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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.

Eind goed, al goed
Als toetje voor het jaar 2015 heeft u nu een overvolle Volvologisch in uw handen.
Er is dan ook weer veel gebeurd het  laatste kwartaal. Er is veel deelgenomen aan onze activiteiten en dat is een
teken dat we lekker bezig zijn met elkaar. Het is niet aan onze club om wereldproblemen op te lossen. 
Wij willen juist een lichtpuntje zijn door ons zo nu en dan samen toe te leggen op de dingen die leuk kunnen zijn.
De VKB was voor ons een enorm succes dankzij de mensen die zich letterlijk met hart en ziel hebben ingezet. 
Zo ontstond een geweldige dynamiek bij ons in de stand. Als grote kers op de taart meldde Bart de Jager zich aan 
als onze nieuwe penningmeester. Fantastisch!
Bij de najaarsrit kwamen zo’n honderd mensen samen. Ook daar was de extra inspanning van sommige leden 
zeer welkom en dat werd bijzonder gewaardeerd. Dàt maakt onze club nou zo ’n goede club: we zijn mooie mensen
die er samen wat bijzonders van maken. Zo belééf je dingen samen. En dat maakt onze 240’s ook zo leuk: daar 
beleef je wat mee. Iedere auto heeft zijn eigen verhaal, en dat kunnen we met elkaar delen. Wagens zoals de 
zilveren Henkiemobiel, die auberginekleurige van de Van Gurpjes ‘On Tour’ door Ierland, de rode estate van Jeroen
Krabbé in een zoektocht naar Van Gogh, en, en, en... Ook uw legendarische bolide heeft zeker al wat meegemaakt 
en dat maakt ‘m nog mooier. Dus kom maar op met dat verhaal in de volgende Volvologisch! 

Met een heel nieuw jaar voor ons kijken wij ook al een beetje vooruit. Half januari zijn we voor de 2e keer in 
Maastricht bij Interclassics. En tegen die tijd heeft iedereen, veelal automatisch, keurig de contributie voldaan, toch?
De ALV  zal waarschijnlijk gecombineerd worden met iets anders dan de voorjaarsrit, en dan zitten we al in april te
denken. Verder stimuleren we onze leden om internationale bijeenkomsten van buitenlandse zusterclubs te gaan
bezoeken. Het zal nog een behoorlijke onderneming worden om überhaupt het niveau van dit jaar te evenaren, 
laat staan te overtreffen. Toch is dat laatste een leuke 
uitdaging die wij graag voor u en met z’n allen 
aangaan. We gaan er weer wat moois van maken!

Gisteren is geschiedenis,
Morgen is een mysterie,
Vandaag is een geschenk.

Leer van gisteren,
Droom van morgen,
En leef vandaag.

Namens het bestuur en de commissies wens ik u 
fijne feestdagen en een voorspoedig 2016

Kees Aelberts

BIJ de cover: In de vorige volvologisch hebben we kennis
gemaakt met Modeljaar '86 van de volvo 240, en hier zien we
er meteen een. van zo dichtbij bekijk je een auto doorgaans 
alleen bij het autowassen. en zo te zien heeft deze 240 GL de
tand des tijds opmerkelijk goed doorstaan. de 240 GL was 
indertijd het topmodel voor het Nederlandse programma. 
Hierbij moet worden aangetekend dat de auto officieel als
volvo 240 GL Grand Luxe werd aangeprezen. dat klinkt deftig,
maar in de praktijk viel die luxe nogal mee. In plaats van stoffen
bekleding heeft zo'n Grand Luxe tricot pluche stof. de metallic
lak en lichtmetalen velgen waren in Nederland — ook op dit 
topmodel — een optie (Red). © Foto: Marcel de Wolff.

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 • Bart de Jager 
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),
Maarten Obbens (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 2016
Bestuur/Commissies: 2 februari - 
15 maart - 17 april (ALV) - 7 juni - 6 september - 
8 november.
Bestuur: 1 maart en 18 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 • December 2015 • nr.4
VOLVO 240-260 REGISTER Opgericht op 
06-09-97• VOLVOLOGISCH LEDENMAGAZINE
(verschijnt 4 x per jaar in de laatste week
van ieder kwartaal).
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De uithaler (pag. 20-21) van deze uitgave is de 
240 GL van modeljaar ‘86 (zie cover en artikel op 
pagina 16). Omdat model ‘85 al vroeg was uitver-
kocht, startte de productie van model ‘86 al begin
augustus ‘85. Het op 7 augustus gepresenteerde
model ‘86 betekende na ‘79 en ‘81 opnieuw een 
grotere ingreep in de carrosserie van de 200-serie.
Tevens de laatste grote ingreep want de 240 zou
volgens Volvo de jaren negentig gaan halen en zo
geschiedde weten we inmiddels. Aerodynamischer
en dus stiller was het motto want ook markt in 
de Verenigde Staten moest worden bediend. 
De liefhebbers van de 240 aldaar vonden de 700-
serie er te Noord-Amerikaans uitzien en weigerden
om over te stappen. 
(Bron: Boek Volvo 240 en 260: modelwijzigingen in chrono-

logische volgorde, Wietze de Vries. Red).

KALENDER2016

Illustratie: De zomer is allang voorbij, nog even nagenieten en wachten op 
het voorjaar. Een tekening uit een accessoire-brochure van 1987.

De klassieke Volvo-specialist voor: 
• APK
• Reparatie & Onderhoud
• Perfecte motortuning
• Injectiemotoren
• Restauratie
• Schadeherstel

T 0174 2127 99
M 06 14 74 09 89

E info@janoomsclassics.nl

Vlotlaan 124
2681 TV Monster

Westland

www.janoomsclassics.nl

TOT EN MET NOVEMBER 2015
NR. NAAM WOONPL. TYPE
2692 R. Bakker Heerhugowaard 240 Polar
2697 Buurkes Apeldoorn
2698 P. Gerrits Strĳbeek 245 Classic
2699 G. vd Veer Leiden 240 DL
2702 F. Harkema Valkenswaard
2703 T. Briels Weert
2704 E. Reinen Langenboom
2705 R. van Oosten Badhoevedorp
2706 G. Nĳland Ede
2707 A. Weekenstroo Lochem
2708 F. van Soest Lochem
2709 L. Zondag Ben.-Leeuwen 242 DL-S
2710 T. Kion Ouderk. ad Ĳssel 240 GL
2711 H. Schmitz Sprockhoevel
2712 P. Drubbel Wĳchen
2713 M. Roos Zeewolde
2714 R. Schols Maaseik
2715 D. Jonker Ermelo 240 GL

NR. NAAM WOONPL. TYPE
2717 C. Haselaar Nieuw Vennep
2719 R. Cartoef Kors Schiedam
2720 A. Essers Apeldoorn
2721 J. v. Luffelen Merksplas
2722 E. de Wit Alphen ad Rĳn
2723 E. Roth Amsterdam 240 Polar
2724 W. Keller Lier
2725 J. Âsfalk Ugglarp
2726 E. van Setten Arnhem 240 GL
2727 F. Zwanenburg Zevenhuizen
2728 M. van der Maar Tĳnaarlo
2729 E. Korstanje Hansweert
2730 J. Doodeman Heemskerk 240 
2731 P. v. Kleunen Zoetermeer
2733 C. Kerstens Arnhem 245 GLT
2734 D. Eerenstein Zwolle 245 GLE
2735 E. Wessels Kootstertille 240 Polar
2736 W. Vente Nieuwerk. ad Ĳssel 244 DL

DATA O.V. ACTUELE INFO OP DE SITE!

14-15-16-17 JANUARI 2016
INTERCLASSICS MAASTRICHT
MECC MAASTRICHT
KOM NAAR ONZE STAND EN DOE
ELKAAR DE BESTE WENSEN...
MEDIO MAART 2016
ALV EN WORKSHOPS

MEDIO APRIL 2016
VOORJAARSTOERTOCHT

MAANDAG 16 MEI 2016
(2E PINKSTERDAG)
VOLVODRIVETREFFEN
BEZOEK ONZE CLUB-STAND!

MEDIO JUNI 2016
ZOMERTOERTOCHT

ZATERDAG EN ZONDAG 
24-25 SEPTEMBER 2016
VOLVO KLASSIEKERBEURS
AUTOTRON ROSMALEN

MEDIO OKTOBER 2016
NAJAARSTOERTOCHT,

MEDIO NOVEMBER 2016
WINTERKLAARDAGEN

Voor de sleuteldagen en 
workshops op onze vaste 
adressen (o.a. Schmidt - Gemert, 
Van Roosmalen - Waalwijk en
Nordicar - Heerhugowaard zijn
de data (nog) niet bekend. 
Kijk op onze website voor de
meest actuele informatie!

NIEUWELEDEN
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GEOPEND VAN MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 8.00-17.00 UUR EN ZATERDAG VAN 9.00-13.00 UUR

uw volvo specialist

WWW.GARAGEVANWES T.N L
TEL 0251-311915 UITGEEST

Garage Van West

Door jarenlange VOLVO ervaring en inkoop van diverse restpartijen, 

beschikken wij over enorm veel VOLVO en DAF onderdelen.

Tevens te koop gevraagd VOLVO en DAF onderdelen.

Autobedrijf G.Brouwer BV

Burchtstraat 9-11  • 8374 KC KUINRE •  Telefoon: 0527 - 231444
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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.
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Voorkom teleurstellingen en lees onze spelregels op www.volvo240-260register.nl
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ATTeNTIe! Kopij, foto’s/illustraties en kleine advertenties 
voor volvologisch nr. 1-2016, moeten uITerLIJK 12 feBruArI 
2016 in het bezit van de redactie zijn!

OOK MEEDOEN AAN ONZE EVENEMENTEN?



dAf 66 wordT voLvo 66
op 15 augustus 1975 werd de Volvo 66 gepresenteerd. 
De Volvo 66 is een doorontwikkeling op de bekende DAF
66 die nog een tĳdje door werd gebouwd als goedkoper
alternatief. op 26 september startte de landelĳke cam-
pagne met een paginagrote introductie-advertentie. 
op het eerste gezicht lĳkt de Volvo 66 nogal sterk op de
DAF. De dikke bumpers en diagonale streep op de grille
zĳn op het eerste gezicht de enige verschillen. Volvo 
benadrukte uiteraard dat de nieuwe compacte Volvo een
heel veilige auto is. Naast de volumineuze stalen bumpers
was de carrosseriestructuur op een aantal punten versterkt.
Voortaan heeft de 66 een gelaagde high-impact voorruit
en hebben de gordels een oprolautomaat.

NAJAAR 1975
In deze aflevering gaan we kennis maken met de eerste Nederlandse volvo. Ineens begeeft volvo
zich in het segment der compacte automobielen. Na de oliecrisis vonden de Zweden het hoog tijd
om ook kleinere auo's aan te bieden. voor de vaste clientèle zal het als een schok gekomen zijn 
dat er plots omgebouwde dAf-jes te koop zijn als volvo. In dat opzicht is het moedig dat volvo het 
aandurfde om deze stap te zetten. uiteraard stonden de Zweden ook niet stil en is er een jaar na 
de introductie van de 200-serie al het nodige te melden.

40JAARGELEDEN 

Voor het eerst in de geschiedenis is een DAF, pardon de
Volvo 66, leverbaar in metallic kleuren. DAF's specialiteit,
het pientere pookje, ging overboord. De Volvo 66 heeft
een normale automaatpook. om vooruit te rĳden moest 
je de pook, net als bĳ iedere automaat, naar achteren be-
wegen, en niet andersom zoals bĳ een DAF gebruikelĳk is.
Voortaan kon de auto alleen in de Neutraal worden gestart,
zodat ongeplande rĳbewegingen bĳ het starten voorkomen
werden. Het stuurwiel en de stoelen werden verbeterd. 
De 66 werd geleverd als Dl met 1.1 motor en als gl met 1.3
motor. Feitelĳk is de laatste de voortzetting van de DAF 66
Marathon-versie. De 66 gl heeft bĳvoorbeeld de Marathon-
bestickering en  verstralers. De coupé-versie van de DAF
66 keerde als Volvo niet meer terug, waardoor voortaan 

alleen de sedan- en een stationcarversie konden worden
geleverd. Volvo sprak van een twee- en driedeursversie. 
De term stationcar was voorbehouden aan de grote Volvo's.

de NIeuwe MIddeNKLASSer
Met de naamsverandering werd de prĳs van de auto ook
anders. De Volvo 66 werd zo maar 2000 gulden duurder
dan de DAF 66! Daarmee probeerde Volvo de 66 te laten
concurreren met auto's als de Alfasud, renault 12, Fiat 128
en Honda civic. stuk voor stuk voorwielaandrĳvers die
veelal ook met vier deuren geleverd konden worden. 
Weliswaar heeft een 66 standaard een variomatic automaat,
waardoor autorĳden heel eenvoudig wordt. De motor-
prestaties van de Volvo 66 stelden echter weinig voor.
Zou de naam Volvo zo veel meer waard zĳn? Volvo 
Nederland benadrukte dat de 66 een heel veilige auto was
en dat de variomatic de meest geavanceerde automatische
versnellingsbak die je je kon voorstellen. ook werd de 
“De Dion-achteras” (terecht) aangeprezen. een dergelĳke
wielophanging trof je alleen op sportieve wagens aan. 
tot slot werd de nadruk gelegd op de lange levensduur
maar dat was meer ingegeven door het merkimago. om 
de DAF-klandizie niet geheel te verliezen bleef de goed-
kopere DAF 66 nog een jaar in productie. Dat zelfde gold
voor de DAF 46. Volvo achtte het onverstandig om deze
eenvoudige tweecilinder DAF om te bouwen tot Volvo.

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

(6)

ToevAL BeSTAAT NIeT
ıs het u niet opgevallen hoe sterk de voorzĳde van de Volvo 66 doet denken aan de Volvo 140? Het lĳkt welhaast toeval
dat met slechts een diagonale streep een DAF 66 tot een Volvo 66 kon worden omgetoverd. om tot dit toeval te komen
moeten we terug naar 1972. Na een aantal aftastende jaren besloot Volvo in 1972 DAF Personenwagens over te nemen.
DAF was ver gevorderd met een rigoreuze facelift van de DAF 55. Deze facelift omvatte vooral een nieuwe achterwiel-
ophanging. Maar ook de voorzĳde werd niet ongemoeid gelaten. een oud-medewerker van Volvo car Helmond verklaarde
dat hĳ op een goede dag de opdracht kreeg om het ontwerp van de nieuwe neus aan te passen aan de ophanden zĳnde
nieuwe Volvo-styling. Met een prototype van de nieuwe kunststof grille van de Volvo 140 op de tekentafel ontstond de
grille van de nieuwe DAF. Uiteraard werd de Volvo-diagonaal nog niet toegepast op de nieuwe DAF. ın september 1972
was het zover: DAF presenteerde de nieuwe DAF 66 en Volvo de gefacelifte 140-serie. Het ‘omVolvoën’ van de DAF 66 was
daarna een koud kunstje. 

De gelijkenis tussen de Volvo 140 en DAF 66 van MY 1973 is frappant.
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In deze Duitse advertentie wordt uitgelegd dat de Volvo 66 weliswaar niet de goedkoopste is maar standaard wel meer biedt dan de concurrentie.

Rechts: Het Vrije Volk testte de Volvo 66.



KeNNISMAKeN MeT de 264 eN de B21 
De Amerikanen maken kennis met de Volvo 264 en de
B21. tot de zomer van 1975 produceerde Volvo nog de
164 voor de Noord-Amerikaanse en Japanse markt. ın 
augustus 1975 werd echter Modeljaar '76 gepresenteerd.
De Amerikanen, canadezen en Japanners konden voor
het eerst kennis maken met de Volvo 264, het nieuwe top-
model met B27F V6-motor. Net als bĳ de 240-modellen,
wĳken de Amerikaanse 260-versies af van de europese
versies. om aan de wetgeving te voldoen hebben de 260's
niet de grote rechthoekige koplampen maar dubbele
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ronde sealed beam koplampen. Bĳ de viercilindermodellen
liepen de Amerikanen en Japanners ook nog achter de
feiten aan. ın die landen leverde Volvo nog de oude B20F
motor. Voor modeljaar '76 was deze achterstand ingelopen,
want voortaan kregen de 240-modellen de modernere 
2.1 liter B21F motor.

Luxe LIfeSTyLe coMBI
Volvo achtte de tĳd rĳp voor een extra luxe stationwagen
en bracht daarom in november diens eerste zescilinder
stationcar uit: de Volvo 265 Dl. Volvo maakt duidelĳk dat

40JAARGELEDEN - NAJAAR 1975

Kees de Regt, manager bij de KNAC, ging deze
zomer vol goede moed op vakantie naar
Spanje. Althans, tot de auto in Frankrijk 
plotsklaps snelheid minderde... 
Hieronder een aantal nuttige tips van een 
‘ervaringsdeskundige’ die aantonen dat de
ene verzekering de andere niet is.

• Breng alle inzittenden achter de vangrail in veiligheid en 
neem contact op met de alarmcentrale. Het nummer staat 
op de achterzĳde van uw pasje. Zorg voor voldoende hesjes 
en een gevarendriehoek (in de meeste landen verplicht).

• In Frankrĳk zĳn geen wegenwachters die ter plekke komen, 
maar een dépanneur die via een praatpaal moet worden 
opgeroepen en die de auto naar een nabĳ gelegen garage 
zal brengen. De takelkosten naar dit bedrĳf en een eventuele 
doorsleep naar een gespecialiseerde garage zullen door de 
KNAC rechtstreeks aan dit bedrĳf worden voldaan.

• Bĳ de KNAC heeft u recht op een vervangende auto als 
blĳkt dat uw eigen auto niet binnen 48 uur te repareren is. 
Een waarschuwing: tegenwoordig zĳn er veel aanbieders 

(meestal verzekeraars)  van ‘pechhulp’. Ogenschĳnlĳk 
goedkoop, ware het niet dat zĳ pas overgaan tot repatriëring 
van de auto als deze niet binnen 4 werkdagen(!)
gerepareerd kan worden. Bĳ pech op vrĳdagavond zou dat 
betekenen dat je een hele week moet wachten totdat de auto
is gemaakt of per openbaar vervoer (2e klas) huiswaarts 
keren. Einde vakantie, met dank aan de zo ‘gunstig geprĳsde’ 
pechhulp-verzekering. 

• Sluit altĳd een reisverzekering af. Als je dat via de KNAC hebt 
gedaan zien de medewerkers van de alarmcentrale dit en 
kunnen aangeven dat de dekking ‘onvoorziene uitgaven’ de 
kosten van het hotel en de maaltĳden vergoed. 

• Zorg altĳd dat je een creditcard hebt. Voor de borg en 
eventuele aanvullende verzekeringen van de huurauto moet 
je een (door de verhuurmaatschappĳ vereiste) creditcard 
overleggen. Ook hier een puntje van aandacht: bedenk dat 
er in zo’n geval direct een fors bedrag van de kredietlimiet 
wordt gereserveerd c.q. afgeschreven. Dat deel kan dus niet 
meer tĳdens de vakantie worden gebruikt. Overigens: de 
daadwerkelĳke huurkosten van de vervangende auto 
worden rechtstreeks door de KNAC voldaan.

• Houd er rekening mee dat niet altĳd direct een vervangende 
auto voorhanden is. Zeker op ‘zwarte zaterdagen’ niet. 
Het lĳkt vaak eenvoudig om bĳ een lokale verhuurder een 
auto te huren maar deze staan meestal niet te trappelen bĳ 
het idee dat u op doorreis bent naar een ander land en de 
auto in Nederland gaat inleveren.

BR EAKDOWN  S E RV I C E
Los van de directe en unieke voordelen organiseert de 
KNAC workshops, taxatiedagen, rally’s en ritten, Cars & 
Coffee-bĳeenkomsten en biedt uitstekende autoverzekeringen
aan. Bovendien ontvangen KNAC-leden acht keer per jaar 
het autoblad ‘de Auto’ en is er de KNAC de Breakdown Service.
Bĳ pech wordt de Wegenwacht gestuurd. Alleen heeft een
KNAC-lid extra rechten. 
Een Wegenwacht lid kan geen aanspraak maken op hulp 
tĳdens een rally, een KNAC lid wél. Daarnaast kennen wĳ een
gegarandeerde repatriëring van klassieke auto’s uit het 
buitenland. En bĳ de ANWB mag je maar maximaal twee 
verschillende kentekens hebben per jaar. De KNAC kent 
deze beperking niet.

VOOR Ú, IN PLAATS VAN VOOR IEDEREEN
PERSOONLIJKE PECHHULP

ADVERTORIAL

De KNAC Services B.V. is een 100% dochter 
van de ANWB, de vereniging KNAC heeft een
eigen bestuur en is compleet onafhankelijk.
De ANWB moet miljoenen leden bedienen en 
levert dus een pakket aan algemene diensten.
Maar wij zijn als KNAC uitsluitend met auto’s
bezig. Dat maakt ons een totaal andere club,
die veel meer maatwerk kan leveren, zoals
specifieke verzekeringen en pechhulp voor
liefhebbers van auto’s.

S P E C I A L E  A ANB I ED ING
De KNAC biedt u de mogelĳkheid om tĳdelĳk tegen extra 
voordelige voorwaarden voor een lidmaatschap te kiezen 
(al vanaf € 42,- per jaar). Wie dat nu doet krĳgt de rest van
2015 het lidmaatschap gratis, inclusief KNAC Breakdown 
Service (pechhulp), een originele KNAC-badge voor op de 
auto en een Sonax poetspakket t.w.v. € 34,95. Het enige dat 
u hoeft te doen is bellen met de Ledenservice van de KNAC
(070-3831612) en te vermelden bĳ welke Vriendenclub u
bent aangesloten.  Aanmelden kan ook via KNAC.nl/lid-worden-
van-de-knac. Bovendien krĳgt uw club voor ieder nieuw 
KNAC-lid € 12,50 van de KNAC. Goed voor de clubkas!

KNAC& ANWBKNAC
VERGE L I J K I NG  KNAC - P E CHHULPPAKKE T  E N  ANWB  WEG ENWACH T:

Classic Car Pakket Wegenwacht 
Europa Standaard

Pechhulp Nederland (voor alle gekentekende 
voertuigen exclusief vrachtwagens) ✔ ✔

Hulp bĳ pech en ongevallen in het buiten-land ✔ ✔

Vervangend vervoer in binnen- en buiten-land ✔ ✔

Dekking aanhangwagen/caravan ✔ ✔

Altĳd-terug-garantie ✔ _
Dekking rally’s en ritten ✔ _
Aantal kentekens bĳ pech per jaar Onbeperkt 2
Prĳs 2015 € 137,50 € 157
Kampeerautoservice ✔ € 22
Woonplaatsservice (optioneel) € 24 ✔

PERSOONLIJKE PECHHULP

Trots presenteerde Volvo voor modeljaar 1976 de compacte 66
naast de Volvo 242 en de eveneens nieuwe 265. 

De spartaanse DAF 46 behield de klassieke DAF-neus, en was tot
1977 nog bij de Nederlandse Volvo dealers te bestellen.

Met de Volvo 265 DL introduceerde Volvo de kleur roodbruin (nr. 125)

Amerika maakte kennis met de 260-serie. 

Boven: De Volvo 

66 werd in Nederland aangeprezen 

als de Nieuwe Middenklasser. Je moet maar durven. 

De DAF 66 was namelijk een eenvoudige compacte

wagen met een nogal stoffig imago. Niet verwonderlijk

dus dat Volvo Nederland hele lappen tekst nodig heeft 

om deze Nieuwe Middenklasser aan te prijzen.
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een stationcar veel meer kan zĳn dan een praktische 
pakezel. Hoewel de Volvo 265 niet in grote aantallen
wordt verkocht, draagt dit model wel sterk bĳ aan het
edele imago van de Volvo stationcar. een klein beetje 
bescheiden is men wel, want de 265 komt aanvankelĳk 
alleen in de basisuitvoering, de 265 Dl. ın principe is dit
de stationcarversie van de 264 Dl. Vreemd genoeg 
ontbreken de verchroomde wielkuipranden en dorpel-
lĳsten op de stationcar.

Met de introductie van de 265 Dl
wordt meteen de carburateurversie
van de V6 motor geïntroduceerd. 
Deze B27A genoemde motor heeft
125 pk en is gekoppeld aan Volvo's
nieuwe M45 vierbak, M46 vierbak 
met elektrische overdrive of de BW55
drietrapsautomaat. De Volvo 264 Dl
krĳgt voortaan ook de B27A motor.

overIGe wIJZIGINGeN 
AAN de 200-SerIe
omdat de modellen nog vrĳ kort op
de markt zĳn, is het aantal wĳzigingen
beperkt. De B21A motor heeft een 
andere nokkenas gekregen waardoor

het vermogen steeg naar 100 DıN pk. 
Door toepassing van een koperlegering is de corrosie-
bestendigheid van de remleidingen verbeterd. 
Kwetsbare delen van het uitlaatsysteem zĳn voortaan 
voorzien van een aluminiumlaag, waardoor een langere
levensduur wordt verkregen. 
De Volvo 264 Dl en gl kregen verder allebei een nieuw
type stuurwiel. Het Dl-stuur heeft een opvallend groot
stootkussen. Het gl-stuur wĳkt minder af van het eerdere
type gl-stuur. Het grootste verschil is de oriëntatie van 
de spaken, die meer naar beneden gericht is om meer zicht
te verschaffen op de instrumenten. De 240-modellen 
behouden aanvankelĳk de oudere stuurwielen. 

De 244 gl krĳgt echter aan het einde van
1975 het nieuwe gl-stuur. Vanaf januari
1976 wordt het aloude stuurwiel van de
overige modellen vervangen door het 
eerder genoemde Dl-stuur. 

SpecIALS
Volvo kondigt ook een verlengde versie 
aan van de 264, de 264 te. te staat voor
'top executive' en is 70 cm langer dan 
een gewone 264 en voorzien van extra 
klapstoeltjes. De 264 te wordt bĳ Bertone 
in ıtalië geproduceerd. 
De Zweedse ambassade in de Verenigde

40JAARGELEDEN -  NAJAAR 1975

Boven: Hier zien we bijna het complete Volvo modellenprogramma in

een oogopslag. Onder: Het Volvo programma 1976 van de 200-serie.

Op deze foto worden de Volvo 245 DL en 265 DL gepresenteerd als ruimtewonders, wat het zoals we allen weten ook zijn...

Vanaf januari 1976 tref je dit stuurwiel aan in een 240 L, DL en 260 DL.

De 265 DL van binnen. Geen overdadige weelde en luxe in dit topmodel. 

Duitse advertentie voor modeljaar 1976.

staten heeft de primeur, want de eerste 264 te wordt daar
geleverd. Het spreekt voor zich dat de 264 te van alle luxe
is voorzien die Volvo op dat moment kan aanbieden. 
ook de 245 ontkomt niet aan een verlengingsactie. Volvo
brengt namelĳk de 245 t uit. t staat hier voor 'transfer',
want de 73 cm verlengde 245 t is vooral bedoeld als taxi.
liefst 5,62 meter, een heel stuk meer dan de 3,90 meter
die de Volvo 66 is. ın een paar maanden tĳd had Volvo
een breed programma automodellen gerealiseerd. 

Een vroege Volvo 264 TE.



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  1514 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

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

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



Zoals op zekere dag beloofd aan voorzitter Kees, hierbij het verhaal
over de volvo van Henkie en Moes (alias mijn vader en moeder):
Het was op 5 december 1985 dat mijn ouders samen afstaken naar
Zweden om daar de nieuwe auto van mijn vader (de ‘Henkie 
mobiel’) persoonlijk af te halen. Ze genoten van de boottocht en de
rondleiding door de volvo fabriek in Gotenburg. 

Foto: Aan de achterzijde zien we de modeljaar ‘86 nieuwe hogere

en bollere achterklep met ontgrendeling en nieuw embleem.

voLvo?! 
Dat kon toch niet waar zĳn, mĳn vader was een saab-mens
dan ga je toch zomaar geen Volvo aanschaffen? ık vond
het een soort van vreemdgaan, van saab naar Volvo en
hoe dat zo gekomen is? ık heb geen flauw idee. Volvo 
dus, af-fabriek in de meest letterlĳke zin van het woord. 
Met de nieuwe (belastingvrĳe) aanwinst weer thuis geko-
men in greven (Duitsland) werd de Volvo in de garage 
geparkeerd om er voorlopig niet meer uit te komen. 
Want er was ook nog een saab en die was niet zo gloed-
nieuw dus die moest eerst maar een beetje afgereden
worden, de Volvo was meer bedoeld voor de terugkeer
naar Nederland. Je mocht als beroepsmilitair 1 auto per 
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persoon belastingvrĳ
invoeren en mĳn vader zou Henkie niet geweest zĳn als 
hĳ daar geen gebruik van had gemaakt. eenmaal terug 
in Nederland bleek de liefde voor de Volvo het toch te
winnen (maar het kan natuurlĳk met de leeftĳd te maken
gehad hebben)… 

oud GeNoeG
De saab werd na de minimale ‘te behouden’ datum (i.v.m.
alsnog belasting betalen) verkocht en de Volvo bleef. 
Henkie was altĳd al heel erg zuinig op zĳn auto's en aan-
gezien hĳ bedacht had dat dit zĳn laatste zou zĳn moest er
vooral niet vaker in gereden worden dan strikt noodzakelĳk.

Wie er dan in mochten rĳden? Nou, vooral niet te veel mensen.
tegen mĳn oudste zus Betty sprak Henkie de legendarische

woorden "jĳ bent dan wel oud genoeg maar mĳn Volvo nog niet".
Henkies gezondheid ging echter vanaf zĳn 65e door de ziekte van

Parkinson gestaag achteruit en Moes besloot toen weer rĳlessen te
gaan nemen om niet afhankelĳk van derden te hoeven zĳn.

ık weet niet voor wie het lastiger was om (niet) achter het stuur plaats te nemen van zo'n
dierbaar voertuig, maar samen hebben ze het een hele tĳd uitstekend gered. op een 
gegeven moment was er toch wat extra hulp nodig. Zo kwam het dat lidy, een van mĳn 
geweldige zusjes die bĳ Henkie en Moes om de hoek woont, ‘zomaar’ in Henkie zĳn bak
mocht rĳden! tjonge, jonge wat een verantwoordelĳkheid rustte er op haar schouders! 
Die Volvo iedere keer maar weer onbeschadigd in de garage zien te krĳgen, want, oh help, er
moest echt niets met die bak gebeuren. Het ging gelukkig allemaal goed en lidy kreeg zelfs
complimenten van Henkie over haar stuurkunsten. ın januari 2008 overleed mĳn vader en 
behalve heel veel andere emoties dacht lidy "als ik die Volvo nu uit de garage rĳd en ik krĳg
schade weet Henkie het gelukkig niet meer". 
Moes heeft de Volvo nog geregeld gebruikt tot zĳ uiteindelĳk tot de conclusie kwam dat het maar
beter was dat ze niet meer achter het stuur zou kruipen, het was mooi geweest zo. Maar om Henkies 
bak nu zomaar te verkopen... Dat hoefde voorlopig echt nog niet ook al was er ruimschoots belang-
stelling voor. ook van achterkleinzoon tijn, die vanaf 2-jarige leeftijd altijd even bij de auto van

MIJNVOLVOEN IK
Teks t :  Geke  Koo i j  | Fo to ’s :  Mar ce l  de  Wo l f f  en  he t  f ami l i ea r ch ie f .

DE VOLVO VAN HENKIE EN MOES
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MIJN VOLVO EN IK

Foto: Een prachtig smetteloos zwart/blauw interieur.

oma Moes moest kĳken, ook Volvo bloed in de genen
dus. Maar het moment om de Volvo weg te doen 
kwam uiteindelĳk toch toen Moes naar haar nieuwe 
appartement ging verhuizen, de tĳd was rĳp. 

eeN NIeuw HoofdSTuK
Zoals gezegd, belangstelling was er altĳd wel voor die auto,
maar er werd een echte liefhebber gezocht. een korte zoek-
tocht leverde het Volvo 240-260 register op. er werd door
ruud een mailtje gestuurd naar het register waarin een stukje
van bovenstaand verhaal stond vermeld. De nieuwsgierig-
heid was gewekt. Al snel was een bezichtiging geregeld in
het inmiddels winterswitte noorden van het land. De Volvo
stond zoals altĳd in de garage. De accu deed niets meer
doordat de wagen al lang niet meer gereden had. Wegens
de pekel bleef het bĳ kĳken... en kopen! Deze 240 was
zichtbaar gekoesterd, daarom is ie, goed bedoeld, ook één
keer helemaal met een schuursponsje zachtjes gewassen...
tĳdens de koffie met wat lekkers kwamen nog veel herin-
neringen boven tafel. een tafel die, net als de rest, al klaar
stond voor de verhuizing een week later. De wagen is dus
heel kort mee verhuisd. ın het eerste weekend van maart
2015 is ie vanuit het nieuwe apartement uitgezwaaid door
de héle familie, inclusief de achterkleinkinderen.

Foto: 240’s in een dergelijke staat worden zeldzaam...

Foto’s inzet: Henkie’s 240 in vervlogen tijden... (Red.).

Henkies trots maakt nu onderdeel uit van 
het Volvo 240-260 register, met als nieuwe 
eigenaar een ware liefhebber die er min-
stens net zo goed voor zal zorgen als Henkie
gedaan heeft. Henkie zou het fantastisch 
gevonden hebben. ık wens u heel veel 
mooie en veilige kilometers met ‘Henkies 
Volvo’. Hartelĳke groet, ook namens mĳn 
moeder, zusjes en broers.

NB: de huidige eigenaar heeft inmiddels de 240 
een professionele poetsbeurt laten ondergaan 

én deze mooie fotoshoot 
laten maken (Red.).
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New!
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2015 - PrıJsWıJZıgıNgeN eN 
WıJZıgıNgeN ıN Het AssortıMeNt

VoorBeHoUDeN

BOEK: VOLVO 240-260 1974-1993. DE 200-
SERIE IN BEELD. 160 PAGINA’S FOTOGRAFISCH
TYPE-OVERZICHT. LUXE GEBONDEN A5, 
HARDCOVER. NEDERLANDS,
ENGELSTALIG.

6.-

18.-

WWW.VOLVO240-260REGISTER.NL

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 

een montageset leverbaar.

KIJK voor NoG veeL Meer LeuKe 
reGISTer-ArTIKeLeN IN de 
weBSHop op oNZe weBSITe!

eLANd
Waxinelichthouder. Metaal.

2.-

15.-
5.-

Nu, van 19,- voor:

12.-

12.-
New! T-SHIrTS
Mooie ‘Fruit of the loom’ 
t-shirts. eénzijdig bedrukt
in blauw-wit of tweezijdig 
bedrukt in zwart. Dames 
of Heren uitvoering
in de maten Xs t/m 3Xl. 

2.-
20.-

Webshopprijs:

Webshopprijs:

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.

GrATIS!
cLuB-STIcKer, -peN,
of -SLeuTeLHANGer
Bij een bestelling en los op de 
VKB en de evenementen. 
Zo lang de voorraad strekt!

poLoSHIrT (NAvy)
Kleur: Navy. 

Maten Xl - l - M. 
Kwaliteitspolo met 
geborduurd logo 

(60° wasbaar). 

ScHuIfpuZZeLTJe
eens even niet digitaal 

maar gewoon een leuk ouderwets 
speeltje. ook leuk voor de kids 

op de achterbank.

KeNTeKeNpLAAT-
HouderS
oplegmodel per 2 stuks.

8.-
cAp (NAvy)
luxe cap met metalen buckle-
sluiting en geborduurd clublogo.

pArKeerScHIJf
Hardplastic, tevens 
ijskrabber. onmisbaar 

in uw Volvo.

rALLyScHILdJeS ToerrIT
collectorsitems. Diverse ritten.

KLeurBoeKJe 
Hoe maakte men een Volvo? 
een heruitgave van een 
engelse brochure uit 1979. 
collectorsitem!

wINKeLwAGeN-
MuNTJe
luxe sleutelhanger.

JAS- of 
dASSpeLd

luxe emaille ‘Pin’ van
ons clublogo.

3.-5.-

1.-

New!

5.-

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
Industrieweg 43

2651BC BERKEL EN RODENRIJS

GEWOON RUIM 20 JAAR ERVARING



Autopech gooide even roet in het eten, zoals jullie hebben kunnen lezen in het  vorige nummer. 
Terwijl alle deelnemers gezellig de overtocht maakten naar Ierland bleven wij alleen achter in, het aan
de zuidkust van wales gelegen, Swansea. precies 48 uur nadat we de autosleutel hadden overgedragen
aan de monteur konden we de sleutel weer met een glimlach in ontvangst nemen. Met een nieuwe 
dynamo onder de motorkap zetten we de achtervolging in en hoopten zo weer aan te sluiten bĳ de 
andere teams in het zuid-westen van Ierland. 

CULTUUR- EN NATUURREIS MET VOLVOKLASSIEKERS (DEEL 2) 
CIRCUITOF IRELAND

Tekst en foto’s:  Frank van Gurp

d7 - 10 JuNI: roSSLAre - SNeeM
Als we ’s morgens om 6.30 uur na een overtocht van 4 uurtjes
de ferry afrĳden hebben we de N25 helemaal voor onszelf.
De rust op de brede tweebaansweg is een verademing. 
De etappe van rosslare naar cork die voor afgelopen maan-
dag in het routeboek stond laten we even voor wat het is. 
We ‘vliegen’ zo snel mogelĳk met een vaartje van 100 km/u,
wat hier is toegestaan, naar cork. Vanuit deze stad aan de
zuidkust van ıerland vertrekken de teams vandaag na een
rustdag weer voor de volgende etappe van 280 kilometer. 
Als we na ruim 3 uur en met 200 km meer op de teller cork

2015
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binnenrĳden gooien we onze tank nog even vol met un-
leaded petrol. op dat moment zien we een Katterug en 
Amazon voorbĳ schuiven en trekken we de conclusie dat we
weer op het juiste spoor zitten! Als we onze ruim 1305 kg 
wegende reisgenoot in Adrigole de Healy Pass opsturen
wordt de route spectaculairder. Dit is een van de vele hoogte-
punten van deze reis en via meerdere  haarspeldbochten
klimmen we naar de pashoogte van 300 meter. De vaak in 
nevelen gehulde pas maakt voor de stichting KAr vandaag
een uitzondering en zodoende kunnen alle deelnemers 
genieten van spectaculaire vergezichten over het Beare

schiereiland en de kustlĳn. Het is genieten, ook omdat we
door veel teams weer hartverwarmend worden ontvangen 
na onze afwezigheid van enkele dagen. Als we de afdaling 
inzetten blĳven de vergezichten adembenemend. ın het
stadje Kenmare gaan we een lus maken door het Killarney
National Park. Het park met zĳn schitterende meren zorgt 
wederom voor een spectaculaire route. Na een lange dag
toeren, in ons geval bĳna 500 kilometer, is het weer gezellig
kletsen met veel deelnemers op het  terras van het schitterend
gelegen hotel in sneem.

d8 - 11 JuNI:  SNeeM - LIMerIcK
Vandaag staat de ring of Kerry op het programma. Nadat 
we de afgelopen week overgoten zĳn met alle dagen zonne-
schĳn hangen nu donkere wolken boven een van de meest
spectaculaire autoroutes van ıerland. Bovendien is het weg-
dek nu niet echt van hoogstaande kwaliteit, maar onze trouwe
maat hobbelt vrolĳk verder en we genieten van de kustlĳn
met zĳn adembenemende panorama’s. Na de ring of Kerry
zetten we koers naar het schiereiland Dingle. Na het vissers-
plaatsje Dingle beginnen we aan de beklimming van de 

Geheel links: Theo van de stichting KAR 

zet de afdaling in van de Healy Pass. 

Boven: Parkeer- en kletsplaats langs de 

Ring of Kerry. Rechtsboven: Bijkletsen 

na een schitterende route op het terras 

van het hotel in Sneem.  

connor Pass. Als we de klim naar de 456 meter hoge pas
maken mogen de ruitenwissers na een weekje rust hun werk
weer doen. gelukkig is het zicht op de omliggende bergen 
er niet minder om en ook één van de hoogste bergen van 
ıerland, de Brandon Mountain (951 meter), verschuilt zich 
niet achter donkere wolken. Als we de afdaling inzetten klaart
het weer op en zetten koers naar tralee. Daar is het even 
puzzelen geblazen om de juiste route te kiezen die ons door
de glanaruddery Mountains voert. Al gauw zitten we op het
juiste spoor en achter team 31 doorkruisen we het gebied dat
ontsierd wordt door talloze windmolens. Als we onze eind-
bestemming naderen wordt het landschap steeds vlakker. 
ın het drukke limerick gaan we op zoek naar ons hotel waar
we twee nachten verblĳven. op de rustdag van morgen kunnen
we de stad bezoeken vanuit het zeer luxe Absolute Hotel
waar we nog eens extra in de watten worden gelegd dankzĳ
een luxe suite en een gezamenlĳk diner voor alle deelnemers. 

d10 - 13 JuNI: LIMerIcK - GALwAy 
Als we ’s morgens wegrĳden hebben we volop bekĳks van
‘people on the street’. Het is waarschĳnlĳk geen alledaags 
verschĳnsel dat er een stoet met klassiekers door de stad
rĳdt.  De route voert ons langs de stad shannon en de 
gelĳknamige luchthaven. toeristisch niet echt interessant,
maar de luchthaven staat wel in de geschiedenisboeken 
als de eerste luchthaven ter wereld met taxfreewinkels! 
Na clarecastle krĳgt de route weer een landelĳk karakter. 
We volgen de r476 die ons langs de monding van de 
shannon voert. Met een lengte van 380 kilometer de langste
rivier van ıerland. ın het vriendelĳke plaatsje Kilrush brengen

Links: We werden weer hartelijk ontvangen na drie dagen 

afwezigheid.  Onder: Leuk dat onze 240 GL Classic een maatje 

had tijdens de reis. 

Foto: Een unieke ervaring met onze 240 over het strand van Inch Beach. 

Foto: Een van de trekpleisters van Ierland; de Cliffs of Moher. 
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we een bezoek aan de plaatselĳk bakker en smullen we van
een overheerlĳk broodje. Na Kilrush buigen we in noord-
westelĳke richting en belanden aan de schitterende ıerse
westkust. De route, met soms fraaie uitzichten over de oceaan
en de bergen in het binnenland, zorgt weer voor onverge-
telĳke kilometers. Na ruim 160 kilometer bereiken we één 
van de meest bekende toeristenattracties van ıerland; de
cliffs of Moher. ındrukwekkende en majestueuze rotswanden
rĳzen 200 meter loodrecht uit de Noord Atlantische oceaan
omhoog. Als we verder noordwaarts rĳden komen we in een
indrukwekkend gebied terecht: the Burren. Dit 260 vierkante
kilometer kartslandschap doet je denken aan een maanland-
schap. De route wordt er alleen maar spectaculairder op als
we ook nog de toppen van de woeste bergwereld van 
connemare waarnemen aan de overzĳde van de galway Bay.
Had je nog geen kippenvel, dan krĳg je het hier wel. Maar
connemara gaan we morgen verkennen, we gaan eerst ons
hotel opzoeken in galway. Het hotel ligt op enkele minuten
loopafstand van het centrum, waar we die avond onder-
gedompeld worden in de sfeervolle ıerse gezelligheid. 

Bovendien spotten we in het centrum ook nog een nieuwe
Volvo Xc90. Als ik in gesprek raak met de bestuurder, blĳkt
het de Volvo dealer van galway te zĳn. Brian Kenny nodigt 
mĳ uit om plaats te nemen op de passagiersstoel en we 
kletsen daarna uitgebreid over new and old Volvo’s. 

d11 - 14 JuNI: GALwAy - SLIGo
Na het bestuderen van het routeboek zou vandaag wel eens
de ‘tocht der tochten’ kunnen zĳn. We gaan het schitterende
gebied van connemara doorkruisen. Het dunbevolkte en
bergachtige gebied met zĳn vele hoogveengebieden en
meren is ıerland op zĳn mooist. Michael sardou heeft er een
van zĳn grootste hits aan te danken; ‘les lacs du connemara’.
steevast te vinden in de top 2000 aan het einde van het jaar.
Als we vertrekken kan het genieten meteen beginnen. 
De route voert ons over de noordoevers van de galway Bay
met aan de overzĳde the Burren, waar we gisteren ons hart 
al op konden halen. Als de weg naar het noorden afbuigt
komen we in een indrukwekkend landschap terecht. Als we
op de slingerende N59 ook nog François en José in het 
vizier krĳgen is het echt genieten. De combinatie van bergen,
meren en de kont van hun zilvergrĳze 240 super Polar zorgen
voor aangename kilometers! ın cilfden pakken we ook de 

CIRCUITOF IRELAND

Geheel boven: De adembenemende afdaling van de Healy Pass. 

Boven: Dunbevolkt en bergachtig; het schitterende Connemara. 

sky road nog even mee. Niet in het routeboek opgenomen,
maar het is een smalle kustweg waar je ‘U’ tegen zegt. 
onze 240 lust er wel pap van en wĳ smullen vrolĳk mee. 
Na de lus van ruim 15 km pakken we de route weer op 
richting het westen. We rĳden het connemara National Park
binnen en strekken de benen nog even in de omgeving van
het majestueuze Kylemore Abbey. Na de stop lĳkt er nog
geen einde te komen aan de fraaie route, ook niet als we
connemara weer hebben verlaten. Bovendien is enige 
stuurmanskunst op de route ten noorden van Newport wel
vereist als we de weg zigzaggend tussen de schapen door
vervolgen. ın Ballina is het dan toch echt voorbĳ, want de
route richting ons hotel in sligo is er weer eentje van dertien
in een dozĳn ondanks het glooiende landschap. 

d12 - 15 JuNI: SLIGo - doNeGAL 
We schuiven onze koffers weer in onze estate en gaan het 
uiterste noordwesten van ıerland verkennen. De route volgt,
zoals vaak de afgelopen dagen,  grote delen van de Wild 
Atlantic Way. Volgens zeggen een van de mooiste roadtrips
van europa. Wĳ kunnen dat alleen maar beamen. Het graaf-
schap Donegal waar we doorheen rĳden heeft het hoogste
percentage gaelic-sprekende inwoners. Hier is gaelic de 

eerste taal en niet het engels. Na het tweed-plaatsje Donegal
wĳken veel teams af van de route om de slieve league cliffs
te gaan aanschouwen. Wĳ besluiten om de weg te vervolgen
wat na het plaatsje Ardara niet meevalt vanwege een aan-
gekondigde wegafsluiting. Na overleg met de wegwerker
mogen we toch door omdat de route volgens het routeboek
vlak na de afsluiting een kronkelige zĳweg inslaat. ın het
stadje Dunglow gaan we vreemd. Na het braaf volgen van de
route van de afgelopen dagen besluiten we om dwars door
het glenvaegh Nationaal Park te rĳden. De aanlooproute
voert ons over stille wegen die aan beide zĳden bezaaid liggen
met talloze rotsblokken. evenals de andere parken kunnen 
we hier weer genieten van de ongerepte natuur. Als we de
doorsteek door het park gemaakt hebben komen we weer
terug op de oorspronkelĳke route. ın het stadje letterkenny 
is het gedaan met de rust en slalommen door het drukke 
centrum. Het laatste deel van  vandaag voert ons over de
snelle en fraaie N15 richting Donegal. Aan het schitterend 
gelegen meer loughe eske heeft de organisatie een verrassing
voor ons in petto; het vorstelĳke lough eske castle, a solis
Hotel & spa. onze mond valt open van verbazing als het
voormalige kasteel na de lange oprĳlaan voor ons opdoemt.
Alleen jammer dat we hier maar één nachtje verblĳven... 

Wordt vervolgd 

Foto: De wandeling naar Kylemore Abbey zorgt voor 

erg mooie doorkijkjes op Pollacapall Lough. 

Foto’s boven: Veel luxe hotels tijdens de reis, maar deze stond op nummer 1, het Lough Eske Castle Hotel met behulpzame èn nieuwsgierige butlers. 

Foto: Knap als je op dit bochtige weggetje de maximum snelheid kunt halen...
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SERVA B.V.

WWW.SERVAVOLVO.NL
AMERSFOORT                    NIJKERK                     SOEST
033 4603 000                033 2472 750           035 6038 100

De basisbeurt omvat:

• Uitgebreide inspectie op meer dan 20 punten
• Vervanging oliefilter en motorolie
• Gratis APK keuring*
• Gratis Volvo pechhulp in Europa t.w.v. 126,-
• Gratis Volvo Card (gratis zomer- en wintercheck, gratis Volvo Magazine)

* Exclusief afmeldkosten en roetmeting/uitlaatgastest

KORTING OP ONDERDELEN VOOR VOLVO240-260 REGISTER LEDEN
Leden van het Volvo 240-260 register krijgen op vertoon 
van de ledencard korting op onderdelen als deze 
direct in Amersfoort besteld en opgehaald worden. 
Tel. 033-4603012.

NIEUW! DE SERVA BASISBEURT VOOR 199,-

SERVA
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.

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

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

VERGELIJK HIER
UW KLASSIEKERVERZEKERING

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

DOE DE PREMIECHECK 
VAN 15 KLASSIEKERVERZEKERAARS



KEES ROSKAM (LIDNR. 154) BEZOEKT DE VKB 2015
Het VKB weekend was er weer. Dat had ik al vroegtijdig op de kalender gezet
zodat ik er naar uit kon kijken. Zaterdag even na tienen sprong ik in mijn trouwe
240. Ik had de auto de dag ervoor een flinke wasbeurt gegeven om blinkend
schoon te kunnen verschijnen. Na een klein uurtje was ik er en de ‘parkeerlanen
op type’ liepen, of rolden, al aardig vol. Mooi weer, dus de jas kon in de auto
blijven want ik had mijn speciale Volvo T-shirt niet voor niets aangetrokken. 
Ik had mĳn lĳstje met onderdelen die ik zou kunnen gebruiken weer meegenomen. Soms 
aangevuld en soms met doorgestreepte dingen die ik al eerder gevonden heb. De meeste
zĳn geen noodzakelĳke onderdelen maar meer ter vervanging van onderdelen die niet zo
mooi meer zĳn. Zoals een ruitenwisserarm, antenne (mist het bovenste gedeelte), de 
driehoekjes achter de spiegels, dat soort dingen. En eventueel andere velgen. Ik heb er nu
Virgo's onder zitten maar dat bleken imitaties te zĳn. Wist ik niet toen ik ze 16 jaar geleden
van iemand overnam. Maar toen ik later de echte Virgo's zag, zag ik het verschil. Zoek de 
verschillen op het plaatje rechts...  
Maar waarom dan nu toch wat anders zou je 
denken. Nou, vanaf het begin liepen de 
banden heel langzaam leeg. Dat werd ik na
2 jaar zat en heb ik er binnenbanden in laten
zetten omdat bleek dat de velgen niet goed
afsloten. Tĳdens het balanceren bleken twee 
velgen niet helemaal recht te zĳn. Maar daar
merkte ik niets van. Die binnenbanden werden er bĳ de volgende bandenwissel weer ingezet
onder luid protest van de bandenboer want het zou gevaarlĳk zĳn omdat de moderne 
banden niet geschikt zĳn voor binnenbanden en kunnen klappen of lek raken door de 
wrĳving met de ruwe binnenkant van de banden. Ik rĳd nu al 14 jaar! zonder problemen.
Even afkloppen. Maar goed, als ik op de beurs andere gebruiksklare gave velgen zou vinden
wil ik ze toch wel een keer vervangen. Door Virgo's of Scorpius velgen. Ik zag al snel bĳ 
binnenkomst een stapel met vier als nieuw lĳkende Virgo's met banden staan die € 200,--
moesten opbrengen. Ik was net binnen dus even verder kĳken. Er was verder qua wielen
niets bĳzonders te zien en besloot maar weer even bĳ de Virgo's te gaan kĳken. Ik hield even
pas op de plaats want er wilden een paar mannen voorbĳ die elk met een wiel aan het rollen
waren. Maar wat zag ik, dat waren ‘mĳn’ Virgo's die de hal uitgerold werden. Heb ik weer...
Wat wel belangrĳker werd om te vinden was een linker voorpoot. Elke APK stond de man
met de hamer er op te rammen omdat deze twĳfelachtige roestvorming had. En steeds weer
was hĳ nog hard genoeg. Nu zĳn de veerschotels wel te vervangen, zoals jaren geleden aan
de rechterkant al eens is gebeurd, maar links is de gehele poot roestig. Het zou dus fijn zĳn
als ik er deze keer wél eentje tegenkwam. En dat was ook zo. Een kale poot, dus zonder 
remschĳf, veer en fuseekogel. Er zat hier en daar wel wat oppervlakteroest op, wat ook 
eigenlĳk niet anders kan. Maar verder keihard. Die knap ik thuis wel op mĳn gemakkie op.
En wat zie ik daar ook liggen, de langgezochte antenne. Bĳ mĳ zit hĳ op de A-stĳl en was
moeilĳk te vinden. Hebbes. Zo, nu eerst even naar onze registerstand om een bakkie te doen,
een nieuw t-shirt te kopen en misschien een babbeltje... Die babbelplannen hadden Peter
Kisters en Kees Aelbers al met míj gepland, mocht ik verschĳnen. Dit naar aanleiding van
een reactie van mĳ op het ‘members’ gedeelte van de Facebook pagina van het register, over
de oproep van Kees aan leden om te participeren. Tĳdens dat gesprek onder zes ogen bleek
dat ze blĳ waren met mĳn reactie omdat ze zo te weten kunnen komen hoe een geschreven
woord bĳ anderen over kan komen. De één wordt er echt door geprikkeld en voor de ander
kan het juist afschrikkend werken. En daar hebben we een prettig gesprek over gehad. 
Want uiteraard was de bĳlage van de vorige uitgave niet bedoeld om mensen af te schrikken
maar om mensen te stimuleren. Een vereniging heeft nu eenmaal inzet nodig van leden om
samen de vereniging draaiende te houden en graag dan wel graag met regelmatig ‘nieuwe
olie’ en niet met ‘afgewerkte olie’ zoals Kees Aelberts het leuk verwoordde. Maar zonder 
verplichtingen, niet iedereen heeft de tĳd en de kennis. 
Na het gesprek en de lekkere verse koffie ging ik weer verder mĳn zoektocht naar onderdelen.
Het aantal kramen bleek dit jaar minder te zĳn. En daarmee ook het aanbod van onderdelen.
Er staan ook altĳd  professionele standhouders met gereedschappen, poetsmiddelen e.d.
Maar daar heb ik niks mee. Ik ga wel altĳd even kĳken bĳ de miniatuurtjes. Ik verzamel van
elk type grote Volvo een kleintje. Ik heb inmiddels 110 verschillende modellen. Van de ÖV4
tot en met de XC90. Ook dit jaar kocht ik er weer eentje. Een 242 DL model 1978 in bĳna 
dezelfde lichtblauwe kleur als mĳn eigen 240.  Rond 16.00 ging ik weer met mĳn buit 
richting huis. Eerst even het afgebrokkelde slotje van het handschoenenkastje vervangen
want ik had een mooie gevonden en daar stond netjes ‘240’ op geschreven. Maar waarom
is hĳ dan te dik en past dus niet? Is blĳkbaar van een 740. Ik heb geen zin meer om terug te
gaan. Ik schroef liever nog even de ‘nieuwe’ antenne er op. Vol verwachting de radio meteen
aangezet. En ja hoor, klinkt goed. Maar een-
maal op de snelweg waren de storingen nog
erger dan met mĳn oude antenne. Dat zĳn al
2 miskopen. Eenmaal thuis de voorpoot even
trots verder geïnspecteerd. Maar wat zie ik daar
nou, een afgebroken stuk bout van de 
remklauw zit er nog in. Lekker dan. Dat wordt
uitboren en hopen dat het er uitkomt zonder
draadschade. Miskoop 3?  Eerst maar goed in
de WD40 zetten. Al met al was het toch een
mooie feelgood dag tussen al die Volvo’s. Tot
volgend jaar. Het uitboren is inmiddels gelukt
na 4 gebroken boren en veel, ja zing maar
mee: Bloed... Zweet... en Traaanen... Nu de APK
afwachten. Volvogroeten van Kees.

VKB2015TERUGBLIKTekst:  Kees  Roskam, Foto ’s :  Ronald  Wassink,Kees  Roskam en Gerard  Oonk.
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OUDVERSUSNIEUW
Tekst  en  f o to ’s :  Maa r ten  Obbens

Zakelĳk reed Paul o.a. een V50 en V70, maar, bĳna verontschuldigend, nu staat er
een BMW voor de deur. Privé reed men een V70 classic en toen de dochter aan een
andere auto moest, leek het alsof het zo bedoeld was. De rode werd aangeschaft
en de ‘Classic’ ging door binnen de familie. "We vinden vooral het hoekige mooi,
echt nog een eigenzinnige auto met karakter. Het ergonomische dashboard. 
En de kleur, wat blinkt ie hè! Niet het algemene design van tegenwoordig, waarin
alles op elkaar lĳkt in het leasepark. We zĳn soms spontaan in onze aankopen en
toen we onze dochter vertelden dat we deze rode hadden gezien, zei ze: Jullie 
hebben 'm in gedachten al lang gekocht ha, ha."

Het rĳden laat zich omschrĳven als FUN. Sinds 2 weken staat ie te pronken op het
erf van hun boerderĳ. Hĳ, bouwkundige, en zĳ, yoga-docente, wonen hier sinds
een jaar en zĳn nog druk met verbouwen. Voornemen is hier nog een pizza-oven,
B & B en theetuin te maken. Op het achterland staat een (nog Zweeds-rood te 
schilderen) tuinhuis. "Ha, ha, ha, leuk om hier ooit een 240-meeting te houden",
grappen we onder elkaar. Druk als ze zĳn, ervaren ze het rĳden als onthaastend.
Vooral de automaat is een waar genot en samen met de hoge zit, is het rĳden echt
een belevenis. "In de BMW doet alles het ook hoor, maar da’s toch anders", vullen
ze elkaar aan. Het is duidelĳk; hier zit een lyrisch echtpaar te stralen.

"Regelmatig krĳgen we al (ze hebben de auto is pas 2 weken in bezit) opmerkingen
en hebben we echt bekĳks. Onderweg wordt je ook anders benaderd; je krĳgt echt
de ruimte van mede-weggebruikers. We gaan de auto net zo koesteren als de vorige
eigenaar" sluit Paul af, terwĳl hĳ nog wat meegekregen facturen doorneemt...

(Lees verder op pagina 35)...

eeN GeKoeSTerde drooM KoMT uIT... Aldus paul en Margarit uit
Strijbeek. Al 30 jaar bestond het idee ooit een 240 aan te schaffen.
In die tijd surfte paul nog met een zelfgemaakte semi-zinker en was
de wens, een 245 met plank. Toen Margarit langs een volvo garage
fietste viel haar oog op dit rode exemplaar en was ze verkocht... 

SoMS overwINT de rATIo HeT GevoeL...  Hé, daar heb je die consultant met die rode volvo…! dat
hoorde de 53-jarige dick uit Hellouw regelmatig als hij bij klanten kwam. Binnen zijn netwerk viel hij op
door niet voor een lease-auto, maar voor een youngtimer te kiezen. "Met de xc60 van mijn echtgenoot
ben ik wel eens opdrachten misgelopen maar met de 240 kon ik altijd voor komen rijden. Je maakt met
deze auto echt een statement; een tikkeltje eigenwijs, maar wel in stijl.”   

DUBBELINTERVIEW MET DE EX- EN DE NIEUWE EIGENAAR VAN: EEN RODE 240 POLAR

Dick was destĳds, we praten over 10 jaar terug, op zoek naar een 240. Het liefste
een mooie rode, met automaat, airco én LPG. En die kwam er, zĳ het dat de LPG 
ingebouwd moest worden. Eenmaal in bezit werd de Polar opgewaardeerd met
complete hoofdsteunen, trekhaak, sneeuwkappen, Parrot Bluetooth, navigatie, 
CD-wisselaar en een complete spuitbeurt; het rood moest immers mooi glimmen!
Leuk detail; we krĳgen hiervan zelfs nog (handgeschreven!) bonnen ter inzage.
Tĳdens een van de ritjes naar zĳn kantoor in Den Haag werd hĳ een keer in de file
staande gehouden door een andere weggebruiker. Bleek het de zoon van de 1e 
eigenaar te zĳn die enthousiast stond te wuiven en te roepen!   

Jaarlĳks werd de auto, ongeacht het aantal kilometers, 2 keer geserviced en 
preventief onderhouden. De automaat werd gespoeld en bĳ elk afwĳkend geluidje
ging de auto langs de plaatselĳke specialist. De grootste rekening bedroeg om en
nabĳ de € 1.400,-. In de 10 jaar dat hĳ er in reed had Dick maar één keer pech met
een radiateur en met doorgebrande kleppen.
Vooral het rĳden ervaart Dick als ongeëvenaard. "Die grote kap voor je neus zorgt
echt voor een veilig gevoel", vertelt hĳ lyisch, "ook het rĳden, met een rauw 
(Spartaans) randje draagt bĳ aan de beleving; zelfs met mĳn klassieke Saab 900
cabrio en de nieuwe V70 ervaar ik dat niet zo. Maar soms overtreft de ratio het 
gevoel..., we gaan nu wat meer in Europa reizen en dan wordt moderne techniek
en comfort belangrĳker. Maar met bloedend hart hoor!”   

Leuk zĳn de complimenten die hĳ vaak bĳ de pomp kreeg, die gaven altĳd wel 
aanleiding voor een praatje. Als tip geeft Dick mee om je auto vooral preventief 
onderhoud te geven. Is er bĳvoorbeeld 1 lampje stuk, laat dan direct de rest ook
maar vervangen. En luister naar je auto; hoor je iets aparts? Ga dan direct naar de
garage. Dit voorkomt latere ellende!

Snowcaps, mooie en nuttige accessoires.
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035 588 52 22

WWW.SWED ISHCARPARTS .NL

DÉ WEBSHOP

VOOR AL UW

VOLVO ONDERDELEN

OUDVERSUSNIEUW
Tot slot nog een paar korte vragen aan Dick:   
De 240 is voor mĳ?... “Een way of life!”  

De mooiste rit met mĳn 240 was?... 
“In Engeland, heerlijk op je gemak toeren over 
de smalle landweggetjes!”  

Als ik iets aan de 240 kon veranderen dan?... 
“Zou ik er niks aan doen, hij is juist perfect zoals-ie is!”  

Als de 240 ooit weer in productie komt dan?... 
“Koop ik 'm direct!”   

En zo sluiten wĳ in het mooie Gelderland een leuk en 
gastvrĳ gesprek af. 
Dick denkt intussen met weemoed terug 
aan zĳn prachtige 240...

Tot slot nog een paar korte vragen aan Paul en Margarit:   
De 240 is voor ons... “Een lang gekoesterde droom.”

De mooiste rit met de 240... “Moet nog komen. Onze schoondochter gaat naar 
Zweden, misschien dat we daar met de 240 naartoe gaan!”

Als ik iets kon veranderen dan... “Zou ik NIKS doen; hij is perfect zo!”

Als tip wil ik meegeven... ”Geniet van het leven.”

Als de 240 opnieuw in productie zou komen dan... “Zou dat zonde zijn, want nu
hebben we een unieke auto!” “Weet je, (zegt Margarit) het leuke is dat we nu een
icoon hebben. De auto heeft nu een eigenaar i.p.v. andersom. Snap je?”

Bĳ het afscheid krĳg ik na een rondleiding nog een doosje verse bio-eitjes mee.
Wat was het weer heerlĳk om mensen in hun passie te treffen...

De ideale vakantiewagen.

Mooie complete documentatie...
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Molenstraat 11
4851 SG ULVENHOUT
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COLUMN

Vluchtelingencrisis, discussies over Zwarte Piet, ıs-aanslagen, de sjoe-
melsoftware van Volkswagen... en ga zo maar door, je wordt er niet 
vrolijk van als je de krant leest. Alhoewel dat laatste dan weer wel leuk
nieuws is voor Volvo, want de heren in göteborg lachen zich in het rond
na de miskleun van de Duitsers. Hopelijk blijven ze lachen want de rDW
gaat ook Volvo’s testen op sjoemelpraktijken. Half volgend jaar weten
we meer omdat het onderzoek 6 tot 8 maanden gaat duren. er wordt
trouwens veel onderzocht de afgelopen jaren en als de resultaten naar
buiten komen is het 9 van de 10 keer negatief nieuws waar je dus ook
weer niet vrolijk van wordt. Als voorbeeld neem ik even mijn ochtend-
krant van 27 oktober jongstleden. De consumptie van bewerkt vlees
vergroot de kans op de meest gevreesde ziekte in Nederland... de
naam zal u bekend zijn. Maar ook lange mensen hebben vaker deze
ziekte onder de leden. Blijkbaar wordt ook één op de vier werknemers
wel eens de huid vol gescholden of zelfs in elkaar geslagen. en een
slechte slaper blijkt korter te leven... het is maar dat u het weet. 
Hup naar bed en niet verder lezen zou ik zeggen. ık vraag me wel eens
af of al die onderzoeken niet met een korreltje zout genomen moeten
worden. De auto en zijn bestuurder blijken trouwens bij onderzoekers
erg populair. Zo schijnt het dat vogels het liefst poepen op rode auto’s,
kinderen liever ma achter het stuur zien kruipen dan pa en Volkswagen
het merk is waar de meeste liefde in wordt bedreven. Als dat maar geen
sjoemelliefde is? en zo kan ik heel deze column wel vullen met resul-
taten van onzinnige onderzoeken! ook de Volvo-rijder is niet bespaard
gebleven en kwam regelmatig in de media. gelukkig nooit negatief,
want het Volvo-volkje is braaf... erg braaf. criminelen zullen ook nooit
kiezen voor zo’n ‘saaie’ Volvo, ze houden het liever bij een BAM-model!
Dus een BMW, Audi of Mercedes. Nee, Volvo wil alleen de nette 
doelgroep. Volgens onderzoeken behalen ze het beste rendement met
hun beleggingen, zijn ze hoger opgeleid, zijn ze traditioneel, golven
graag, rijden behoudend, gaan relatief zeer vaak met hun auto op 
vakantie en zo zijn er nog veel meer resultaten op te sommen. toch heb
ik wel eens het idee dat leaserijders in een V40 en V60 ons goede
Volvo-imago om zeep helpen. Hoe het ook zij, de 200-rijder valt nog
gewoon in de categorie ‘oud geld’. Maar gelden de specifieke 
kenmerken en eigenschappen van een Volvo-rijder ook voor een Volvo-
klassiekerrijder? sta er niet van te kijken als ze daar ook een onderzoek
op los laten. ondergetekende heeft overigens, sinds de aankoop van
onze 240 in 2001, zelf ook dingen onder de loep genomen. Waarom
ook niet? onderzoeken is helemaal hot, alleen hang ik mijn resultaten
niet aan de grote klok. Dat onze Zweed tijdens een ritje begon te 
sputteren als gerard Joling op de radio kwam, is voor u toch niet 
interessant? toch kwam ik daar pas achter na jarenlang onderzoek. 
ook heeft het jaren geduurd voordat ik wist waarom onze hond Merlin
soms begon te janken. Het was blijkbaar een seintje dat ik eerder moest
opschakelen naar de vijfde versnelling! een van de meest positieve 
resultaten na een onderzoek betrof het
benzineverbruik. en misschien wilt u dát
dan weer wél weten. Het bleek dat die
estate van ons ongeveer 50 kilometer
meer reed op een volle tank als ik 
tijdens het tanken een liedje zong. Dus
vanaf die tijd zing ik steeds een liedje als
ik hem volgooi. Moet u voortaan ook
doen, wordt het toch nog gezellig aan
de pomp. Jahaa, onderzoek loont soms!
Frank van Gurp.
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ONDERZOEK

ZoNdAG 4 oKToBer 2015. een week na de
vKB, stond een najaarstoertocht van zo’n
100 km gepland. een week vóór de vKB was
er nog wat paniek, te weinig deelnemers...
Ja, maar volvologisch komt nog uit voor de
vKB en daar zit de flyer bij was de reactie...
En dat resulteerde in een giga-opkomst. Hadden we niet op gerekend 
en we moesten dus rallyschildjes bĳ laten maken. Maar toch, veel
deelnemers hebben zich na de sluitingsdatum pas opgegeven en
dat is jammer want het geeft de organisatie veel extra werk. Toege-
geven, we zaten een week na de VKB en dat is misschien ook niet de
beste keuze. Gaan we volgend jaar anders plannen en rekenen erop dat u als lid zich dan tĳdig aan
gaat melden want dan kunnen we ervoor zorgen dat iedereen tevreden blĳft. Samen 
gaan we ervoor want het is een register voor en dóór leden. Alvast dank. Dan de 
tocht, het was natuurlĳk prachtig weer want de organisatie was weer in handen 
van onze ‘zonnekoning’ Jaap. Er waren dankzĳ de oproepen om te participeren 
extra handen om alles in goede banen te leiden en dat zorgde ervoor dat alles 
goed verliep bĳ aankomst en bĳ het parkeren en inschrĳven. Dank aan alle 
helpers. Het werd een mooie dag met prachtige uitzichten en veel interessante 
mogelĳkheden om een stop te maken. Helaas gooide een ‘wilddag’ (of was het 
een ‘wilde dag’?!) onderweg roet in de route en zo werd het ook nog een beetje 
een puzzelrit. Vele handen maken licht werk en de samenscholingen van 200-
modellen op diverse punten gaf extra sfeer aan het geheel. Het was al bekend dat 
je de dag zelf kon indelen en zo kon je 
aardig zoet blĳven onderweg met al 
die bezienswaardigheden. Zo was het 
na afloop van de rit een komen én 
gaan van deelnemers. Volgens mĳ 
heeft een ieder genoten van deze 
dag en we kĳken alweer reikhalzend 
uit naar de volgende toerrit.

NUNSPEETNUNSPEET2015
Tekst en Foto ’s :  Ronald  Wassink.
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VOLVOMONDIG
DE MOOISTE VAN 2015
Voor de laatste keer was er de verkiezing van ‘De Mooiste Van’. Komende jaren gaan we de strijd 
aanpassen in ‘Het Mooiste Verhaal’ over misschien wel jóuw Volvo 240 of 260. De ‘Volvo Van
Roosmalen/De Beemd Trofee 2015’ ging dit jaar naar de in mintstaat verkerende  gele 244 DL van John
Blummel en op de tweede plaats eindigde de blauwe Estate van Gerard Hams. Beide wagens stonden
al eerder in de Volvologisch, 
uiteraard op onze stand en
werden beide dagen heel veel
bewonderd. Gerard Hams was
op zondag aanwezig en kon
zijn prijs helaas op zaterdag
niet persoonlijk in ontvangst
nemen. Dat deed onze voor-
zitter Kees dus even. Op de 
foto’s verder John Blummel en
Mark Van Roozendaal. Red.

KRABBÉ ZOCHT VAN GOGH 
Een zesdelige serie met Jeroen Krabbé, ‘Op Zoek
Naar Van Gogh’. Was te zien bij de AVRO/TROS
op NPO2. Erg leuk om te volgen en hij rijdt de
hele tijd van hot naar haar in een rode 240 Polar
Estate U9 uit 1993. Zijn eigen auto? Bij navraag
blijkt dat het slechts voor de serie was maar het
is daardoor tevens een mooie reclamespot voor
de 200-serie! Niet gezien? Internet biedt uitkomst
en brengt alles nogmaals in beeld (Red.).

www.facebook.com/volvo240260register
Rubriek voor en dóór
leden. Verhalen, 
anekdotes en al wat
nog meer interessant 
is voor de 240-260
liefhebber.

Het Volvo 240-260 Register wenst u fijne feestdagen en een mooi en veilig nieuwjaar!

EEN ECHTE ZWEED
Als je in een echte ‘Zweed’ rĳdt dan herken je die 
aan details zoals de eigenaar van deze Estate ons liet zien tĳdens de najaarsrit. “Endast Blyfri Bensin”,
oftewel: uitsluitend loodvrĳe benzine. Ook aanwezig, een origineel Zweeds knalrood verbandtasje, 
wel erg leuk als je dat accessoire bĳ je echte Zweedse Volvo hebt. (Red.).

BANG VOOR DE WINTER?
De eigenaar van de Estate links op de foto is wel
erg bang voor een strenge winter... Of hij denkt
er over om op houtgas te gaan rijden. Wel een
erg leuk plaatje. Je kan ook een rode Estate kopen,
valt goed op... Bronnen: Internet. (Red.).


