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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.

Tijden veranderen
Het is alweer bijna lente en mogen we allemaal weer rijden. Dat is alvast een goed begin van het nieuwe jaar. 
Een jaar waarin Volvo met twee heel nieuwe auto’s op de markt komt: de S90 en later dit jaar de V90. Terecht kijken
vele Volvo liefhebbers er reikhalzend naar uit. Ik ben benieuwd hoe vernieuwend deze jongste telgen blijken te zijn.
Ondertussen blijven wij bij het type dat bij de introductie 42 jaar geleden zijn tijd ver vooruit was. De tijd zal het
leren of de nieuwste generatie zich kan meten met zijn voorvaderen.
Achter de schermen is er binnen onze gelederen intussen weer genoeg gebeurd. Mariska de Winter heeft de taken
die ze tijdelijk voor ons had waargenomen inmiddels overgedragen aan onze huidige ledenadministratie en 
penningmeester. Ik denk dat wij als vereniging haar heel veel dank zijn verschuldigd. Doordat er in de regel weinig
animo is voor bepaalde taken die volbracht moeten worden is zij juist lid geworden. Zo kon zij de gaten opvullen 
die waren ontstaan. Dat getuigt van een enorme moraal.
De clubagenda voor het komende jaar zit weer lekker vol en er is nog veel meer te doen...
Dit jaar organiseren we zelf wederom drie  toerritten en weer extra sleuteldagen. Weer een beetje meer. Ook een
beetje meer zal na dit jaar uw jaarlijkse financiële bijdrage moeten worden. Het bedrag is al jaren ongewijzigd en
alles wordt een beetje meer. Dit gaan we ook bespreken tijdens de ALV. Die is dit jaar een beetje anders dan we 
de laatste jaren gewend waren. In plaats van de combinatie met de voorjaarsrit, doen we dat dit jaar met workshops,
enkel voor onze leden. Op deze manier hopen we een leerzame en constructieve zaterdag te bewerkstelligen. 
Bovendien kunnen we met onze geliefden dan extra genieten van de langere toertocht waarmee we dan de hele 
dag samen kunnen zijn zonder de onderbreking voor de noodzakelijke vergadering.
De website zal dit jaar een grote opfrisbeurt ondergaan. Deze voldoet zeker niet meer aan onze huidige dagelijkse
eisen. Zo zal de vernieuwde site geschikt zijn voor gebruik
op uw mobiele apparaten, want een smartphone en/of
tablet kun je tegenwoordig geen telefoons meer noemen. 
Tijden veranderen...

Niets duurt voort behalve verandering. 
(Heraclitus, grieks filosoof)
Onderzoekt alles en behoudt het goede. 
(bijbel, Thessalonicensen 5:21)
Behoudt de goede Volvo 200 serie. 
(doelstelling Volvo 240-260 Register)

Met vrolijke en morele Volvo groeten,
Kees Aelberts

BIJ DE COVER: Op de cover zien we een indrukwekkende
Volvo, en da's logisch want we kijken de duurste Volvo
sedan aan. Het is een Volvo 264 GLE van modeljaar 1979.
Een '79-er haal je er vrij gemakkelijk uit, want dit is het 
enige jaar waar je op een sedan de nieuwe achterlichten 
in combinatie met de oude emblemen aantreft. Deze GLE 
is gespoten in het immer chique lichtblauw metallic (nr. 134)
en is voorzien van accessoire velgen. Het mag dan wel 
de duurste uitvoering zijn, dat betekent niet dat Volvo 
indertijd scheutig was met licht-metaal. Af-fabriek was het
eenvoudigweg niet leverbaar.
© Foto: Freddy Nieuwenhuize

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.
Het mooiste verhaal...
E demooiste@volvo240-260register.nl
Joël Aarts, Maurice Pierik 
en Jacob Wink (coördinator).
Secretariaat, Ledenadministratie 
en Logistiek
Peter Kisters (secretaris)
E secretariaat@volvo240-260register.nl
Ingrid Wullems (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 2015
Bestuur/Commissies: 2 februari - 
8 maart - 8 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. 

19e Jaargang • Maart 2016 • nr.1
VOLVO 240-260 REGISTER Opgericht op 
06-09-97• VOLVOLOGISCH LEDENMAGAZINE
(verschijnt 4 x per jaar in de laatste week
van ieder kwartaal).
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De uithaler (pag. 20-21) van deze uitgave is dezelfde
264 GLE als op de cover. Dit in het kader van de 
artikelserie “Mijn Volvo en ik”. Met dank aan maga-
zine ‘Klassiek en Techniek’ en Freddy Nieuwenhuize
voor de uitgebreide fotoserie en de teksten. 
Wat valt er verder nog te vermelden over deze 
bolide? Wel, de voorspoiler is wat nieuwer dan de
rest van de auto, want dit type spoiler werd pas
vanaf modeljaar 1980 geleverd. Indertijd werd de
264 meestal zonder spoiler geleverd. En als er een
op zat, dan was het er een van het 'airdam' type.
Die spoiler ziet er lang niet zo subtiel uit als het
exemplaar wat u hier op de foto kunt bewonderen.
Dan vraagt u zich wellicht af wat de waarde van de
264 GLE was. Welnu, deze auto kostte eind 1978
Hfl. 49.494, oftewel vier keer zo prijzig als een Volvo
66 Luxe. Indrukwekkend. (Red). 

KALENDER2016

Boven: De lente is daar, sommigen dromen alweer van de sleurhut, daarom deze illustratie van een 244 mét uit de jaren ‘70.

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

NR. NAAM WOONPL. TYPE
2717 C. Haselaar Nieuw Vennep
2719 R. Cartoef Kors Schiedam
2720 A,J,W, Essers Apeldoorn
2721 J.F.M. van Luffelen Merksplas
2722 E.B. de Wit Alphen aan de Rĳn
2723 E.M. Roth Amsterdam 240 Polar
2724 W. Keller Lier
2725 J. Âsfalk Ugglarp
2726 E. van Setten Arnhem 240 GL
2727 F.J. Zwanenburg Zevenhuizen
2728 M. van der Maar Tĳnaarlo
2729 E. Korstanje Hansweert
2730 JPM Doodeman Heemskerk 240 
2731 P. van Kleunen Zoetermeer
2733 C.A.J. Kerstens Arnhem 245 GLT
2734 D. Eerenstein Zwolle 245 GLE
2735 E Wessels Kootstertille 240 Polar
2736 W.H. Vente Nieuwerkerk a/d Ĳssel 244 DL
2737 H.G. Warnier Eĳsden 240 POLAR
2740 H.E. Velten Rĳssen 240 GLT
2743 J.L. Janssen Zetten 240 SUPER POLAR
2748 J.G.A.A. Kleĳberg Waalwĳk 240 POLAR

KIJK VOOR ACTUELE INFO OP ONZE WEBSITE!

ZATERDAG 2 APRIL
ALV EN WORKSHOPS
VOLVO-LOTTE OPHEMERT

ZATERDAG 16 APRIL
SLEUTELDAG/TAXATIEDAG
NORDICAR HEERHUGOWAARD

ZONDAG 24 APRIL
LENTERIT ZEELAND
START IN KWADENDAMME

ZONDAG 5 JUNI
ZOMERTOCHT KOOTWIJK
APELDOORN EN OMSTREKEN

ZATERDAG 11 JUNI
SLEUTELDAG
CARLO SCHMIDT GEMERT

ZATERDAG 25 JUNI
SLEUTELDAG
JANSE ELBURG

ZATERDAG 27 AUGUSTUS
SLEUTELDAG
SVENSKA BILDELAR LIENDEN

ZATERDAG 10 SEPTEMBER
SLEUTELDAG
NORDICAR HEERHUGOWAARD

ZATERDAG 17 SEPTEMBER
SLEUTELDAG
VAN ROOSMALEN WAALWIJK

ZATERDAG EN ZONDAG 
24 EN 25 SEPTEMBER
VOLVO KLASSIEKER BEURS
AUTOTRON ROSMALEN

ZATERDAG 8 OKTOBER
SLEUTELDAG
CARLO SCHMIDT GEMERT

ZATERDAG (NADER TE BEPALEN)
DINITROL WORKSHOP
WIERINGERWAARD

ZONDAG 23 OKTOBER
DRIELANDENTOCHT
KERKRADE

ZATERDAG 19 NOVEMBER
WINTERKLAAR-DAG
NORDICAR HEERHUGOWAARD

ZATERDAG 26 NOVEMBER
WINTERKLAAR-DAG
VAN ROOSMALEN WAALWIJK

NIEUWELEDEN
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TOT EN MET FEBRUARI 2016
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8 40 JAAR GELEDEN - VOORJAAR 1976

14 MIJN VOLVO EN IK: CEES VAN ROODEN 

20 UITHALER: VOLVO 264GLE -1979

23 BUTIKEN, 240-260 GADGETS EN PARAFERNALIA

24 CIRCUIT OF IRELAND 2015 (3-SLOT)

30 INTERCLASSICS 2016, EEN TERUGBLIK

33 EEN ECHTE NL BARN FIND - 244 DL 1977

35 OLDTIMERS DE WINTER DOOR

36 VOLVOMONDIG EN COLUMN VAN GURP

INHOUD

© 2016 - 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

14
3824

ATTENTIE! Kopij, foto’s/illustraties en kleine advertenties 
voor Volvologisch nr. 2-2016, moeten UITERLIJK 15 MEI 2016
in het bezit van de redactie zijn!

OOK MEEDOEN AAN ONZE EVENEMENTEN?



3 MILJOEN VOLVO'S!
op 3 februari rolde de driemiljoenste
Volvo personenwagen van de band:
een blauwe Volvo 245. Deze 245
werd aan het rode Kruis geschon-
ken. Dit was kennelĳk een gebruik
geworden, want zes jaar eerder
schonk Volvo diens tweemiljoenste
Volvo personenwagen (een gele
144) ook aan het rode Kruis...

VOLVO MIDDENKLASSER
op 19 februari 1976 is er groot Nederlands autonieuws.
Volvo komt met de 'grote DAF'. Deze wagen, de Volvo
343 (uit te spreken als 3-4-3) doet volgens de pers denken
aan de Volkswagen Passat, maar dan met een echte Volvo-
neus. opvallend is de knik in de achterklep die niet alleen
voor een grotere kofferbak zorgt maar ook een aëro-
dynamisch voordeel in zich bergt. Door het kontje wordt
de achterruit door de rĳwind schoon gehouden.
over het algemeen wordt de auto stoer en modern 
gevonden. een 1400 cc 70 pk renault motor drĳft via de
variomatic, die Volvo voortaan cVt noemt, de achterwielen
aan. De Volvo 343 blĳkt bepaald geen koopje. Het basis-
model, de 343 l, kost liefst 16.900 gulden. Hoewel de 343
standaard beschikt over een automatische versnellings-
bak, wordt de prĳs veel te hoog gevonden. Voor dit bedrag
kon ook een Alfetta, Ford granada, Peugeot 504 of 
renault 16 worden aangeschaft. stuk voor stuk grotere 
auto's met zwaardere motoren en vier deuren.
De Zweedse pers was al helemaal niet te spreken over de
Nederlandse Volvo. Hoewel de auto best wel sterke punten
heeft, knapten de Zweden af op de zeer matige kwaliteit
van de eerste voorserie-auto's. Volvo beloofde echter 
beterschap.
op 9 juni zette de minister van financiën lubbers symbo-
lisch de productie van de Volvo 343 in Born op gang.
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In de vorige aflevering stond
de Nederlandse Volvo 66
onder de aandacht. Deze 
keer duiken we helemaal in
het Nederlandse avontuur,
want het is 40 jaar geleden 
dat de Volvo 343 aan het 
publiek werd getoond. 

40JAARGELEDEN

PROBLEMEN
Verbeteringen waren hard nodig, want de Volvo 343 was
iets al te haastig op de markt gebracht. De auto leed aan
de nodige kinderziekten. De plaatdelen sloten aanvankelĳk
niet zo mooi op elkaar. storender waren de waterlekkages
waarmee de eerste 343's te kampen hadden. en het
bruine dashboard bleek niet zo briljant in elkaar te steken.
Bĳ warm weer zakte het letterlĳk in. De schakelhendel, 
die in de DAF-tĳd reeds faam had opgebouwd als 'het 
pientere pookje', bleek in de Volvo 343 niet zo prettig te
zĳn. Door de constructie voelde de hendel nogal slapjes
aan. en dat hoort niet in een Volvo. Al deze mankementen
werden in de loop van 1976 opgelost.

Wat aanvankelĳk niet opgelost werd was de tamelĳk hoge
prĳs en het beperkte modellenaanbod. De 343 werd 
aanvankelĳk uitsluitend geleverd met de 1400 cc motor
gekoppeld aan de automaat. De klant kon enkel kiezen 
uit twee luxeniveaus: de l en de iets luxere Dl.

EERSTE RIJTEST
Het blad AutoVisie heeft de primeur, en onderwerpt als
eerste de Volvo 343 Dl aan een test. De redactie was best
positief over de 343. Het comfort en het smakelĳk afge-
werkte interieur werd geprezen. De zitpositie is hoog,
maar de stoelen zĳn zeer comfortabel. Achterin is het zit-
comfort echter matig. Met name de veel te dunne zitting
werd bekritiseerd. De wegligging oogstte echter lof.
De prestaties van de 343 werden 'niet verpletterend' 
bevonden. De Volvo bleek veel trager dan de concurrentie.
Het verbruik liep zo tegen de 1 op 10, wat ook niet echt
bĳzonder gunstig was. ook oordeelde men dat de 
aanschafprĳs nogal stevig was.

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

VOORJAAR 1976 De 343 was het grote autonieuws in Nederland. In 1976 was bruin ook zeer hip.

De 343 was Volvo's eerste volledig nieuwe auto in 10 jaar

In Limburg hield men de 

ontwikkelingen bij Volvo scherp 

in de gaten. De hoop was dat 

met de nieuwe Volvo er zo'n 

400 banen bij zou komen.

De productiestart van de 343 werd bijgewoond door Ruud Lubbers. 

De 'grafzerk' stoelen van de eerste 343’s verraden de DAF-afkomst van de auto. Het kenmerkende 'kontje' van de 343 heeft menig autofabrikant geïnspireerd. 

Ook het dashboard en het stuurwiel zijn meer DAF dan Volvo.
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VOLVO 200-SERIE
Het voorjaar van 1976 brengt weinig 240/260-
nieuws met zich mee. Niet zo vreemd, want de
modellen zĳn nog niet zo lang op de markt. De
productie van de Volvo 265 is net opgestart.
Met de toevoeging van deze stationcar is de
260-serie nog niet compleet.
Zo presenteert Volvo voor het eerst een zes-
cilinder model met twee deuren. een luxe
coupé dus? Welnee, deze Volvo 262 gl is 
geen coupé, maar eerder een soort 'instapper'. 
Dat wil zeggen: een instapmodel van de 
6-cilinder serie. Dergelĳke auto's waren in euro-
pa niet gevraagd. De 262 gl was daarom voor-
behouden aan de Amerikaanse markt, een
markt waar een Volvo 262 wel eens aangezien
zou kunnen worden voor een nette compact.
De 262 gl bleek echter niet bĳzonder populair.
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40JAAR GELEDEN - VOORJAAR 1976

Boven: In 1976 rolde de 

driemiljoenste Volvo 

personenwagen van de 

band. Een blauwe 245, 

die werd geschonken 

aan het Rode Kruis. 

Op de foto rechts een 

blauwe 245 DL uit de 

brochure van 1976.

Boven: De 262 GL was er speciaal voor de Amerikaanse markt. 

De foto’s hierboven laten mooi het direct herkenbare verschil zien 

voor wat betreft de koplampen, de ‘enkele ronde oogjes’ van de 

Europese versie en de dubbele ‘oogjes’ van de Amerikaanse uitvoering.

Hoewel informatie over de 262 gl schaars is, hebben
we toch een rĳ-impressie weten op te snorren van cAr
and DrıVer. De autojournalist testte geen gewone 
262 gl, want de testwagen was door de Volvo importeur 
voorzien van een hele trits sportieve accessoires uit de
schappen van de Volvo competition service, zoals een 
voorspoiler, een dikkere stabilisatorstang, gt-wielen, 
en een sperdifferentieel. Voor de gelegenheid sprak 
men van de 'Volvo 262 gt'. 

Hoewel de testwagen meer dan 10.000 dollar kostte was
men diep onder de indruk: “What a lovely Volvo you'd get!” 
Men prees de wegligging: “this is a fascinating car to drive...”
en vond de 262 lichtjaren beter dan auto's uit Detroit.



Geheel boven: CAR and DRIVER beleefde veel plezier

aan deze '262 GT'.

Inzet rechts: Uiteraard maakt Volvo flink 

gewag van de interesse van de NHTSA.

Hierboven: Hier zien we een Volvo 244 

die met een snelheid van 45 mijl per uur 

(72 km/u) tegen beton is gecrasht. De test 

werd in opdracht van de Amerikaanse

overheid uitgevoerd door Calspan Corpo-

ration. De Volvo 244 bleek van alle 

geteste voertuigen de veiligste.

Rechts: En hier zien we de beroemde 

veiligheidskooi waaraan de Volvo z'n 

veiligheid heeft te danken.

40JAAR GELEDEN - VOORJAAR 1976

VOLVO ELECTRIC CAR
Vandaag de dag is elektrisch rĳden helemaal in. ın 1976
experimenteerde Volvo op kleine schaal met deze aan-
drĳfvorm. Zo bouwde men twee exemplaren van een
nogal klein wagentje dat eerder aan een brommobiel
doet denken dan aan een Volvo. De ene wagen was 
uitgevoerd als bestelwagen, de andere als vierzits taxi.
Da's knap, want de autootjes zĳn slechts 2,28 meter lang.
er zal dus geen plek zĳn voor de kreukelzones. Het bĳna
400 kilo zware accupakket bevindt zich in de lengte van
de auto's, en kan met een steekwagentje worden verwis-
seld. ın totaal weegt de electric car 1100 kg en kan er met
een snelheid van 50 km/uur circa 2 uur gereden worden
op een acculading. De topsnelheid is 70 km/uur. 

DAF PERSONENWAGENS
Volvo was bezig met de laatste restjes DAF personen-
wagens. Hoewel de productie van de DAF 66 in 1975 

was gestopt, stonden er in 1976 nog diverse DAF's bĳ de
Volvo dealer. De tweecilinder DAF 46 bleef nog tot eind
1976 in productie. De 46 was voornamelĳk voor de 
Nederlandse markt interessant. Zo nam het gemeentelĳke
Administratiekantoor (gAK) diverse DAF-jes af. 

VOLVO 66 GLS
een beetje DAF en toch weer niet was het volgende
nieuwtje. Half april werd de Volvo 66 gls uitgebracht.
Deze extra luxe combi werd in beperkte aantallen 
gebouwd en werd uitsluitend in een oranje kleur 
geleverd.

Wordt vervolgd

12 ı  VOLVOLOGISCH

Zoals gezegd heeft deze positieve recensie niet 
geleid tot een groot succes. Maar het moet de Zweden
wel op bepaalde gedachten hebben gebracht...

NOG MEER LOF UIT AMERIKA
Nadat de Amerikaanse veiligheidsinstantie Natio-
nal Highway traffic safety Association (NHtsA) 
diverse botsproeven heeft uitgevoerd met Volvo's
244, heeft men deze auto uitgeroepen tot de 
veiligste auto. De NHtsA gebruikte daarom de
244 als referentievoertuig voor het opstellen van
veiligheidseisen.

Een tijdelijke aanbieding was deze knaloranje 66 GLS.

Klein maar fijn: elektrisch rijden op zijn Zweeds.

Als het opladen van de 

accu's je te lang duurt, 

wissel je toch het pakket 

even om? Praktisch volk, 

die Zweden.



Intrigerend, hoe men soms tot aankoop komt van een bepaalde auto en 
vervolgens verknocht raakt aan een bepaald merk. Vaak gebeurt dit door
stom toeval. Althans, dat denk je. Wetenschappelijk is bewezen dat het 
karakter van een auto, de uitstraling van een model, overeenkomt met dat
van zijn eigenaar. Net als de hond die lijkt op zijn baasje. Is dat ook zo in
dit geval? Welke persoonlijkheid past bij een oerdegelijke Zweed uit 1979?

SMETTELOOS
Voordat wĳ op deze vraag antwoord geven, laten wĳ eerst
de eigenaar van de lichtblauw metallic Volvo 264 gle 
zich aan ons voorstellen. cees van rooden, gepensioneerd
en merkbaar glimlachend, laconiek genietend van zĳn
prachtige Volvo. een wagen om door ‘een ringetje te halen’.
Zo smetteloos, van tussen de spĳlen van de statige grille,
tot in de plooien van de blauwe bekleding, tot achter de
spatlappen van de achterwielen. “Deze rĳd je zeker niet
elke dag,” vraag ik naar de ogenschĳnlĳk bekende weg.
“Jawel,” antwoordt cees. “ık rijd er 20.000 km per jaar

mee, twaalf maanden per
jaar.” “Dan poets je ‘m zeker
elke week,” wil ik mĳn verba-
zing verzachten. “Nee hoor.
circa elke twee weken wassen
en in de winter aan de onderzĳde en in de wielkasten
goed reinigen. Na de restauratie heb ik de wagen in de
was gezet en sindsdien niet meer.” ongelooflĳk! 
Net na de restauratie in 2011 werd de wagen op € 16.000,- 
getaxeerd en won meteen in 2012 een concours d’élégance
van het Volvo 240-260 register. 

Teks t  en  f o to ’s :  Magaz ine  K l a s s i ek  &  Te chn iek  0615  -  F r eddy  N ieuwenhu i ze ,  Cees  van  Rooden

WAT WORDT HET?
Maar laten wĳ bĳ het begin beginnen. Hoe het merk Volvo
in het leven van cees kwam. cees’ eerste auto was een 
renaultje 4 en daarvan versleet hĳ er een paar per jaar
omdat hĳ vele duizenden kilometers reed voor zĳn werk.
toen hĳ weer bĳ een autohandelaar stond voor een andere
auto, zag hĳ in zĳn ooghoek een Volvo Amazon voorbĳ 
rĳden. Hé, dat leek hem wel wat. “Zo’n auto heeft mĳn
vrouw te koop,” zei de handelaar. en zodoende had cees
zĳn eerste Volvo, een Amazon uit 1969. Dat was in 1975.
Deze Zweed bleef 16 jaar in bezit en vervoerde de familie
Van rooden 400.000 km. Na deze bewezen diensten, was
de Amazon aan een restauratie toe. een leaseauto bood
zich echter aan en derhalve verdween de Volvo. Na een
aantal leaseauto’s moest cees terugvallen op de boodschap-
penauto van zĳn vrouw, die vaak als zĳ ermee wegwilde,
constateerde dat haar eega ermee vandoor was. Niet handig!
Zĳ bood hem aan een auto te kopen, zodat zĳ haar auto 
helemaal voor zichzelf had. en wat wordt het dan? Daar
cees een zescilinder als leaseauto had gehad, ging zĳn
voorkeur uit naar weer zo’n motor, maar welk merk. 
Vanwege de goede herinneringen aan Volvo, maakte hĳ
een proefrit in een model uit de 140-serie. Dat viel hem
zwaar tegen. “ık vond de 140 niet fijn sturen,” aldus cees.

“De 164, de zescilinder, heb ik ook bekeken, maar die had
naar mĳn idee te weinig opties. Vervolgens verdiepte ik mĳ
in de 240 serie en... verrek, dat model is ook geleverd met
een zescilinder!” De keuze werd toen gemaakt: een 240
met zespitter benzine en dat heet dan bĳ Volvo ‘264’; de ‘6’
geeft het aantal cilinders aan, de ‘4’ het aantal portieren.
even het geheugen opfrissen: De zescilindermotoren
waren een gemeenschappelĳke ontwikkeling met Peugeot
(die de motor in de 604 plantte) en renault (model 30) en
daarom ook wel PrV-motor genoemd. een 2,4 liter diesel-
motor nam Volvo over van Volkswagen (lt).

EEN OERMODEL
terug naar cees en zĳn zoektocht naar een goede Volvo,
die niet over een nacht (scandinavisch) ĳs ging. Alles werd
namelĳk grondig onderzocht, nageplozen, doorgespit, 
afgestruind en dan ziet hĳ na een jaar in groningen een uit
België geïmporteerde 264 gle te koop. “Vroeger vond ik
dit model foeilelĳk,” bekent cees. “Maar nu vind ik het wel
iets hebben. eigenlĳk is het een oermodel; een auto zoals
een kind hem tekent. Zo hoekig en vierkant.” De gle zag er
bĳ aankoop in april 2005 redelĳk uit. echter, later bleek dat
cees zich toch – ondanks zĳn voorbereiding – door de
liefde liet verblinden, want achter de achteras bleek het
niet goed te zitten, en tĳdens de rit naar huis zakte een 

DE 264GLE VAN CEES VAN ROODEN
MIJNVOLVOEN IK
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MIJNVOLVOEN IK

Boven: Ruim 422.000 km… dat zie je er absoluut 

niet aan af! Rechts: Een ruime comfortabele 

achterbank met zonnewering voor de achterruit.

Volvo was met dit accessoire een van de eersten: de koplampwisser.

Links: Een dashboard waar je onmogelijk 

de weg in kwijt kunt raken, zó praktisch en overzichtelijk.



16 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

MIJN VOLVO EN IK
zĳruit naar beneden die vervolgens niet meer omhoog
wilde. “ık vermoed dat hĳ een aanrĳding van achteren heeft
gehad, maar precies weten doe ik het niet. De wagen is in
ieder geval niet krom of zo. Wel heeft ie rondom getint
glas, behalve toen de achterruit niet. ık heb er eerst een
paar jaren mee gereden. ın 2011 werd hĳ echter te slecht
en ik besloot hem te restaureren. ık wist dat er in Helmond
(cees woont in Helmond, red.) een Volvo-specialist was,
schampers. ık was daar al eerder  naar toe gegaan met de
vraag of zĳ mĳn Volvo wilden restaureren. schampers ver-
telde toen dat hĳ gestopt was met restauraties. eind 2010
kwam ik via via weer bĳ schampers terecht met de vraag 
of hĳ de naam van een plaatwerker nog wist die vroeger 
bĳ hem werkte.” Maar schampers’ Volvo-hart begon sneller
te kloppen bĳ de aanblik van de 264 gle. Hĳ werd enthou-
siast. Uiteindelĳk kon cees toch bĳ schampers terecht en
hĳ mocht er zelfs aan mee helpen: “ık kon er met mĳn neus
bovenop staan en heb veel dingen zelf mogen doen.” 
Maar voordat hĳ bĳ schampers aan de slag ging, werd de
wagen thuis in de garage zo ver mogelĳk gedemonteerd.

SLIMME OPLOSSING
cees’ vermoedde – zoals wĳ al eerder schreven – dat de
achterzĳde niet helemaal (of helemaal niet?) in orde was.
Dat vermoeden werd helaas bevestigd: bĳ verder onder-
zoek en demontage bleek er over het originele plaatwerk
simpelweg ander plaatwerk gelast te zĳn, provisorisch. 

om het geheel te maskeren zat er een centimeters dikke
laag plamuur op de achterschermen. Vandaar dat die 
achterkant er qua vorm vreemd uitzag! Men had de 
wielkastranden in het verleden stomweg over de originele
‘gebakken’ en middels potten plamuur er enigszins een 
acceptabele vorm in weten te boetseren. Dit heeft cees de
nodige uurtjes schuren gekost om tot op het Volvo-bot te
komen en zich toen te verbazen over het broddelwerk.
Vanaf de c-stĳl naar achteren zĳn de onderzĳden (dorpel)
en de zĳschermen volledig vernieuwd. “een deel van de 
c-stĳl is eruit geslepen en van een sloper is toen een goed
stuk overgezet,” licht cees toe. een slimme oplossing;
waarom het plaatwerk uitvinden als het al op een sloperĳ
ligt? scheelt vele uren kloppen en vormen. Aan de rechter-
zĳde moest de binnen- en buitendorpel geheel vervangen
worden. De spatschermen aan de voorzĳde gingen er ook
af en da’s gelukkig makkelĳk, want die zitten voornamelĳk
vast met bouten. De voorwielen hadden vuil opgeworpen
onderaan de A-stĳl, een veel voorkomend euvel bĳ onze
vierwielers. slecht plaatwerk eruit slĳpen, goed plaatwerk
erin lassen is het juiste devies. thuis werden ondertussen
de kleine onderdelen schoongemaakt en indien nodig
voorzien van een nieuwe laklaag. De stoelbekleding – een
soort grof fluweel – zag er na een schoonmaakbeurt als
nieuw uit en dat is het jaren later nog steeds.
Uiteraard kregen alle holle ruimtes een Ml-behandeling
(antiroest), nadat de stoere Zweed strak stond te glimmen.
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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

Foto: Nog ruimte zat voor de lpg-tank. Inzet: Op deze sticker lees hoe je een Volvo opkrikt.

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

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



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  19

SPECIFICATIES
Motor: 6 cilinder V6, vloeistof gekoeld

cilinderinhoud: 2.664 cc
Boring x slag: 88 x 73 mm

compressieverhouding: 1 op 8,7
Brandstofvoorziening: cı inspuitsysteem

Vermogen: 148 pk/6.000 tpm
Koppel: 218 Nm/3.000 tpm

transmissie: 4 versnellingen met overdrive
Aandrĳving: achterwielen

Wielophanging voor: onafhankelĳk met McPherson 
veerpoten, torsiestabilisator

Wielophanging achter: starre as met schroefveren en 
Panhard-stang, torsiestabilisator

remmen voor: geventileerde remschĳven
remmen achter: schĳven

gewicht: 1.4001421 kg
Banden: 185/70 Hr 14

topsnelheid: 180 km/u
0-100 km/u: 12 sec.

Nieuwwaarde: € 22.727,- (Nl)
Waarde nu: € 14.000,-

PROBLEEMLOOS
De wagen werd rĳdbaar gemaakt en vervoerd naar het
thuisadres, alwaar de afbouw begon. De bumpers werden
ontdaan van hun stootrubber, schoongemaakt, strak 
gemaakt, gelakt en weer met rubber gemonteerd. Het 
interieur weer ingebouwd met de vele extra’s, want cees’
gle is er een met alle opties. elk vrĳ minuutje werd besteed
aan de Zweed en zodoende was de afbouw in drie weken
klaar. ın totaal duurde het project drie-en-een-halve maand.
trots als een pauw in bronstĳd ging cees er toen mee naar
een bĳeenkomst van het Volvo 240-260 register en krap
een jaar later won hĳ de eerste prĳs. een prachtig resultaat!
“ık begon de restauratie met de gedachte dat hĳ er netjes
rĳdbaar uit zou komen. Maar dat hĳ er zo uitkwam, had ik
nooit verwacht,” meldt cees met trotse glimlach. Al met al
kostte de restauratie 12 mille en dan is het fijn te vernemen
dat een taxateur de wagen op € 16.000,- in zĳn rapport
waardeert. Dat was in 2011. twee jaar later, met dagelĳks
gebruik, komt dezelfde taxateur weer en noteert € 14.000,-
in zĳn rapport. ıets lager vanwege de nieuwe regels voor
de wegenbelasting voor youngtimers.
starten doet de Volvo – op lPg – probleemloos. Wat meteen

opvalt is dat typische Volvo-geluid dat de modellen uit 
göteborg in de jaren ’70, ’80 zo karakteriseert. Moeilĳk te
omschrĳven. ık zal een poging wagen: zwaar met schelle
tonen, vol, gedegen en ingetogen, statig. Die motor – een
2,7 liter zescilinder - doet trouwens al 422.000 km lang 
onverstoorbaar zĳn dienst. enkel moest cees 50.000 km
geleden de koppakking vervangen en toen heeft hĳ meteen
de koppen laten reviseren. De versnellingsbak is een pro-
bleemloze vierbak met overdrive. Bĳzonder in combinatie
met een zescilinder. “ın België is deze combinatie verkocht,
maar in Nederland werd de zescilinder aangeboden met
drietraps automaat. Het fijne aan deze handbak is, dat hĳ,
zeker ten opzichte van de drietraps automaat, minder toeren
maakt,” verklaart cees zĳn voorkeur voor de handbak.

EEN ZEE AAN RUIMTE
Wĳ gaan op weg, vastgesnoerd in de gordels uiteraard.
Nog geen gemeengoed bĳ veel automerken in de jaren
’70. op weg naar de fotolocatie laveert cees de Zweed
door het forensenverkeer nabĳ eindhoven. een zee aan
ruimte om ons heen, een fantastisch uitzicht rondom, alsof
wĳ in het stuurhuis zitten van een cruiseschip. De stoelen

zitten voortreffelĳk. Het dashboard is no-nonsense met
knoppen zo groot, dat je ze nog kunt bedienen met wanten
aan. Wel zo handig in scandinavië, toch…? er zit een 
airco in, die werkt. ‘Bipsgril’ (stoelverwarming) en elek-
trische raambediening voor èn achter, elektrisch verstelbare
spiegels, kortom, de wagen is voorzien van alle gemakken. 
“Je kunt duidelĳk zien dat de elektrische raambediening
achteraf is bedacht,” zegt cees. De knoppen voor de 
achterramen zitten namelĳk ver achterop de midden-
console op een verhoging. De achterpassagiers kunnen 
er makkelĳker bĳ, dan de voorinzittenden.

HARMONICARUBBERS
cees houdt van techniek. “Als het erin zit, moet het ook
werken” is zĳn motto. Daarbĳ gaat hĳ verder dan de 
ontwikkelaars van Volvo destĳds. “Dat de bedrading vanuit
de A-stĳl als losse draadjes de voorportieren inloopt, vond
ik niet fraai. Daarom heb ik daarvoor harmonicarubbers 
uit de latere typen gemonteerd tussen de A-stĳl en het
voorportier.” Voor de achterklep heeft hĳ een elektrische
ontgrendeling ingebouwd. “Dat heb ik voor de lol gedaan.
ık had al jaren een elektrisch motortje uit een Mazda 323 

MIJN VOLVO EN IK
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in de la liggen. Die heb ik gebruikt om het slot te ontgren-
delen, waarna de klep zich iets opent. Verder heb ik 
verlichting in de portiergrepen ingebouwd. De radio met
originele Volvo cD-wisselaar in de kofferbak, werkt ook.”
Het schuifdak wordt geopend, de zon komt binnen. 
cees kĳkt vergenoegzaam voor zich uit. rustig toerend, 
geheel onthaast, ontstaat er vanzelf een glimlach op het
gelaat. Hĳ heeft een prachtig mooie klus geklaard en dat
zodanig uitgevoerd, dat hĳ er dagelĳks van geniet.
Napratend in een bar, vertelt cees rustig over zĳn passie,
laat tientallen restauratiefoto’s zien en overtuigt mĳ van 
zĳn grondige, gedegen aanpak, zonder te overdrĳven. 
Net zoals Volvo. twee identieke karakters...

(Met dank aan Magazine ‘Klassiek & Techniek’, Red.)
Waarschuwingssticker onder de motorkap: 

pas op voor de

roterende

ventilator...

Robuuste PRV zescilindermotor.

Zelf ingebouwde hoogteregeling

van de achter-schokdempers.

Boven en rechts: Bediening voor de elektrische zijruiten 

zit ietwat onhandig ver achter de voorstoelen en op het dashboard zitten

noppen die zelfs te bedienen zijn met wanten gemaakt van robbenpels.

Fotostrip onder: diverse fotos laten verschillende fasen van de 

uitgebreide restauratie zien. Cees ging niet over 1 nachtje ijs, lassen,

schuren, nieuw plaatwerk etc. etc., de vonken vlogen eraf!



VOLVO 264GLE ı  1979 ı V O LV O LO G I S C H  M A A R T ı 2016 



22 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

2016 - 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 los 
een montageset in  

rVs leverbaar 
voor 2,50.

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.-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



We zijn twaalf dagen onderweg en de teller staat op 2255 kilometer. Dat het geen saaie kilometers
waren hebben jullie kunnen lezen in deel 1 en 2 van het reisverslag. Na de pech in Wales konden we in
het zuidwesten van Ierland, na drie dagen vertraging, weer aansluiten bij de rest van de deelnemers.
Het mooiste gedeelte van de Circuit of Ireland moest toen nog beginnen. De route langs de westkust
was een ervaring om nooit te vergeten. Maar we gaan gewoon verder met genieten. Na Engeland, Wales
en Ierland is het nu tijd om door te reizen naar Noord-Ierland. 

CULTUUR- EN NATUURREIS MET VOLVOKLASSIEKERS (3-SLOT) 
CIRCUITOF IRELAND
Tekst en foto’s:  Frank van Gurp

D13 - 16 JUNI: DONEGAL - BELFAST
Het motregent als we ’s morgens door het raam naar buiten
kĳken. ıets wat we nog niet eerder mee hebben gemaakt 
tĳdens deze reis. Het mag de pret niet drukken want we 
genieten nog volop van onze luxe suite en het meest uitge-
breide ontbĳt van het westelĳk halfrond. rond de klok van
half tien draaien we de autosleutel weer om en gaan we op
weg naar Belfast. Het is jammer dat de bergen zich verschui-
len achter donkere wolken. toch is het maar van korte duur,
want als we de grens met Noord-ıerland passeren klaart het 
al weer op. even hebben we de indruk dat de maximum 

2015
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snelheid volgens de verkeersborden aanzienlĳk omlaag gaat.
Maar nee hoor, kilometers maken hier weer plaats voor miles.
opletten dus en gas geven! ın couleraine gaan we de Noord-
ıerse kust opzoeken. We kunnen geen genoeg krĳgen van
deze fraaie kustwegen. Al gauw bereiken we de wereld-
beroemde giant’s causeway. De zeskantige basaltblokken
ontstonden miljoenen jaren geleden na een vulkaanuitbarsting.
De wandeling er naar toe is al een attractie op zich, maar een
wandeling over de ‘Dam van de reus’ mag gerust een top-
attractie genoemd worden. We vervolgen daarna de route
langs de oostkust. De weg ligt ingeklemd tussen de Antrim

Mountains en de Antrim coast met aan de overzĳde schotland.
regelmatig worden we gewaarschuwd door borden voor 
vallend gesteente. Mochten we dan een klap op ons dak
horen dan weten we in ieder geval dat het geen meeuwen-
poep is. Aan het einde van de middag is het gedaan met de
pret als we het drukke Belfast binnenrĳden. We sluiten achter
aan in de file op de M5 en sukkelen naar ons hotel in het 
centrum. Van het grauwe weer en auto’s van hier tot tokio
worden we niet vrolĳk. Het is weer even wennen na de rust 
en het fraaie natuurschoon van de afgelopen weken. 

D14 - 17 JUNI: BELFAST - DUBLIN 
Dat kan er nog wel bĳ in deze drukke stad... regen. Als we de
stad uitrĳden maken we nog even een ommetje door het 
titanic Quarter, waar ooit het legendarische schip gebouwd 
is en te water ging. Na ruim een half uur laten we Belfast 
achter ons en zakken we af naar het zuiden. Na de hectiek
komen we hier weer tot rust als we door de Mourne Mountains
rĳden. Het is maar van korte duur, want we moeten dwars
door de derde grootse stad van Noord-ıerland; Newry. 
Na een dagje Noord-ıerland kunnen we de ponden weer 
opbergen als we het ıerse Dundalk binnenrĳden... alweer een
stad! onze 240 vindt dit niet leuk, maar het is niet anders.
toch komen we al gauw weer op het platteland en na enige
tĳd naderen we de beroemde neolithische ganggraven van
Newgrange, Knowth en Dowth. De meerĳdende Kattenruggen
zĳn dan wel oud, deze ‘paleizen van de Boyne’ zĳn nog ouder
dan de eerste egyptische piramiden en 1000 jaar ouder dan
stonehenge in engeland. Dat is pas echt oud! Aan het eind
van de middag bereiken we de Wicklow Mountains. op de

pashoogte van sally gap waaien we bĳna uit ons hemd, maar
het zicht is er niet minder om. Als we de afdaling richting 
Dublin inzetten klaart het op en hebben we een fenomenaal
uitzicht op de stad. ons hotel ligt in een groene omgeving en
van hieruit kunnen we morgen op de rustdag de schitterende
stad gaan verkennen. 

D16 - 19 JUNI: DUBLIN - BANGOR
Na een zonnig dagje cultuur snuiven en een gezellige ıerse
avond met bĳna alle teams maken we ons vandaag weer op
voor twee etappes. een korte door Dublin richting de ferry 
en een wat langere van 89 kilometer door Wales. ınderdaad...
we gaan ıerland vandaag weer verlaten. Na een relaxte 
overtocht rĳden we een route langs de noordkant van het
schiereiland Anglesey. een rustige route door een glooiend
landschap die ons aan het eind van de middag in Beaumaris
brengt. een vriendelĳk stadje met imposant kasteel waar we
bovendien uitkĳken op de indrukwekkende heuvels van het

Volop kleine haventjes langs de route naar Belfast.Natuurwonder aan de kust van Noord-Ierland; Giant's Causeway.

De brug tussen het eiland Anglesey en het vasteland van Wales.

Boven: Perfecte zit in deze Katterug met 

Volvo 480-stoelen. Links: Puur natuur en dus

geen werk van een kunstenaar!

Rechts: De route door de Wicklow Mountains 

ten zuiden van Dublin.

We gaan Ierland weer verlaten en zetten de reis daarna voort in Wales.
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snowdonia berggebied. Het is nu nog maar een klein stukje
naar de eindbestemming in Bangor. Maar voordat we naar
ons hotel rĳden is een bezoek aan de Volvo dealer van 
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
(heb ik het goed geschreven?) een must. Als Volvo-rĳder je
troetelkindje vereeuwigen voor de gevel van de garage zorgt
natuurlĳk voor de nodige hilariteit bĳ het later bekĳken van
de vakantiefoto’s. Deze dealer in het plaatsje met de langste
plaatsnaam van europa (en derde van de wereld) kĳkt er 
natuurlĳk niet meer van op als er weer een rare toerist voor
zĳn garage staat. toch heeft onze 240 aantrekkingskracht en
komt hĳ naar buiten voor een praatje. Bovendien maakt een

medewerker foto’s die volgens eigenaar Barry Baynham 
meteen op Facebook worden gezet. Als we afscheid nemen
krĳg ik nog twee fraaie stickers van de dealer in mĳn handen
gedrukt. Zo blĳ als een kind kruip ik weer achter het stuur en
zetten we koers naar ons hotel in universiteitstad Bangor. 
Hier krĳgen we een slaapplaatsje in het Management centre
Hotel, een onderdeel van de universiteit. Het hotel is een
doolhof van gangen en trappen en menig team dwaalt rond
om hun kamer te vinden. een bĳlage in het routeboek zou
handig zĳn geweest! 

CIRCUITOF IRELAND D17 - 20 JUNI: BANGOR - STRATFORD-UPON-AVON
Na ons vertrek rĳden we meteen het snowdonia National 
Park binnen. Het gebied staat bekend om zĳn spectaculaire
berglandschappen. Alleen hebben we vandaag een probleem;
de wolken hangen zo laag dat er van enig zicht op de fraaie
toppen geen sprake is. gelukkig hebben we dit National Park
al vaker verkend en genieten nu maar van de slingerende
wegen die dit gebied doorkruisen. De wolken en de mist 
zorgen wel voor een mysterieuze rit door het noorden van
Wales. We vervolgen onze route in oostelĳke richting door
een lieflĳk glooiend landschap. ın het op de grens van Wales
en engeland gelegen schilderachtige Montgomery smullen
we van een sandwich in een knusse tearoom. Daarna door-
kruisen we een vergeten stukje engeland; de shropshire Hills.
Als we de bronnenbadplaats Droitwich spa doorkruist hebben
wordt de route vlakker. We naderen onze eindbestemming
van vandaag; stratford-upon-Avon. De geboorteplaats en
plaats van overlĳden van William shakespeare trekt veel 
toeristen vanuit de hele wereld. ons hotel ligt net buiten het
drukke centrum zodat we het stadje nog even lopend kunnen
verkennen. ook al hebben we morgen nog een rit voor de
boeg, die avond schuiven alle teams aan bĳ het afscheids-
diner. Na ruim twee weken toeren hebben we genoeg 
gesprekstof om er een gezellige avond van te maken. 

D18 - 21 JUNI: STRATFORD-UPON-AVON - HARWICH
Na de start volgen we de landelĳke route oostwaarts over de
A422. Halverwege de middag komen we in een schilder-
achtig landschap met talrĳke lieflĳke dorpen en gehuchten.
We wĳken even af van de route en strĳken neer in het voor
ons bekende Dedham. Dit rustieke dorpje met zĳn vele oude
huizen en zestiende-eeuwse wolkerk ligt midden in een fraai
natuurgebied en trekt op deze zomerse zondag weer vele
toeristen. Dedham is de ideale plek om nog wat uurtjes te
vertoeven. Na een hapje in een plaatselĳke pub vertrekken
we rond de klok van 19.00 uur richting de ferry. slingerend
over idyllische  binnendoorweggetjes bereiken we na een
klein half uurtje de ferryterminal van stena line. Blĳkbaar zĳn
de deelnemers van de circuit of ıreland niet de enige die 
met hun klassieker de oversteek gaan maken. Veel fraaie 
modellen vergezellen ons in de wachtende rĳ. 
De meest unieke staat echter bovenop een tot autoambulance
verbouwde saab 9000. Het blĳkt de saab 96 van de wereld-
beroemde Zweedse rallycoureur erik carlsson te zĳn. 
De saab waarmee hĳ veel overwinningen op zĳn naam schreef,
waaronder de rally van Monte carlo in 1962 en 1963. 
Vanwege het overlĳden van erik carlsson op 27 mei hebben
ze de saab 96 toch maar even uit het museum in trollhättan
over laten komen. Hĳ was de blikvanger op 20 juni tĳdens de
erik carlsson Memorial service. ons rallyavontuur over de 
eilanden ten westen van ons kikkerlandje eindigt hier in 
Harwich dus met een saab-tintje. Morgen kan ons routeboek

gesloten blĳven en kunnen we het bĳ thuiskomst opbergen 
in de boekenkast als een fraai souvenir.
schitterende routes, luxe hotels, gezellige teams en boven-
dien erg fraai weer, dat waren de belangrĳkste ingrediënten
van de circuit of ıreland 2015. ondanks de tegenslag i.v.m.
een defecte dynamo konden we gelukkig na twee dagen de
reis weer hervatten. Natuur en cultuur waren de twee sleutel-
woorden tĳdens deze onvergetelĳke reis. De natuur werd
grotendeels beleefd vanuit onze comfortabele Volvo 240. 
De cultuur beleven was helaas door tĳdgebrek niet altĳd 
mogelĳk. De 3844 gereden kilometers slokten daarvoor te 
veel tĳd op, maar dat was voor ons juist een feestje. Alles 
was weer tot in de puntjes verzorgt door Martin en theo van
de stichting Klassieke Automobiel reizen. reisleiders Pepĳn
en Jurgen van Buro scanbrit hebben daar natuurlĳk een 
steentje aan bĳgedragen. en last but not least; Hans en Dick
van het technisch team. Dankzĳ hun konden veel teams hun
route weer veilig vervolgen na enig sleutelwerk. Kortom, het
was weer een fantastische reis waar we nog vaak aan terug
zullen denken. en nu maar weer uitkĳken naar een volgende
fraaie trip! Kĳk o.a. op www.klassiekeautomobielreizen.nl 

Rechts: Laatste stop voor de terugreis in het Engelse Dedham.

Een Jensen FF is een 

van de vele klassiekers 

op de ferryterminal 

in Harwich.

Mr. Saab overleed op 27 mei op 86-jarige leeftijd.

De bergen van het Snowdonia National Park zijn in nevelen gehuld.

Onder: Uniek fotomoment bij deze Volvo-dealer in Wales.

Het laatste hotel van onze fraaie reis in 

Stratford-upon-Avon. De Duett was goed vertegenwoordigd.

Onder: Klassieker uit Zweden; de Saab 96 van rallylegende Erik Carlsson.
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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.

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
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Teks t  en  f o to ’s :  Henk  D ie te ren  en  Ja cob  Wink
INTERCLASSICS MAASTRICHT 2016.
De voorbereidingen voor ınterclassics Maastricht 2016 
begonnen dit keer al vroeg. er moest namelĳk een mooie
stand gebouwd worden. Voorwaarden: hergebruik van het
materiaal voor bĳvoorbeeld de jaarlĳkse VKB, inpassing van
de twee wandgrote posters, die al eerder waren ingezet en
last but not least, low budget! Aangeschaft werden: steiger-
buizen, houten latten, 17m theaterdoek en divers klein-
materiaal om een zelfstandig staand geheel te bouwen. Het
resultaat van vele uurtjes huisvlĳt ziet u op bĳgaande foto´s.
op woensdagmiddag 13 januari 2016 verzamelde de op-
bouwploeg, bestaande uit Paul, Kees, Jaap, Huub en Henk,
zich om onze stand op te bouwen. De 265 gle uit 1976 en 
de 264 te uit 1980 (beschikbaar gesteld door Hans van de
Brandt, lidnr. 206, en Huub Martens, lidnr. 2646), waren op 
tĳd aanwezig en konden zo naar binnen gereden worden. 
Na vier uurtjes noeste arbeid was het opbouwteam tevreden.
De beveiliging had het pand inmiddels gesloten, waardoor
we er na enige omzwervingen in slaagden uiteindelĳk via het
naast het Mecc gelegen NH hotel weer buiten te komen...
omdat er op de donderdag geen publiek werd toegelaten
tot het gedeelte waar de autoclubs exposeerden, werd onze
stand pas echt met levende have gevuld op vrĳdag. Vanaf
08:45 uur begon de standbemanning compleet te raken.
Voordat het grote publiek om 10:00 uur binnenkwam, werd
een laatste finishing touch doorgevoerd en ınterclassics
Maastricht 2016 kon beginnen. een lange eerste dag, want
de sluitingstĳd was om 08:00 uur ’s-avonds. op zaterdag en
zondag stond de standbemanning van 09:00 tot 18:00 uur
paraat. gedurende die drie club-expositie dagen hebben
veel belangstellenden een bezoek gebracht aan onze stand.
Naast de diverse contacten die we hadden met leden die onze
stand bezochten, gingen de gesprekken onder andere over:
“leuk, mĳn vader heeft ook zo`n 240 gehad...” of “kunnen jullie
helpen bĳ >technische vraag<?” of “ik ben van plan een 240
te kopen, waar moet ik zĳn?” of “vroeger heb ik zo`n 240/260
gehad; hele mooie tĳd in beleefd. Misschien moet ik er toch
weer een kopen!” en nadere informatie over de geëxposeerde
264 te en 265 gle, etc... Kortom, gevarieerde gespreksthema’s
met één gemeenschappelĳke noemer; het promoten van het
Volvo 240-260 register met als doel, een toename c.q. stabili-
satie van het ledenaantal. gezien het record aantal bezoekers
van 29.660 (11,5% meer dan 2015) en de vele Volvo 240-260
register leaflets, die zĳn meegenomen, lĳkt deze promotie
gelukt. Nu maar afwachten hoeveel nieuwe leden we kunnen
bĳschrĳven naar aanleiding van onze presentatie.
Met dank aan: Hans van den Brandt en Huub Martens, voor
hun schitterende auto´s en aan Peter Kisters, Paul schreurs,
laury Watervoort, Kees Aelberts, Jacob Wink, Jaap van 
oudheusden, Frank Dieteren en (nogmaals) Huub Martens
voor het bemannen van de stand. en last but zeker not least
dank aan Helène die een zaterdagmiddag achter de 
naaimachine zat voor het zomen van de theaterdoeken!
Het was weer een mooie en zeer plezierige samenwerking!

TERUGBLIK
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035 588 52 22

WWW.SWED ISHCARPARTS .NL

DÉ WEBSHOP

VOOR AL UW

VOLVO ONDERDELEN

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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BARN FIND
Een echte Nederlandse Barn Find!
Oftewel in goed Nederlands: een 
schuurvondst. De familie Meĳer 
heeft in de erfenis van hun 
overleden broer een Volvo 244 DL 
uit 1977 aangetroffen. Deze auto 
heeft jarenlang achter in een 
boerenschuur gestaan, zit dik onder 
het stof en rĳdt dus niet meer. 
De Volvo heeft 157.410  km 
op de teller staan, is voorzien van 
een gasinstallatie, een trekhaak en 
een radio. 
Indien onder de lezers misschien 
geïnteresseerden zĳn voor deze 
Volvo om dit vroege model uit de 
200-serie te restaureren of voor 
de onderdelen, neem dan contact 
op met de erven, Theo Meĳer 
(mailadres bekend bĳ de redactie): 
volvologisch@volvo240-260register.nl
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Molenstraat 11
4851 SG ULVENHOUT
T: 076 565 68 79
F : 076 565 44 51
E : smeekens@wxs.nl SHOWROOM ONDERHOUD RESTAURATIES

Maarten Obbens did it again! 

Ditmaal, op 6 februari j.l. stond hij in de

schijnwerpers in de weekeinde bijlage 

van de Telegraaf met zijn opvallende 

lichtblauwe 240. Voorwaar een goede 

promotie van onze gouwe ouwe

betrouwbare bricks.
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Rubriek voor en dóór leden.

Verhalen, anekdotes en al

wat nog meer interessant is 

voor de 240-260 liefhebber.VOLVOMONDIG

R.I.P. DAVID BOWIE
Davis bowie signeert voor een 262 Coupé
Een popidool is niet meer maar zoals al op 
facebook gememoreerd: De man had smaak!

CIRCUITUM HADRIATICO 2017
Bent u enthousiast geworden na het lezen
van Frank van Gurp’s belevenissen?
Meer informatie vindt u op de volgende website:
www.klassiekeautomobielreizen.nl. 

KLASSIEKER EVENEMENTEN
VOLVODRIVE-TREFFEN Maandag 16 mei, 2e
Pinksterdag – Aquabest in Best. Het Volvodrive-
Treffen is een gratis  evenement voor jong en
oud. Ook al heb je geen Volvo, ben je nog van
harte welkom. Je mag dan met je auto weliswaar
niet het Volvo-terrein op, maar je kunt ‘m wel
gratis parkeren. Alle aanwezige Volvo’s worden
op type gerangschikt in de prachtige natuurom-
geving van Aquabest. Kortom, alle Volvo’s vanaf
de jaren twintig tot en met modeljaar 2016 zijn
van harte welkom. Er zijn onderdelen te vinden,
kraampjes met modelauto’s, automobilia, de-
monstraties, gereedschappen, lifestyle, Zweedse
lekkernijen en kinderattracties.

Youngtimer Event... Zondag 22 mei – Classic
Park Boxtel. Alle auto’s uit de jaren 70/80/90.
Info: www.yountimerevent.com.

Nationaal Oldtimer Festival. Zondag 31 juli
2016. Houd al het nieuws in de gaten op
www.nationaaloldtimerfestival.nl.

Oldtimerdag De Bilt. Zaterdag 10 september
2016. In de ochtenduren vindt een toerrit plaats
van ca. 70 km langs mooie plekken in Midden-
Nederland en 's middags worden de oldtimers
geshowd aan het publiek en is er ruimte voor
ontmoeting. De Oldtimerdag vindt plaats op de
karakteristieke Dorpsstraat, de oudste bestrate
weg van Nederland. Op de Oldtimerdag in De
Bilt is de evenementenregeling voor oldtimers
van toepassing. Meer informatie vindt u op onze
website: www.oldtimerdagdebilt.nl. Red.

AUSSI VOLVO(S)?
Clublid Thomas Notermans was met echtgenote
op reis in Australië. Hij spotte nauwelijks Volvo’s
van onze series. Soms een enkele, moederziel
alleen op eindeloze wegen... Red.

PLASTO VOLVO’S
Altijd leuk om te zien, die Plasto Volvo’s. Moeilijk
te vinden die 1:43 (ongeveer) modelletjes in 
diverse felle kleuren. Red.

GROENE 242
Je ziet ze niet echt veel meer, de tweedeurs uit
de jaren ‘70 maar soms staan ze gewoon om de
hoek (dit keer in Baarn). Geen clublid, maar 
inmiddels heeft ie een folder onder de ruit ont-
vangen. Wie weet binnenkort een lid? Red.

TECHNISCHE EVENEMENTEN 2016
Gelukkig mogen we na verschillende goedbezochte
sleuteldagen in 2015, ook dit jaar weer sleutelen bij
‘onze’ vertrouwde adressen: Volvo Van Roosmalen in
Waalwĳk, Nordicar in Heerhugowaard en Carlo Schmidt
in Gemert. Maar, er komen zelfs een paar sleutel-
adressen bij! Zo zijn we in 2016 welkom bij Svenska
Bildelar, het bedrijf van Gerard Mulder in Lienden. 
Gerard heeft in het verleden veel voor onze vereniging
betekend als technisch coördinator en we zĳn verheugd
dat hij ons ook nu weer wil bijstaan. Verder is het 
gelukt om een sleuteldag te organiseren bij Garage
Janse in Elburg. Dit evenement organiseren we in 
samenwerking met de Volvo 700-vereniging. Kijk voor
data op de website: www.volvo240-260register.nl.

Een ander novum is dat we de ALV dit jaar combineren
met technische workshops. Deze worden georgani-
seerd door Volvo Lotte in de Betuwe, een bedrijf dat in
2014 is gestart door twee jonge Volvo-enthousiasten.
Ook over de inhoud van deze workshops is meer 
informatie te vinden op onze website. 

Het team van de technische commissie is uitgebreid
met enkele regionale ondersteuners. Voor Heerhugo-
waard is Maurice Klaver al enkele jaren 'tweede man',
nu hebben we eveneens back-up voor de organisatie
van sleuteldagen in Gemert en Waalwijk, bestaande
uit Boaz van der Schaaf en Patrick Marcus. Bij het 
organiseren van de sleuteldag in Elburg heeft Henk
Huisman zijn contacten uit de Volvo 700-vereniging
ingezet. Mede voor de continuïteit van de vereniging
is het een goede ontwikkeling dat er meer enthousi-
aste leden actief bij de organisatie van evenementen
betrokken zijn. Verder kunnen we voor de technische
ondersteuning weer rekenen op Adrie de Bekker, Paul
Schreurs, Henk van der Poll en tot slot is onze webmaster
Gideon Verhoeven eveneens toegetreden tot de 
ondersteuning van de technische commissie. Hij was
sowieso al elke sleuteldag aanwezig en daarbij wordt
vaak dankbaar een beroep gedaan op zijn ervaring.
Intussen worden gesprekken gevoerd over meer
nieuwe locaties voor technische evenementen. 
Wellicht kunnen we in de nabije toekomst het 
programma dus nog verder uitbreiden…
Jaco van Duyn, coördinator technische evenementen

COLUMN

Als we het parkeerterrein van Volvo cars in Beesd oprijden staan de
tien Volvo Xc90 modellen al op ons te wachten. lucia en ik zijn een van
de gelukkigen die door Volvo cars Nederland zijn uitgenodigd om in
göteborg de nieuwe Volvo c250 te gaan onthullen. Waarom de keus
op ons is gevallen? Wij zijn dit jaar 30 jaar Volvo-rijders en volgens mijn
dealer zijn wij ambassadeurs van het Zweedse merk. De voorliefde voor
de Volvo 240 speelt daarbij uiteraard een grote rol. ook in Beesd wordt
Volvologisch gelezen en mijn allereerste column voor dit schitterende
magazine in 2011 is blijkbaar op het hoofdkantoor blijven hangen. 
ın deze column met de titel ‘reïncarnatie’ deed ik al een smeekbede de
Volvo 240 nieuw leven in te blazen. Dat gaat nu dus echt werkelijkheid
worden. onze Volvo 240 krijgt een opvolger! Volgens directeur Arthur
van es van Volvo cars Nederland willen de Zweden de komende jaren
populaire klassieke modellen opnieuw op de markt brengen in een
nieuw jasje. ‘Na de concept estate, concept Xc coupé en concept
coupé is er in het diepste geheim nog een vierde ontwikkeld; de 
concept classic! Het ccc-project –voluit classic car concept- waar
Volvo vier jaar aan heeft gewerkt is nagenoeg productieklaar. liep de
laatste 240 in 1993 van de band, de c250 zal precies 25 jaar later in
2018 in de showroom staan om als eerste het spits af te bijten van de
nieuwe c-serie. De letter c, die tot enige tijd geleden voorbehouden
was voor de coupé modellen, krijgt een nieuwe functie; classic! 
en doen de huidige modellen het met 2 cijfers, de nieuwe klassieke
modellen doen het met 3 cijfers, als knipoog naar het verleden. Zoals
het type al aangeeft krijgt de ‘nieuwe’ klassieker een 5-cilinder onder
de motorkap. Volvo wil zowel de eigenaren van de 240- als de 260-serie
tegemoetkomen, vandaar de gulden middenweg en zal hij als c250
door het leven gaan, bovendien alleen in een estate-versie’, aldus van
es in zijn toespraak voor de gelukkigen die de reis naar göteborg gaan
maken. Na koffie met Zweeds gebak kan het feestje echt beginnen. 
Als we plaats nemen in ‘onze’ Xc90 hebben we een fraaie rit voor de
boeg. Bij vertrek krijgen we nog een informatiepakket als leesvoer voor
onderweg. Hierin staat ook de locatie waar hij voor het eerst aan de 
wereld getoond gaat worden; het Volvo Museum! Volvo vindt het niet
gepast om hun nieuwe c-modellen op verschillende beurzen in de 
wereld te gaan onthullen. Volvo klassiekers en Zweden horen bij elkaar,
vandaar dat we het feestje graag in eigen huis willen vieren, zoals te
lezen staat in het uitgebreide informatiepakket. Na twee comfortabele
reisdagen is het dan zover, we parkeren de Xc90 op een overvol terrein
voor het museum. Na ontvangst door President & ceo Volvo car group
Håkan samuelsson smullen we van een uitgebreid Zweeds buffet. 
om 20.00 uur is het dan zover, we zoeken en plaatsje tussen de 
menigte en na een uitgebreide toespraak is het moment daar... 
De spanning is te snijden als Håkan een tipje van de sluier oplicht. 
Als hij even later een forse ruk wil geven aan het blauwe laken met 
het opschrift ‘A NeW clAssıc’ schrik ik wakker. Na een eerste blik op
de wekkerradio blijkt het tien over half drie in de nacht te zijn. Aan een
levensechte droom komt plotsklaps een eind. Het leek allemaal zo
mooi... een opvolger van onze 240. och
ja, we blijven maar dromen. Wel 
opvallend was de tijd dat ik uit mijn
droom ontwaakte……2.40 uur! toeval? 

Frank van Gurp.

VOLVO C250
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Pag 39 (rechts): Vandaag de dag lijkt het dat autofabrikanten er alles aan doen om zo min mogelijk kosten kwijt te zijn aan milieuvriendelijke maatregelen. 
Bijna veertig jaar geleden speelde Volvo juist een vooraanstaande rol. In het najaar van 1976 presenteerde men de Volvo met driewegkatalysator en lambdasonde.
Deze lambdasonde meet het aandeel zuurstof van de uitlaatgassen tussen de motor en de katalysator en stuurt deze informatie naar het motormanagement-
systeem. Deze stelt de lucht/benzine-verhouding zodanig af dat deze in de ideale verhouding komt. Deze verhouding heet de lambdawaarde. Voor een schone
verbranding is de optimale verhouding 14,3 kg lucht per 1 kg benzine. Bij deze verhouding is de werking van de katalysator optimaal, en kan deze 90% van de
schadelijke koolwaterstoffen, koolmonoxide en stikstofoxide verwijderen. Vanaf modeljaar 1977 werden de eerste 240-modellen geleverd met de Lambda Sond
techniek. Vanaf modeljaar 1978 waren alle Amerikaanse Volvo's uitgerust met deze voorziening. President Carter overhandigde namens de National Environmental
Industries Council de "Award for Excellence in Air Pollution Control" aan Volvo voor diens inzet aangaande het milieu. Dat waren andere tijden...

AMERIKAANSE VOLVO’S (200 SERIES) UIT 1978 MET ‘EXHAUST EMISSION CONTROL’

VOLVOMONDIG

MILIEUMAATREGELEN
Verschillende Nederlandse  steden hebben inmiddels eigen milieuregeltjes
bedacht om vervuilende auto’s te weren. En dat terwijl er allang Europees 
beleid is bedacht (zie de Duitse milieuzone’s waar via de ANWB raamstickers
voor verkrijgbaar zijn). Ondergetekende schreef al eens een boze brief naar
aanleiding van foutieve berichtgeving van RTL in 2008 maar dat verhaal blijkt
nog steeds actueel. Zeker gezien de vergissing die de gemeente Rotterdam
maakte door een 240 rijder de toegang te ontzeggen en twee weken later 
excuses moest maken terwijl de eigenaar hals over kop (= niet zo heel erg 
verstandig) zijn wagen al voor een prikje had verkocht.

Wat is er nu mis met het verbod op auto’s van vóór 1992?
Een gemeente stelt bijvoorbeeld dat “auto's (m.u.v. oldtimers) van vóór 
1-1-1992 uit de stad zouden moeten worden geweerd met oog op het 
vermeende vervuilende karakter van deze auto's”.
Nu geldt al jaar en dag, dat op het kenteken een emissiecode moet zijn 
vermeld. Hieruit valt op te maken in welke emissieklasse een voertuig valt. 
Op het kenteken staat bijvoorbeeld 'K6', of 'U9' enz. Een auto met de code U9
is in het bezit van een geregelde driewegkatalysator met lambdasonde. 
Er zijn zowel auto's van ruimschoots vóór 1992 als van ná 1992 die aan 
dezelfde U9-norm voldoen en daarmee dus even 'schoon' zijn. Indien een 
gemeente dus geen aandacht schenkt aan deze emissieklasse maar rigoureus
een jaartal aanhoudt is men niet goed bezig. De doelstelling is dat auto's
(m.u.v. oldtimers) die niet aan milieunormen voldoen te gaan weren. Kortom,
men moet zich baseren op de kentekengegevens. 
Het is kwalijk dat de nog immer populaire Volvo 240 als een vuile auto 
wordt afgeschilderd. De Volvo 240 is in Nederland vanaf eind 1988 met een 
geregelde driewegkatalysator met lambdasonde geleverd volgens de U9 norm.
En deze uitvoering is tot en met de uitproductiename in 1993 volgens exact
dezelfde technische specificaties geleverd.

Een pikant detail is dat nota bene de
Volvo 240 de eerste auto ter wereld is

die met een geregelde drieweg-
katalysator met lambdasonde kon
worden geleverd. Dat was al in 1978
voor de Californische markt.

En zo zijn er tal van wetenswaardig-
heden over deze Volvo's te melden.

Daarom wil ik een ieder die dit leest en geen
lid is van het register van harte uitnodigen om eens nader kennis te
maken met deze uiterst betrouwbare, karakteristieke (lees tijdloze) en 
toevallig ook nog behoorlijk milieuvriendelijke auto's.

NB: Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Rotterdam, lees ik op:
h t t p : / / w w w . g e z o n d e r e l u c h t . n l / r o t t e r d a m m e r 
dat men langzaam aan iets verstandiger wordt. Wat staat er onder puntje 3?:

3. Bijzondere gevallen
Heb je bijvoorbeeld een trouwauto of foodtruck van 25 tot 40 jaar oud?
En verdien je daar je geld mee? Dan kun je een ontheffing krijgen.
Heb je een benzineauto met de aanduiding E2, K6-G en U9? Dan is het
ook mogelijk om een langdurige ontheffing te krijgen. Staat de auto niet
als zodanig bij de RDW geregistreerd? Dan moet je zelf aantonen dat je
auto voldoet aan de toegangseisen van de milieuzone. 
Heb je een andere auto? En denk je dat die net zo schoon of schoner is
dan de auto’s die de milieuzone wél in mogen? Dan moet je dat zelf aan-
tonen. De gemeente Rotterdam bekijkt dan of je in aanmerking komt voor
een ontheffing.
Dit betekent dat iedere Volvo 240 met katalysator zonder problemen mag
rondknorren in Rotterdam. Heb je een Amerikaanse Volvo 240/260 met
katalysator, dan zul je iets meer werk moeten verrichten, maar dan zou dat
ook moeten lukken. Mits de katalysator er nog (werkend) onder zit.

Voor een ieder met een niet schone 240/260 of 240 diesel is het wellicht
te overwegen om eens geld te gaan verdienen met je Volvo...
Met milieuvriendelijke groet, Maurice Pierik, redactie.

www.facebook.com/volvo240260register

Links: De zogenaamde

“Umweltplaketten” 

die als raamstickers

voor de Duitse milieu-

zone’s verkrijgbaar

zijn o.a. via de ANWB. 

Foto: Een Amerikaanse 265GL Vier-deurs Stationwagon uit 1978 in de kleur Cypresgroen metallic met als accessoire, een verchroomd dakrek.


