine opgepompt werd en of er
vonk was. Jawel, dat was er! 
Vervolgens is er een nieuwe accu 
aangesloten en ging de sleutel in het
contact. Na twee keer stotteren kwam
onze klassieker in beweging, en wat
stonk dat zeg! De benzine (of wat er
voor door ging) produceerde een
vieze chemische stank. Maar hĳ liep! 
Dat was toch wel een prestatie...

coNTrole iN de TANK
Na de nodige onderhoudswerk-
zaamheden (riemen en vloeistoffen
vervangen) probeerden we de auto
weer te starten. Maar hĳ wilde niet.
We hebben weer vonk en benzine 

gecheckt en wat zagen wĳ? Druppels
benzine in plaats van benzinestroom-
pjes. Na controle in de tank bleek dat
er onderin de tank geen benzine zat
maar ruwe olie en daardoor had de
opvoerpomp de geest gegeven en
zat het zeefje onder de opvoerpomp
vol met ruwe olie. Dat was een tegen-
valler, maar desalniettemin niet 
getreurd. De benzinetank werd verwĳ-
derd en vervangen door een nieuwe.
Na montage en installatie van een
nieuwe opvoerpomp: victorie! De
motor startte en draaide.

Na nog eens verschillende werkzaam-
heden heb ik de auto aangeboden
voor APK bĳ VoMD in Dordrecht. 
De Volvo werd zonder op- of aanmer-
kingen goedgekeurd. De eerste rit 
op de grote weg was nog geen 
genoegen omdat de banden in de
stalling platvoeten hadden gekregen.
ınmiddels hebben we onze vriend
voorzien van nieuwe sloffen en dat
bracht het oude vertrouwde gevoel
weer terug. 

TAxATie
ın de tussentĳd waren wĳ wat wĳzer
geworden met betrekking tot de 
huidige waarde, zodoende heb ik,
veel te laat, contact opgenomen met
Jaco van Duyn inzake de sleuteldag in
Waalwĳk. ık heb bĳ Jaco het verzoek
neergelegd of het alsnog mogelĳk
was om mĳ aan te melden voor 
taxatie. Al een half uur na het versturen
van de mail, kwam het positieve 
antwoord. Jaco, nogmaals dank!

mIjN vOlvO EN iK

foto’s: het 

te vervangen 

bezinefilter

in de tank.

tĳdens de taxatie waren er veel 
complimenten voor de auto. en na 
de taxatie keken wĳ plotseling anders
naar onze Volvo, gezien het mooie 
bedrag dat eruit rolde. eerst was het
gewoon onze auto die uit de stalling
kwam na 15 jaar. Maar na alle lof-
uitingen en taxatie zĳn we als gezin
best trots op oNZe unieke Volvo. 
Nu begint het koesteren van onze 
hernieuwde relatie en het uitstippelen
van fijne lange ritten.

foto: mijn vriend jan, 

de monteur.

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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Alv & Noord velUWe-iJsselriT: TerUgBliK
redelĳk bezocht maar toch, op een Alv zou je meer
leden verwachten. het weer was goed, iets te koud

maar wel droog en zonnig. Wederom een goede 
organisatie en een leuke eindbestemming in het bos. 

Wat altĳd leuk is om te zien zĳn de rituelen bĳ aanvang
van een toerrit. Het ‘keuren’ van elkaars Volvo en de tips

en adviezen die men elkaar geeft. De motorkappen 
gaan open en de rallybordjes worden geplaatst. Fred

roelfsema was er ook met zĳn rallyuitvoering van de 240.
Die komt dus ook op onze VKB-stand te staan die in het
teken zal staan van ‘Volvo in sports’. Dat komt dus mooi

uit. De AlV verliep wat rommelig en het zaaltje 
was eigenlĳk iets te krap mede 

door de l-vorm. Jammer dat 
we nog steeds geen nieuwe 

penningmeester hebben 
kunnen melden. Maar 
misschien gaat dat op 

korte termĳn nog lukken. 
Het verslag kunt u 
separaat bĳ deze 

Volvologisch 
aantreffen. 

De ooievaars die bĳ 
het startpunt nestelden 
hielden alles trouwens 
heel goed in de gaten. 

ook onderweg waren er
veelvuldig ooievaarsnesten  

langs de Ĳssel aanwezig. 
Heel fraai om dat eens te zien.

Al met al was het een erg  
geslaagde dag die goed 

is verlopen. Met dank aan 
de organisatie!

AlviJSSEL-VELUWERiTte k s t  e n  f o t o ’s :  r o n a l d  W a s s i n k .
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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



36 ı  volvologisch

rubriek voor en dóór leden...

verhalen, anekdotes en al 

wat nog meer interessant is 

voor de 240-260 liefhebber.vOlvOmONDIG

stIll GOING strONG
Ook in 2015 weet men voor een reclame-fotoshoot nog steeds
of liever gezegd alwéér onze stoere Zweed te vinden!
Hij sierde de cover van het aprilnummer 2015 van het Appie Heijn & Bol
magazine met de titel ERoPUiT! Tja, het blijft een family-car, dus tijdloos,
gewoon tijdloos... Volvogroeten van Frank van Gurp.

vkb 2015
26 en 27 september is het weer feest!
Niet vergeten want de Volvo Klassieker Beurs komt
er weer aan. Het thema is ‘Volvo in Sports’ en daar
spelen wij dus op in met een zoals gewoonlijk 
spectaculaire stand op onze vertrouwde plek op de
bovenring in het Autotron. Komt allen want we 
hebben ook nu weer erg leuke Volvo-parafernalia, 
-gadgets en verse koffie voor onze leden (Red.).

cOlUmN

red Burner, toettoet Koning, race gabber, Heinz Prins en Halfzware
rakker. u zou misschien denken dat het de bijnamen zijn van enkele
criminele maatjes van Willem Holleeder. Maar nee hoor, het zijn 
troetelnamen voor onze Volvo 240. Dat vindt de ANWB in ieder geval
na het intoetsen van het kenteken op hun website. Heeft u het kenteken
van uw geliefde Zweed al ingevoerd in de ‘autobijnaamgenerator’ die
vanaf begin maart beschikbaar is op internet? uw geliefde kameraad
met de naam 240 of 260, die bij zijn geboorte vaak de naletters 
(we spreken hierbij niet over voorletters) l, Dl, gl, gle of glt 
meekreeg, krijgt van de ANWB bijnamen toegewezen waar menig 
eigenaar slapeloze nachten van krijgt. uit het onderzoek dat de ANWB
hield ter promotie van de nieuwe online dienst blijkt dat één op de zes
automobilisten zijn of haar vierwieler een naam geeft. Dat zou betekenen
dat een groot deel van onze leden rondrijdt in een Volvo 240 of 260
met een koosnaam. De echte liefhebber heeft natuurlijk al lang een
naam voor zijn of haar ‘kindje’. Daar hoeft de ANWB geen website voor
in het leven te roepen. onze 22-jarige ‘zoon’ 240 gl en 20-jarige 
‘dochter’ 480 gt hebben wij als ‘pleegouders’ meteen een naam 
gegeven toen ze over de drempel van de garage reden. Djärv -de
stoere Zweed- en lycka -de Hollandse schone- slapen gemoedelijk
naast elkaar in de garage. Broer en zus kunnen het uitstekend samen
vinden. samen op stap gaan ze echter nooit, dat is dan eigelijk weer
wel jammer. Krijgen personen soms een schouderklopje, die twee van
ons krijgen zo nu en dan een heupklopje. Vaak nadat ze weer een 
langere reis achter de rug hebben. Ze hebben dus fraaie Zweedse
namen waar we ons niet voor hoeven te schamen. Maar de top drie van
meest gekozen namen volgens de ANWB zijn Koekblik, racemonster
en gebakje. geen namen die liefkozend aandoen natuurlijk. Alhoewel...
gebakje? Nu heeft de uit engeland overgewaaide bijnaam ‘De tank’
van onze Zweed nu ook niet echt een hoog welkom-bij-de-familie-
gehalte! Deze bijnaam is tevens erg populair onder sporthelden van
heden en verleden. De Belgische doelman Frank Boeckx, wielrenner
Bram tankink en de overleden voetballer theo laseroms zijn slechts
enkele voorbeelden. Volgens het exclusieve magazine voor Volvo-
rijders ‘Drive’, die eigenaren tot 1997 in hun brievenbus kregen, kreeg
‘De tank’ toch vaak intiemere koosnamen. ın het artikel ‘leve de 
legende’ uit april 1993, wat verscheen naar aanleiding van het uit 
productie nemen van de Volvo 240, waren ‘Ben’, ‘Harry’ of ‘sjaak’ vaak
gekozen namen. (Voor het geval u nog twijfelde... de 240 is dus 
mannelijk). De Volvo 240 was volgens Drive een onderdeel van het
gezin. Dat artikel sierde tot vorige zomer de muur van onze kantine bij
mijn ex-werkgever expert. De reden was dat mijn collega’s bij hun 
geboorte ook dezelfde namen meekregen. Ben en Harry moesten 
jarenlang mijn passie voor de Volvo 240 aanhoren. toen ik vele jaren
later ook nog een collega kreeg met de naam sjaak, heb ik hun namen
in het artikel nog maar even met een fluorescerende viltstift gearceerd.
Zes weken na de introductie van de 
‘autobijnaamgenerator’ heeft de ANWB
al 150.000 namen gegenereerd. ook
hebben ruim 3.000 bezoekers van de
nieuwe site hun eigen bijnamen inge-
zonden. De meest opvallende zijn;
Marco carsato en leonardo Die cabrio.
Hoe heet die van u eigenlijk? Mail het
aan de redactie, wij zijn erg benieuwd. 

Frank van Gurp.
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DjÄrv

240-260 rEGIstEr = 40e vrIENDENclUb
In het afgelopen jubileumjaar waarin onze 200-serie 40 werd
werden wij welkom geheten als 40e vriendenclub van de kNAc.
En dat is een vermelding waard! Red.

tE kOOP vOlvO 244 -1983
Kilometer-stand: 337.095, Motor: B19E (met electrische  overdrive),
Cruise-control, Electrisch bedienbare ramen, Corona velgen, Metallic lak,
Kleur: Donkerblauw, Bekleding: Grijs, Midden-armsteun, Getint glas,
Stuurbekrachtiging, Radio/CD-speler, Trekhaak,  Brandstof: Benzine Euro 95,
APK: 2 jaar. vraagprijs: € 1.500,00   mobiel: 06 30 84 62 89.

AUtOsAlON GENÉvE
Maart j.l. heb ik foto’s (zie boven) genomen van de Volvo-stand op de Salon
de l’Automobile de Genève. Met als blikvangers de S60 Cross-Country 
en de XC90 Twin Engine. Met vriendelijke groet, Pim van der Veer.

boven: Zo te zien 

moeten we in de 

toekomst zelf de 

stroom opwekken.
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fAcEbOOk

www.facebook.com/volvo240260register

foto pag 39: Begrafenisauto's zijn per land zeer verschillend. 
hier zie je vaak verlengde Amerikaanse stationcars met 
weinig inkijk, maar in zuid-europa is een veredelde bestel-
wagen niet ongebruikelijk. soms hebben begrafenisauto's
zeer grote zijramen. in engeland zie je nog veel imposante
verbouwde daimlers. vanwege deze verschillen zijn begra-
fenisauto's nooit standaard producten, maar voertuigen die
door gespecialiseerde bedrijven worden gebouwd. hoewel
de brochure doet vermoeden dat volvo zelf begrafenisauto's
op basis van de 245 heeft gebouwd, is dit niet het geval. 
op de betreffende folder (uit 1978) zien we een begrafenis-
volvo gemaakt door de firma Nilsson.
de begrafenisauto is 70 cm verlengd. doordat de portieren
van een 242 zijn gebruikt en het dak iets verhoogd is oogt
de auto niet eens zo sterk uit verband. het interieur is 
grotendeels op het luxeniveau van de eenvoudige 245 l 
gebracht. de aandrijving wordt verzorgd door de B21A
motor die gekoppeld is aan een vierbak of een automaat. 
die laatste voorziening is wel zo prettig in het gebruik op het
kerkhof.  

vOlvO bEGrAfENIsAUtO - brOchUrEcOvEr ‘78 

vOlvOmONDIG

vOlG ONs OP 
fAcEbOOk
Bijgaande plaatjes 
waren of zijn te zien op 
onze face-book pagina’s. 
Komt dat zien, 
komt dat zien! Altijd leuk 
om even te spotten.


