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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.

DRUK, DRUK, DRUK...
Het voorseizoen zit er dit jaar alweer op. We hebben al heel wat belevenissen met de club gehad. Ten tijde van het
ter perse gaan van Volvologisch reden we nog de zomertocht rond Kootwijk. Tijdens het eerste Volvodrive treffen in
Best op 2e Pinksterdag hadden we zelfs een prijswinnaar binnen onze gelederen. Omdat de weersverwachting er 
gelukkig goed naast zat werd het toch een onverwacht prachtige dag! Maar die prijs was toch wel even een kers op
de taart! Meer daarover leest u verderop in dit blad bij Volvomondig of u las het al op onze facebookpagina. Dit juni-
nummer zijn, zoals elk jaar, de notulen van de Algemene Leden Vergdering bijgevoegd die jaarlijks in april gehouden
wordt. De aanwezigen dank ik ook langs deze weg hartelijk voor de medewerking. Immers, die bijeenkomst bepaalt
grotendeels waar het heengaat met de club en volgend jaar vieren we ons 4e lustrum. De combinatie met de Work-
shops is ons zeer goed bevallen en ook de avondbarbecue was zeer geslaagd. De hele dag vond plaats bij Volvo Lotte
in Ophemert die hun hele bedrijf beschikbaar hadden gesteld, waarvoor onze hartelijke dank!
Als ik alvast een beetje over de zomerstop heen kijk dan zie ik dat de agenda ook alweer goed gevuld is. Het thema
van de Volvo Klassieker Beurs is dit jaar: ‘OPEN AIR’. Helaas kunnen wij met de 200-serie ‘het dak op’ want deze kent
geen officiële cabrio versie, dus we staan een beetje met lege handen... Goed, we hebben natuurlijk wel een auto
met schuifdak. Maar wellicht kent u iemand die uiterst creatief is geweest
om een beetje meer licht en/of lucht in een 240 te krijgen; een selfmade
cabrio of pick-up? Of misschien weet u een sloopwagen, en besteedt u
een paar zomeravondjes aan een leuke ‘nep’cabrio voor weinig geld. 
Gewoon voor de fun! Wie zouden we zo gek kunnen krijgen? Wellicht één
van onze Facebook-helden...? 
Vóórdat u de slijptol en snijbrander ter hand neemt, neemt u eerst contact
op met evenementen@volvo240-260register.nl Binnen het bestuur is 
ook heel wat creativiteit, dus misschien hèbben we al een oplossing als 
u dit leest. Wij zijn als altijd vast besloten om er weer iets bijzonders van
te maken en gaan helemaal uit ons dak!
En houdt u de dagen rond de herfstrit alvast vrij in uw agenda? We gaan
weer toeren in het bourgondische zuiden, zelfs buiten onze landsgrenzen.
Maak er zelf een memorabel weekend van! Meer daarover in de volgende
editie en op onze (hopelijk vernieuwde?) website. Jawel, Gideon is er 
erg druk mee... Hopelijk voor hem is het snel klaar. 
Het bestuur is weer compleet. Het is een leuk en gemotiveerd team. 
Druk, maar ook erg gezellig. U zou het eigenlijk eens moeten meemaken,
samen gezellig druk, druk, druk zijn... Mede namens de andere bestuurs-
leden wens ik u een heel fijne (zomer)vakantie toe!

Met Volvologische groet, Kees Aelberts

BIJ DE COVER: Op de zomerse cover pronkt een
goudkleurige 244 GL uit 1980. Gefotografeerd met
een soft-focus uitstraling, wat in die tijd erg populair
was! Het is bepaald geen standaard uitvoering, de
metallic lak, de tweede buitenspiegel, de koplamp-
wissers en het getinte glas waren allemaal opties.
Onder de motorkap treffen we de degelijke B21A
motor aan met een vermogen van 107 pk.

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
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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),
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 • Juni 2016 • nr.2
VOLVO 240-260 REGISTER Opgericht op 
06-09-97• VOLVOLOGISCH LEDENMAGAZINE
(verschijnt 4 x per jaar in de laatste week
van ieder kwartaal).
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UITHALER PAG 20-21: Deze foto komt uit de 
brochure van 1980. Links zien we een rode 244 DL
met diens karakteristieke vierkante koplampen.
De DL is de instapper van de 240-serie en heeft
een B19A motor (97 pk). 
In het midden staat dezelfde 244 GL als op de
cover. De donkerbruine stationcar is waarschijnlijk
een 245 GLE, want alleen dan heb je een beige
interieur. Als we beter kijken zien we nog een
vierde Volvo. Aan de lichtblauwe metallic kleur 
te zien is ook dit een 245 GLE. De GLE's hebben
een B21E motor (123 pk). (Red).

KALENDER2016

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

2738 L.J. Mulder Lienden 242 GL
2749 P.G. bĳ de Leĳ Wirdum 245
2757 C.V. de Bruĳne Zaandĳk 240 Super Polar
2759 Havinga Biddinghuizen 240 Polar
2763 GCM Wolters Venray 245 Polar
2779 R.T. Overeem Beuningen 244 GL

KIJK VOOR ACTUELE INFO OP ONZE WEBSITE!

ZATERDAG 25 JUNI
SLEUTELDAG
JANSE -  ELBURG

ZATERDAG 2 JULI
AUTOSCHOUW (DIAGNOSEDAG)
SVENSKA BILDELAR - LIENDEN

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
WELKOM OP ONZE STAND OP DE
BOVENRING!

ZATERDAG 8 OKTOBER
SLEUTELDAG
CARLO SCHMIDT -  GEMERT

ZONDAG 23 OKTOBER
DRIELANDENTOCHT
START BIJ ROLDUC - KERKRADE
TOERTOCHT DOOR DUITSLAND, 
BELGIË EN NEDERLAND
TIP; MAAK ER ZELF EEN LANG 
WEEKENDJE VAN!

ZATERDAG 5 NOVEMBER
DINITROL WORKSHOP
WIERINGERWAARD

ZATERDAG 19 NOVEMBER
WINTERKLAAR-DAG
NORDICAR - HEERHUGOWAARD

ZATERDAG 26 NOVEMBER
WINTERKLAAR-DAG
VAN ROOSMALEN - WAALWIJK

KOMT U OOK NAAR EEN VAN 
ONZE EVENEMENTEN? DOE MEE EN 
ONTMOET ANDERE LEDEN!

NIEUWELEDEN
TOT EN MET MEI 2016

24&25 

SEPTEMBER

VKB!
24&25 

SEPTEMBER

VKB!
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OOK MEEDOEN AAN ONZE EVENEMENTEN?



EEN GLOEDNIEUWE VOLVO, DE EERSTE INDRUK
Volvo had in de jaren '80 een behoorlĳk conservatief imago.
Naast de bestaande line-up (Volvo 300, 240 en 700-serie)
leek het alsof de 480 es van een andere planeet kwam. 
De lĳnvoering, waarvoor John de Vries verantwoordelĳk
was, deed op de grote bumpers na, niet herinneren aan 
de Volvo's van weleer. De gestrekte achterzĳde en glazen 
achterklep hintte duidelĳk naar de klassieke Volvo 1800 es.
De grote bumpers waren ook ontworpen met oog op de
Amerikaanse markt. Het was de bedoeling om de 480 es
vooral daar te verkopen. Aanvankelĳk wilde het ontwerp-
team hele lage koplampen toepassen, maar de Amerikaanse
regels vereisten dat koplampen hoger geplaatst moesten
worden. Pas in tweede instantie was de Volvo-grille te 
ontdekken. Dit was iets wat de Zweden niet beviel. Vrĳ 
snel na de introductie kregen alle 480-modellen, bĳ wĳze
van compromis, een Volvo embleem aan de voorzĳde.

FUTURISTISCH VAN BINNEN
Het consequent ontworpen interieur was van de hand van
Peter Horbury. De 480 es is een bĳzonder luxe auto die 
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Eind 1985 kreeg het publiek een glimp te 
zien van de nieuwe Volvo 480 ES. Op 3 maart
1986 was het zo ver en werd in Helmond de
480 ES gepresenteerd. Deze locatie was niet
geheel vreemd, omdat Volvo Car BV aldaar 
gevestigd was en verantwoordelijk was voor
de ontwikkeling van deze auto. Op het 
Autosalon van Genève werd de 480 ES aan 
het grote publiek getoond.

30JAARGELEDEN

voorzien is van allerlei technische gimmicks. Het digitale
info-centrum met liefst 27 functies is een van de opvallende
noviteiten. Maar wat dacht je van een achterruitenwisser 
die automatisch (en synchroon!) beweegt met de voor-
ruitenwissers zodra je achteruit rĳdt? De wagen is 
bovendien voorzien van 'follow-me home' verlichting. 
Na het stoppen brandt de verlichting desgewenst nog 
enkele seconden lang, zodat je in het donker veilig je 
weg kunt vinden. De contact- en deursloten zĳn 
eveneens verlicht. Dat was ongekend in 1986.

VOORWIELAANDRIJVING
Het grote technische nieuws voor Volvo was voorwiel-
aandrĳving. omdat Volvo indertĳd nauw samenwerkte
met renault, zĳn de gelĳkenissen met de renault 9 niet
geheel toevallig. De layout van de aandrĳflĳn is gelĳk aan
die van renault. tĳdens de ontwikkeling van de 480 kwam
men de nodige technische limieten tegen van het 
renault-platform. De renault 9 is vooral een goedkoop 
te bouwen compacte gezinswagen, terwĳl de Volvo 480
juist een auto voor yuppies moest worden. Uiteindelĳk is
veel van het renault platform omgegooid. Zo heeft de
Volvo een starre achteras die samen met het lage zwaarte-
punt zorgt voor een zeer goede wegligging. De 109 pk

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

VOORJAAR 1986

Foto’s links: 

De brochures van modeljaar

1986 op een rij.

De aankondiging van de 480 in de LeidseCourant op het Autosalon van Genève.

Foto’s linkerpagina: De 480 ES is overduidelijk 

geïnspireerd op de vroegere 1800 ES.

Aanvankelijk hadden alleen zwarte 480-ers 

meegespoten bumpers. 

De grille is diep verstopt in de voorbumper.

Foto links: Het bijzonder hippe interieur 

van de Volvo 480.

Foto onder: Digitaal, dat was het helemaal... 

al in de jaren '80 dus. 
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sterke 1721 cc injectiemotor is dwars geplaatst. De pers
was redelĳk unaniem in haar oordeel: de Volvo 480 es 
verdiende wel wat meer vermogen. Zeker gezien het spor-
tieve uiterlĳk en de stevige prĳs van liefst 45.000 gulden.

BALEN ALS EEN STEKKER
Helaas bleken de eerste Volvo's 480 niet geheel vrĳ van
technische storingen. Met name de elektronica liet het 
wel eens afweten. Vaak bleken slechte contacten de 
schuldigen. gezien de complexiteit bleken de dealers 
veel problemen niet snel te kunnen verhelpen. 

Maar dit was niet de grootste teleurstelling...

De bedoeling was namelĳk dat de 480 de eerste 
Nederlandse personenauto zou worden die in Amerika
verkocht zou worden. Helaas was de dollarkoers indertĳd
bezig met een vrĳe val. ın korte tĳd zakte de koers van 
ongeveer 3,30 naar 2 gulden per dollar. Hierdoor was 
het niet meer haalbaar om de Volvo 480 es competitief 
in de Amerikaanse markt te zetten. De geplande 
verkoopprĳs was 11.000 dollar, wat behoorlĳk lager was
dan de 20.000 dollar voor een Volvo 740. er ging dus 
een streep door het Amerikaanse avontuur. Dit was een
flinke domper voor Volvo car BV omdat van de 
geplande jaarproductie van 35.000 auto's er 25.000 
bestemd zouden moeten zĳn voor de Verenigde staten.

HET ONTHAAL
De pers was enthousiast over Volvo's nieuweling. Met 
name de wegligging en de vele slimmigheden werden 
geroemd. eigenlĳk kwam de sportieve auto motorvermogen
te kort om de goede wegligging ten volle te kunnen 
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benutten. over de styling waren de meningen verdeeld.
Men was er wel over eens dat de 480 het imago van 
Volvo afstofte, en dat dit ook wel hoog tĳd was.

OEPS
tja, en dan was er nog een milieu-dingetje. 30 jaar geleden
deed men in Nederland al aan milieu-subsidies. 
Per 1 april 1986 werd de Bĳzondere Verbruikers Belasting 
(BVB) voor 'schone' auto's verlaagd. Volvo car BV maakte 

Foto boven: Bij de ontwikkeling van de Volvo 480 werd gebruik 

gemaakt van het onderstel van de Renault 9 (1982). 

Gaandeweg werd het nodige aangepast en bleef er weinig over van

het oorspronkelijke plan.

Boven: Medio mei 

verschenen de eerste

Volvo 480 advertenties.

Opvallend is dat 

nergens de vanafprijs

werd genoemd.

Links: Racing-Wagon,

in Amerika werd de 

740 Estate neergezet

als een sportieve 

auto.
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bezwaar tegen de ingangsdatum omdat deze, naar eigen 
zeggen, niet op zo'n korte termĳn auto's met katalysator
kon leveren. Dit zou ongunstig zĳn voor de verkoop 
van de vaderlandse Volvo's, hetgeen de Nederlandse 
staat (als mede-eigenaar van Volvo car) zou schaden. 
De redenatie is logisch, de Nederlandse markt was 
namelĳk een zeer belangrĳke voor de Volvo 300-serie
(bĳna 20% van de productie werd hier verkocht). Maar 
het is vreemd dat Volvo, als voorvechter van schone 
auto's, zelf niet in staat was direct schonere auto's te 
produceren. ın juni 1986 kwam Volvo met de schone
Volvo 360 ınjection op de proppen. Deze is voorzien 
van de B200eA motor die door voorzieningen als egr 
en Pulsair echter zonder katalysator toch 'schoon' is. 
Het voordeel van een auto zonder katalysator is dat je 
dan ook loodhoudende benzine kunt tanken. loodvrĳe
benzine was in 1986 lang niet in alle landen van europa 
leverbaar. ın Duitsland en oostenrĳk waren enkele 
uitvoeringen van de Volvo 240 en 740 serie optioneel 
wél leverbaar met een katalysator.

EN DE 240 DAN?
Voor de overige modellen heeft het voorjaar van 1986 
weinig nieuws in petto. De Nederlandse pers schonk
vooral aandacht aan de 480 es, de 340 met nieuwe 
1.7 motor en de 740/760 estate. De Volvo 240 werd in 
Nederland en diverse andere europese landen vooral 
gezien als een uitlopend model. ın scandinavië en 
Noord-Amerika was dit heel anders.
ın Amerika werd de facelift van de 240 met zĳn europese
look zeer gewaardeerd. Vergeet niet dat een belangrĳk 
gedeelte van de clientèle in Amerika een Volvo kocht omdat

Boven: Artikel uit de Leidse Courant.

WERKING EGR & PULSAIR

EGR, Exhaust Gas Recirculation, heeft als taak uitlaatgassen terug te voeren naar de
motor. Door kleine hoeveelheden uitlaatgaslucht terug te voeren in de motor wordt
het zuurstofgehalte voor de verbranding lager. Hierdoor neemt de verbrandings-
snelheid af waardoor het stikstofoxidegehalte (NOx) van de uitlaatgassen verlaagd
wordt. Met Pulsair wordt er buitenlucht toegevoegd aan de uitlaatgassen. Hierdoor
ontstaat er een naverbranding waardoor het koolwaterstoffen- (HC) en koolmonoxide-
gehalte (CO) worden verlaagd.

Boven: En plots was er de 'schone' Volvo 360 zonder katalysator.

deze anders was dan de gemiddelde Amerikaanse auto.
De Amerikaans ogende Volvo 740/760 bleek de hard-core
Volvo rĳders eigenlĳk niet zo aan te spreken. Bovendien
waren en zĳn Amerikanen gecharmeerd van eenvoudige
techniek. Het is een land van grote afstanden en extreme
klimaatcondities. een eenvoudige solide auto scoort dan
beter dan een high-tech apparaat. Bovendien moeten we
niet vergeten dat europese auto's duur waren en dat de
goedkopere 240 een belangrĳk instapmodel voor de 

Onder: Hier zien we het binnenwerk van een 240 van modeljaar

1986. Nieuw is het dashboard dat in kleur is afgestemd op de rest 

van het interieur. 
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Amerikaanse klant was. ın 1986 werd bĳna 50% van de 
totale productie van de 240-serie in Amerika verkocht. 
Bĳ de 700-serie bedroeg dit aandeel ongeveer 35%.

Zoals gezegd was men in scandinavië ook dol op de 
grote Volvo's. ın dunbevolkte gebieden met strenge winters
legt men nu eenmaal meer de nadruk op degelĳkheid, 
ruimte en comfort dan op de zuinigheid of compactheid
van een auto. De lokale pers schonk derhalve meer 
aandacht aan het modeljaarnieuws van de 240-serie 
(zie aflevering 'Najaar 1985'). Daarnaast stak het Zweedse
240-programma ook iets anders in elkaar.  Zo kon de
Zweedse klant nog kiezen voor de 240 glt. Naast 
wat sportieve details is de glt met zĳn 129 pk sterke 
2.3i motor sneller. omdat indertĳd diesel rĳden niet 
bepaald gestimuleerd werd in Zweden, kon de 240-
klant niet opteren voor een Diesel.

Links:Volvo

heeft jarenlang 

zo rond de 

400.000 auto's 

verkocht. De 700-serie was Volvo's meest 

verkochte model. De 300-serie beleefde echter zijn topjaar, en de 200-serie was ook 

tamelijk populair. De productie van de 480 was net opgestart.

Boven: 'Immers, twintig jaar geleden introduceerde Volvo de veiligste auto ter wereld” 

Hiermee werd de Volvo 144 (1966) bedoeld die de basis vormde van de 200-serie.

Rechtsboven: Door de jaren heen heeft Volvo ook besteluitvoeringen geleverd. 

Hier zien we een 240 'Varevogn' voor de Noorse markt.

Foto: Na het verdwijnen van de luxere en Turbo 240-modellen kon de klant alleen nog 

grijpen naar een flinke collectie accessoires om zijn 240 op te leuken.

De Zweedse klant kon nog wel kiezen voor een 240 
met vierversnellingsbak. Dat lĳkt een beetje prehistorisch,
maar als je in het buitengebied woont (en dat is er daar
nogal veel) heb je geen snelwegen en mag je nergens 
harder dan 70 km/uur rĳden. Wordt vervolgd

Boven:De Volvo 740/760 is 

ongetwijfeld de meest 

Amerikaanse Europeaan

Rechts: In 1986 kreeg de 

Amerikaanse 240 een 

Europese neus. 

De 700-serie behield 

echter nog de 

Amerikaanse kijkers.

Rechtsonder: De Nederlandse

pers besteedde weinig 

aandacht aan de vernieuwde

240. In Finland namen ze de

auto wel onder de loep.

Boven: In Zweden bleef de GLT onderdeel uitmaken van het 

240 leverprogramma. Onder: Voortaan leek een Amerikaanse 240

sprekend op een Europese. Aan de koplampen, andere richting-

aanwijzers en het ontbreken van de knipperlichten op de spatborden 

herken je een Amerikaans model.
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De liefde voor je auto gaat soms heel ver, zeker als het een Volvo betreft en 
helemaal als het een Volvo 240 of 260 is. Dan wil je er een miniatuur van 
hebben, een foto en een brochure, het liefste uit jouw modeljaar, of een poster.
Maar er kan veel meer natuurlijk. Je kan je bolide ook zelf fotograferen en/of
(na)tekenen. Een echt kunstwerk aan de muur. Maar dan wel zelf gemaakt 
natuurlijk. Niets geeft meer voldoening. Maarten Obbens zocht uit hoe je dat 
kan doen en als het niet lukt dan laat je het toch gewoon doen. Een interview 
met een echte kunstenaar, in dit geval Joke Klootwijk.

Waarom de keuze voor deze compositie?
De gebruikte compositie, omdat een driekwart
aanzicht altĳd mooier en spannender is dan een
zĳ- of voor aanzicht. Het gaat met het schilderen
in aquarel er vooral om of een voorstelling 
spannend in beeld komt te staan.  

Wat vindt je mooi aan de Volvo 240?
Het mooie aan de Volvo 240 is de stoere 
uitstraling van de bumper en de voorkant en bĳ
deze Volvo ging het mĳ ook om de kleur! 

Wat is er moeilijk aan om te schilderen?
Het moeilĳke er aan is, dat het een statisch 
object is dat toch prettig moet zĳn om naar te 
kĳken, dus dat moet ik oplossen met kleur, licht
en donkere partĳen, en diagonale lĳnen. 

Welk detail spreekt je aan?
Het mooiste detail in het schilderen is voor mĳ 
het doorzichtige van de ruiten en lampen en het
spiegelende effect van de lak. 

Wat is het uitdagende tijdens het proces?
Het uitdagende met vooral aquarel is dat er door
het gebruik van de verf en het water speciale 
effecten ontstaan op plekken waar je dat vaak
niet wil of juist wel.  

Waarom juist de keuze voor aquarel?
ık vind dat aquarel bĳ uitstek geschikt is om een
impressie te geven van (oude) auto’s, je hoeft
niet alles te schilderen tot in het kleinste detail. 
ık heb geen witte verf, het wit van het papier 
gebruik ik als wit in de schildering dus veel 
plannen, afwachten en kĳken wat de verf doet 
en dat is heel leuk en spannend om te doen.  

VOLVO 240 IN AqUAREL UITGEVOERD
DE 240-260 ALS KUNSTOBJECT
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DE 240-260 ALS KUNSTOBJECT

Onder: De eerste wassing van de Aquarel. Kijk op de

volgende pagina’s hoe dat tot stand komt...

I dee  en  in te rv i ew:  Maa r ten  Obbens  -  F o to ’s :  Joke  K loo tw i jk   

"My paintings are a window to my soul"

Joke Klootwijk - Middelburg
Vanaf 1984 schilder ik, eerst met olieverf, daarna vanaf 1993 met 
aquarelverf. sinds 2002 ben ik professioneel werkend schilder in 
aquarel en olieverf in Middelburg. ık heb teken-,  schilder- en kunst-
geschiedenis lessen gevolgd aan het Albeda college te rotterdam en
het KWB in Barendrecht. Verder heb ik aquarel cursussen en workshops
gevolgd in binnen- en buitenland, bĳ voorkeur bĳ schilders die ik 
bewonder om hun schilderstĳl. 
ık volg ieder schooljaar de wekelĳkse lessen liveportret en model 
schilderen in Vlissingen en van april tot en met september schilder ik één
keer per week ‘plein air’ met de buiten-schildersclub van Middelburg. 
sinds 2000 geef ik praktĳkgerichte workshops aquarelleren gespecia-
liseerd in de nat-in-nat techniek of olieverf workshops voor een beperkt
aantal cursisten. Verder ben ik altĳd beschikbaar voor het maken van
werk in opdracht zowel in aquarel, olieverf, acryl of pastel. 
Mĳn werk is zeer toegankelĳk en modern en veel van mĳn aquarellen zĳn
in het bezit van privé-verzamelingen en tal van bedrĳven. Kĳk ook eens
op de volgende sites:
www.aquarelleren.nl  -  www.olieverfschilderen.nl. 

Ben je tevreden over het resultaat?
Ja, ik ben tevreden met deze aquarel anders 
zou ik hem niet laten zien en was ik helemaal 
opnieuw gaan schilderen want ik vind dat er in
een aquarel bĳna niet verbeterd of gerommeld
kan worden, hĳ moet fris en schoon ogen, dit
geldt ook voor de kleuren. 

Wat is globaal je werkwijze?
Mĳn zogenaamde werktekening maak ik vanaf
een zwart/wit foto om zo goed te kunnen 
beoordelen waar de lichte en de donkere 
partĳen zitten, dit is in aquarel heel belangrĳk. 
De tekening voor een aquarel maak ik eerst 
op een ander stuk papier, waar ik heel veel 
uitgum en weer overnieuw teken, en pas als 
mĳn werktekening naar tevredenheid is in de
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DE 240-260 ALS KUNSTOBJECT
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Automobielbedrijf

LARRY PETERS
Op het industrie terrein van Maartensdijk vindt u
ons bedrijf. Onze moderne werkplaats is speciaal
ingericht voor onderhoud en reparatie van VOLVO-
automobielen vanaf 1960. Automobielbedrijf Larry
Peters gaat met de restauratie van uw klassieke
VOLVO letterlijk tot op de bodem. In goed overleg is
het mogelijk uw VOLVO compleet te laten restaureren.
Natuurlijk bestaat er ook de mogelijkheid voor
een deelrestauratie. Restauratie van klassieke
VOLVO's is onze specialiteit. Al tientallen VOLVO's
zijn glimmend onze werkplaats uitgereden.

GESPECIALISEERD IN VOLVO

• In-enVerkoop
• Occasions
• Onderhoud
• Verkoop van
onderdelen

• Restauraties en
deelrestauraties

• L.P.S.Tuning
• Revisies

Industrieweg 38
3738 JX

MAARTENSDIJK
T: 0346 21 45 45

www.larrypeters.nl
garage@larrypeters.nl

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

uw volvo specialist

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

Garage Van West

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

grote lĳnen, dan teken ik het over op
mĳn aquarelpapier. Dit doe ik bewust
om mĳn aquarel zo fris en schoon 
mogelĳk te houden, dat is de charme
van een aquarel.  
Het wit van het papier moet ik 
gebruiken voor het schilderen, dit doe
ik dus in kleine detailleringen met 
speciaal “Masking Fluid”, dat is vloeibaar
rubber om de witte delen van het 
papier waar nodig uit te sparen. Dit
rubber wordt als eerste aangebracht
voor het schilderen en als laatste eraf
gehaald als de aquarel bĳna klaar is. 

Bij de foto’s van boven naar beneden en van links naar rechts: De eerste schets en het uitsparen van het ‘wit’ met de ‘masking fluid’. 

Dan de eerste wassing en het invullen van de blauwe kleur. Een heel creatief proces dat kan leiden tot een fraai resultaat!
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VOLVO
Tekst  en  f o to ’s :  Rona ld  Wass ink

ROND AqUABEST

Op tweede pinksterdag 2016 was het eerste VolvoTreffen van VOLVODRIVE magazine rond de stranden
van Aquabest in Best waar iedereen met een Volvo welkom was met gratis entree. 
Een druk bezocht treffen dus, want gratis werkt. Nieuwe Volvo’s, Youngtimers 
èn Klassiekers waren ruim vertegenwoordigd. Helaas een wat koude dag 
maar men kon zich vermaken met rondlopen en kijken naar de vele mooie
bolides en kraampjes met snacks en Volvo-parafernalia. Een impressie.

TREFFEN



VOLVO 200-SERIES ı  1980 ı V O LV O LO G I S C H  J U N I ı 2016 
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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
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Teks t  en  f o to ’s :  J a co  van  Duyn  &  A l a in  Pondman ,Vo lvo  Lo t t e
020416: ALV NIEUWE STIJL EN WORKSHOPS
Het evenement rond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
(ALV) was deze keer op een iets andere leest geschoeid dan de
voorgaande edities waarin traditiegetrouw een toertocht werd
georganiseerd. Dit jaar waren we door de jonge eigenaren van
het kersverse Volvo Lotte in Ophemert uitgenodigd om op 
zaterdag 2 april in een gedeelte hun showroom te vergaderen,
waarbij voorafgaand èn aansluitend enkele workshops van 
verschillend technisch niveau zouden worden gegeven.

Daarmee hoopten we het bĳwonen van een AlV wat aan-
trekkelĳker te maken voor leden die hun technische kennis 
willen verrĳken i.p.v. een aansluitende toerrit. Dat neemt 
overigens niet weg dat de rit naar deze bestemming in de 
Betuwe alleszins de moeite waard was. Zelfs het weer werkte
mee: in een vrĳwel onafgebroken koud en nat voorjaar brak dit
weekend zowaar de zon enigszins door. 
Helaas moesten in de voorafgaande week door onvoorziene
omstandigheden alternatieven voor de geplande workshops
worden gezocht. Dat bood echter de kans om Arjen spaander
(jr.) uit te nodigen zĳn kennis over aircosystemen (en Volvo’s)
met ons te delen. ın een zeer onderhoudende uiteenzetting
werden we meegenomen in de basisprincipes én de fijne
kneepjes van dit vakgebied. ook voor veel doorgewinterde
sleutelaars is dit een redelĳk onontgonnen terrein, dus voor 
iedereen was er wel wat nieuws te vernemen. Bĳ een volgende
gelegenheid hopen we op deze workshop voort te borduren
met een praktĳksessie waarbĳ kan worden geleerd een 
diagnose te stellen door daadwerkelĳk aan de eigen airco-
systemen te meten. 

De AlV zelf werd door voorzitter Kees Aelberts ingeleid met
een eigen powerpointpresentatie. evenals vorig jaar was het
bestuur slechts in beperkte mate in staat om verantwoording
af te leggen voor het gevoerde financieel beheer en beleid, als
gevolg van het overlĳden van voormalig penningmeester Wout
Wilbrink ruim een jaar geleden. Pas recent kon in deze vacature
worden voorzien in de persoon van Bart de Jager. Hierdoor 
was ook de begroting nog slechts op hoofdlĳnen gereed. 
De aanwezige leden gaven blĳk van begrip voor deze situatie
en namen ook dit jaar genoegen met de goedkeurende 
verklaring van de kascontrolecommissie. Verwacht mag worden
dat volgend jaar een volwaardige jaarrekening en begroting
kan worden gepresenteerd. overigens bleken de gepresen-
teerde voorstellen genoeg stof voor discussie te bevatten. 
Zo werd het bestuur (terecht) kritisch bevraagd over het voor-
nemen de contributie (voor het eerst in lange tĳd!) te verhogen
en tevens vanaf volgend jaar een kleine financiële bĳdrage te
vragen aan deelnemers van sleuteldagen. Nadat het bestuur
hierop enkele toelichtingen had gegeven stemde de leden-
vergadering uiteindelĳk in met de ingebrachte voorstellen. 
De notulen gaan separaat bij deze Volvologisch.
Deze leerzame dag werd afgesloten met een gezellige BBQ.

ALV& WORKSHOPS
BĲ VOLVO LOTTE IN OPHEMERT

Een redelijk goed bezochte ALV met zeer geïnteresseerde en aandachtige toehoorders op een zeer leuke informele locatie.

Niet continu mooi weer maar dan toch zeker wel

continu mooie Volvo’s!
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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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LENTERIT ZEELAND 2016
Koud, wind en buien. ın vier woorden het weerbericht voor zondag
24 april 2016: de dag van onze lenterit. Het leek er op dat Zeeland
z’n reputatie van zonnigste provincie van Nederland niet waar zou
maken. en inderdaad: bĳna alle 30 deelnemers hadden onder-
weg naar de Berkenhof tropical Zoo in Kwadendamme (ons 
startpunt) wel een buitje gehad. toch bescheen het zonnetje 
geregeld een fraaie rĳ 240’s en 260’s op het parkeerterrein van
de Berkenhof. ın het restaurant van dit tropische dierenpark 
werden alle deelnemers voorzien van koffie met gebak, waarna
vanaf pakweg half elf de eerste deelnemers zich op pad begaven. 
Via kronkelende dĳkjes, tussen boomgaarden vol bloesem en
door pittoreske dorpjes reden we een behoorlĳk lange route. 
Maar goed dat er een duidelĳke routebeschrĳving was, want als 
je in de ‘zak van Zuid-Beveland’ niet bekend bent, verdwaal je 
op de tientallen, zo niet honderden dĳken en landweggetjes.

We passeerden o.a. de mooie natuurgebieden van stichting ‘Het
Zeeuwse landschap’, we reden langs eeuwenoude boerderĳen
en onderweg kruisten onze wegen die van een hardloopwedstrĳd
en een wielerkoers. De meesten legden rond lunchtĳd aan bĳ een 
restaurant aan het Veerse Meer of in de splinternieuwe brasserie
bĳ Vliegveld Midden-Zeeland. De route ging vervolgens naar het
oude handelsstadje Veere. tegenwoordig is Veere een leuk 
middagje uit voor toeristen èn de Zeeuwen zelf. Veel leuke kleine
winkeltjes, aangename terrasjes, prachtige panden, een levendige
jachthaven en een plezierig sfeertje zorgden ervoor dat enkele
deelnemers de tĳd vergaten en pas na de prĳsuitreiking het 
eindpunt bereikten!

Zo aan het begin van de middag werd het weer steeds beter. 
Zeeland liet zich van z’n schilderachtige kant zien: een straffe wind
blies Hollandse wolkenluchten naar het zuidwesten. een imposant
schouwspel boven de eindeloze polders, maar zeker ook boven
de oosterschelde. Het leverde glashelder zicht met een lekker 
zonnetje op. Menig deelnemer verbaasde zich daarom over de
wĳdsheid die zich openbaart als je bĳ het dorpje Kattendĳke de
dĳk langs de oosterschelde oprĳdt. Zeiltjes op het water, de 
Zeelandbrug in de verte, de binnenvaart tussen rotterdam en 
Antwerpen/gent. Als je in Drenthe of de Achterhoek woont zie je
dat niet dagelĳks! (op onze facebookpagina meer foto’s!...)
ons eindpunt was gasterĳ schoudee in Wemeldinge, een dorp
langs het kanaal door Zuid-Beveland dat tegenwoordig floreert
door het toerisme. een grote jachthaven, campings en vakantie-
huisjes in combinatie met een beschermd dorpsgezicht en goede
restaurants maakt het dorp populair bĳ de toerist die rust, ruimte
en water zoekt. tegen 17.00 uur vond de prĳsuitreiking plaats van
de prĳsvraag die tĳdens de rit kon worden ingevuld. snel daarna
gingen de meeste deelnemers, met nog een flinke rit voor de
boeg, weer huiswaarts. Begeleid door een stralend zonnetje. 
Zeeland, de zonnigste provincie van het land. Dus toch!

Uitslag Zeelandrit
Derde prĳs: lid 2714 - Ruud Schols
Tweede prĳs: lid 2476 -  Cees Geluk
Eerste prĳs : lid 2687 -  Harro v.d. Weetering 

LENTERIT240416Teks t  en  f o to ’s :  E r i k  S chwar t z
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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
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BARN FIND
En weer een Nederlandse Barn find. Een unieke origineel
Nederlands geleverde okergele Volvo 244 DL uit 1976
met slechts 51.296 km op de teller! Aantoonbaar van
eerste eigenaar afkomstig en ongelooflĳk goed bewaard
gebleven, de beste man had hem jaren lang op vloer-
bedekking bĳ de centrale verwarming in de garage
staan! Als er familie op bezoek was, bracht hĳ ze graag
weer even naar de trein, behalve als het regende dan
bleef de Volvo binnen en was men op de bus aangewezen. 
De auto is door de lange stilstand aan een volledige 
re-conditionering toe. Zo is de auto bĳvoorbeeld nooit
A.P.K. gekeurd maar heeft in die 40 jaar ook geen ĳzel,
sneeuw, wind, regen en (nog belangrĳker) geen 
strooizout te verduren gehad.
De Volvo heeft een bruin vinyl (schuif)dak met originele
Volvo accessoires, zoals een radio, hoofdsteunen, 
mistlampen en een bruin velours interieur wat werkelĳk
nieuw is! Verder is de Volvo voorzien van 2 sleutelsets
en zĳn alle boekjes er nog bĳ. Prĳsindicatie € 5.750,-
Indien onder de lezers misschien geïnteresseerden 
zĳn om dit vroege model Volvo uit de 200-serie weer 
mobiel te maken, neem dan contact op via de mail 
(het adres van de eigenaar is bekend bĳ de redactie)...
volvologisch@volvo240-260register.nl



Teks t  en  f o to ’s :  J a co  van  Duyn  en  Ch r i s t i aan  de  B ru i jne IMPRESSIE
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SLEUTELDAG WAALWIJK
op zaterdag 19 maart was in Waalwĳk bĳ Volvo Van roosmalen de
aftrap van het nieuwe sleutelseizoen. De animo voor deze eerste
sleuteldag was groot. een mooie mix van ‘vaste klanten’, veteranen
en enkele nieuwe gezichten gaven ’s ochtends acte de présence.
De coördinator (ondergetekende) liet echter op zich wachten.
Drie kilometer voor het bereiken van mĳn bestemming was mĳn
264 zonder aankondiging stilgevallen. gelukkig schoot monteur
Mari Broeders te hulp en kon ik een half uur later door de service-
wagen de werkplaats in worden gesleept. tot zichtbare opluchting
van veel deelnemers, aangezien het gebak en de broodjes door
mĳ werden vervoerd. ık had me de start van het sleutelseizoen
toch iets anders voorgesteld. Diverse aanwezigen waren in onder-
ling overleg alvast aan de slag gegaan en dat werkte prima. Het
was nog een flinke klus om de oorzaak te vinden, zelfs met hulp
van vaste sleutelaar/webmaster gideon Verhoeven en long-time
member Kees roskam. Vermoedelĳk waren enkele stekkerver-
bindingen iets te veel gecorrodeerd tĳdens de voorafgaande
winterslaap. Na veel meten en vervangen kregen we de 264 
uiteindelĳk toch aan de praat. ondertussen werd (tussen koffie-
en de lunchpauzes door) lekker doorgewerkt aan allerlei klussen. 
Zo had Patrick Marcus bandjes te wisselen, werden draagarm-
rubbers vervangen door Ad de roos en Jeroen Haring verving
samen met zĳn zoon een uitlaat. Kees roskam en theo Kion 
legden allebei een nieuwe distributieriem om de spanrollen van
hun auto’s. De geschorste estate van christ ten Hove was door
hem nota bene op een schamelwagen naar Waalwĳk getrans-
porteerd om deze een onderhoudsbeurt te geven. Weliswaar
bestaat de mogelĳkheid om gebruikmakend van de evenementen-
regeling met het geschorste voertuig zelf naar een sleuteldag te
rĳden, maar dan moet de auto wel verzekerd zĳn!... 
tussendoor werd de nodige kennis uitgewisseld of werden de
andere Volvo’s bewonderd, zoals de in concours-staat verkerende
264 van Arjen spaander (sr.) die voor de nieuwe taxatie kwam.
Kortom, een nuttig bestede dag waar iedereen zĳn steentje heeft
bĳgedragen aan het behoud van ons wagenpark. Jaco van Duyn.

SLEUTELDAG HEERHUGOWAARD
Dit voorjaar hebben we onze eerste sleuteldag mogen beleven. 
Mĳn neef ruben - ook fervent 240 rĳder en zeker toekomstig lid –
alsmede ondergetekende - onlangs lid geworden – togen op 16
april in de superPolar naar Nordicar in Heerhugowaard. Vanaf 08:00
uur stonden we in de rĳ als kinderen voor de snoepwinkel en nadat
de bruggen verdeeld werden tĳdens de koffie kon het spel op de
wagen. ons lĳstje bestond uit het vervangen van de draagarm-
rubbers en het oplossen van de koelvloeistoflekkage. Dat bleek
nogal ambitieus; het kostte meer tĳd dan gedacht waardoor we
minder aan socializen toekwamen. een volgende keer halen we dat
graag in. Draagarmrubbers vervangen lukt alleen met een pers en
mocht dat niet helemaal lukken: de brand erin om het rubber te
verwĳderen... Wat een genot om die pers te kunnen gebruiken. 
en over de koeling: de behulpzame monteur van Nordicar had een
pompje om het systeem onder druk te zetten waardoor de lekkage
goed was op te sporen. een nieuwe pakking en rubbers voor de
waterpomp, de slangklemmen beter gemonteerd en voilá. Nog
even snel een bandenwissel en gaan, het was inmiddels na vieren.
een welbestede dag voor een beginnende klusser (ik blĳk ineens
een hobby te hebben). leuk, lekker (lunch!) en leerzaam. 
gaan we vaker doen! De eerste verkeersdrempel was trouwens een
verademing. Weg gepiep en gekreun… Christiaan de Bruĳne.
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Reserveer het weekend van 23 oktober 2016 alvast in uw agenda en boek een overnachting als u er een lang
weekend van wilt maken. We starten bĳ Abdĳ ROLDUC (zie advertentie hieronder) in Kerkrade. Let op onze 
evenementenagenda. De rit gaat ook door Aken. Voor de door ons geplande route is géén Duitse groene 
milieu-sticker nodig. Wil men op eigen gelegenheid de stad Aken gaan bezoeken, dan goed opletten, want 
in verschillende delen van de stad is wél een groene milieu sticker verplicht. Deze stickers zĳn via de 
ANWB verkrĳgbaar en moeten door de eigenaar van het voertuig zèlf worden aangevraagd!

HERFSTRITZET IN DEAGENDA!23-10-16ROLDUC
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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



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  37

COLUMN

Nog precies twee jaar en dan kan deze jongen lekker belastingvrij 
gaan rijden... Niet dus! Dat was eigenlijk wel de gedachte toen wij 
onze Zweedse vriend kochten in 2001. ondertussen weten we wel
beter, we moeten in 2018 nog bijna 5500 nachtjes slapen voor het
zover is. Vraag me trouwens ook af of ik in 2018 de binnensteden 
nog in mag. ook al is het voor velen over en uit, gelukkig mag ik 
op dit moment de binnensteden van rotterdam, Utrecht, Amsterdam
en Den Haag nog ‘bevuilen’. Zal toch ook niet lang meer duren 
denk ik dan en geloof me, het gaat van kwaad tot erger... 
Want oh jee, oh jee... die co2! Natuurlijk moet de uitstoot van co2 
omlaag, maar dat kleine percentage klassiekerrijders zet echt 
geen zoden aan de Nederlandse dijken. oké, we willen best ons 
steentje bijdragen om de opwarming van de aarde te beperken. 
De stoelverwarming niet meer aan zetten tijdens koude dagen 
helpt misschien, maar dat heeft toch ook weer geen zin nu er zojuist
weer een nieuwe tweede kolencentrale is geopend op de Maasvlakte
in rotterdam. Dit is de derde nieuwe kolencentrale in Nederland en 
die stoten maar liefst 12 miljoen ton co2 uit. Ja, u leest het goed; 
12 miljoen ton! en veel van mijn Volvo-vrienden mogen dan geen
rondje meer rijden over het Hofplein! toch gaan ze ons de komende
jaren waarschijnlijk nog meer bestraffen. ıs het niet landelijk, dan 
wel provinciaal, gemeentelijk of gewestelijk. Waterwingebieden mag
je straks ook niet meer doorkruisen. stelt u zich eens voor dat er een
grammetje co2 in het grondwater terecht komt? en dan de 
natuurgebieden... de herten leggen zo het loodje als ze wat opsnuiven
uit onze licht dampende uitlaat. Hoeven we ze ook niet meer af te 
schieten zoals tegenwoordig aan de orde van de dag is, toch? 
Nee, we zijn er mooi klaar mee en de toekomst van de klassiekerrijder
wordt steeds onzekerder. en dan komt de PVDA ook nog met een 
plannetje dat we over 8 jaar alleen nog emissieloze nieuwe auto’s
mogen kopen. Heb ik natuurlijk geen last van als ik lekker door 
blijf karren met onze co2-40. Die Jan Vos van de PVDA (een vos hoort
toch slim te zijn?) gelooft heilig in zijn idee. Maar let op! Het blijft 
waarschijnlijk niet alleen bij dit plan. Het streven is natuurlijk om, 
laten we zeggen in 2033, geen auto’s die een brommend geluid 
maken meer toe te laten op de Nederlandse wegen. ın 2033... 
juist ja, ga ik dus net belastingvrij rijden want dan is die van ons 
40 jaar. Belastingvrij rondjes rijden in mijn achtertuin zeker! Dan kunnen
we de vereniging ook wel gaan opdoeken, want het is voor Martijn 
Hendriks ook niet leuk als er dat jaar een clubmeeting is. Komen wij 
aan met de trein (te laat natuurlijk) en hij mag als enige zijn classic 
electric komen showen. Het wordt dus tijd dat we de koppen bij 
elkaar steken en bij elke aangenomen wet - die weer nadelige gevol-
gen heeft voor ons als klassiekerrijder - actie ondernemen. De FeHAc,
KNAc, ANWB en nog meer van die clubjes moeten in de toekomst
samen met ons korte metten maken met die idiote wetten zoals 
afschaffing van MrB-vrijstelling en steeds meer milieuzones. geenPeil
onder leiding van Jan roos heeft mij wel aan het denken gezet. Met zijn
oekraïne-referendum heeft hij de boel
lekker wakker geschud. Moeten wij ook
doen! Negen van de tien nieuwe aan-
genomen wetten zijn referendabel. Dus
voordat de wet in werking treedt even
300.000 handtekeningen verzamelen en
hup naar de stembus. We zullen ze wel
eens een poepie (met een beetje co2
natuurlijk) laten ruiken. 
Frank van Gurp.

REFERENDUM
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Rubriek voor en dóór leden.

Verhalen, anekdotes en al

wat nog meer interessant is 

voor de 240-260 liefhebber.V LVOMONDIG

OXFORD DIE-CAST 
Gekocht via internet: een Volvo 245 Estate in Groen
en Rood op schaal 1:76. Aardig modelletje voor een
prettige prĳs van 6,95 excl. verzenden. Altĳd leuk voor
thuis/kantoor op de kast of in de vitrine (Red.).

EEN VOLVO GAAT LANG MEE
Een Volvo gaat beduidend langer mee dan
een Mercedes en een BMW. Het Zweedse 
automerk voert zowel bij de benzine- als 
de dieselmodellen de lijst aan van auto’s
waarmee in Nederland de meeste kilometers
gereden worden.
Ook Saab en de Amerikaanse merken Chevrolet
en Chrysler doen het verrassend goed, terwijl
Audi, VW en Opel ver achterblijven. Dat alles 
blijkt uit twee ranglijsten die de websites 
Autoverleden.nl en Autonamics.nl hebben 
opgesteld op basis van verzamelde data over 
occasions in Nederland. Eén voor diesel- en één
voor benzineauto’s. “De uitslag is verrassend te
noemen”, stelt eigenaar Ben Veenman van beide
sites. “Opvallend is dat Volvo in beide lijsten de
1e plaats inneemt, terwijl veel mensen denken
dat die plek voor Mercedes is gereserveerd”.
Bij de diesels wordt met een Volvo gemiddeld
681.671 kilometer gereden voordat het econo-
misch niet meer rendabel is om de auto te laten
onderhouden. Mercedes-Benz staat op een
tweede plaats met 120.000 kilometer! minder,
op ruime afstand gevolgd door Renault, Audi en
BMW. Volkswagen en Opel komen respectieve-
lijk op plaats acht en dertien!
Bij de benzineauto’s voert Volvo de lijst aan met
gemiddeld 404.244 gereden kilometers. Hier
prijkt Saab met 36.000 kilometers minder op
plek twee, gevolgd door Mercedes. Op de vierde
en vijfde plek komen Chevrolet en Chrysler. 
Mitsubishi (6) staat nog voor Audi (7) en BMW (8).
Volkswagen komt pas op plaats vijftien en moet
merken als Subaru en Hyundai boven zich laten.
Opel staat op een 22ste plaats.
Taxibedrijven kunnen uit de lijst de conclusie

262C SOLAIRE
In het kader van het thema ‘Open Air’ op de 
aanstaande VKB het volgende: De Volvo 262C is
een klassieker. Maar wie wil er niet een luxe 
versie van die 2-deurs uit de  200-serie, zónder
dak, een 6-cilinder onder de motorkap en 
ontworpen door Bertone? De enige manier lijkt
om een 262C van het dak te ontdoen en er een
cabriolet van te maken. Maar natuurlijk, vanzelf-
sprekend?!, toch…? Ze bestaan, echt, heus...
Het aanpassingswerk werd uitgevoerd door een
gespecialiseerd bedrijf genaamd Solaire; het
plan was om vijftig auto’s te (ver)bouwen, om
die vervolgens via het Noord-Amerikaanse 
dealernetwerk te verkopen. Maar zoals dat soms
gaat liep alles niet volgens plan (deels door 
zorgen over de veiligheid van de auto in het
geval van een ongeval) en werden er slechts vijf
geproduceerd.
Het linnen dak ziet er goed uit in die bruine
kleur (afbeelding van internet: Volvo Autoclub
Noorwegen). Een twee-kleurige uitvoering (de
zogenaamde Two-tone) stond in Oregon, en is
later geëxporteerd naar Noorwegen. Er is een
zwarte Solaire in het bezit van Guy Vermant in
België (foto Autosalon Genève) en er is een
zwarte versie bekend in Zweden.

WINNAARS!
Je kunt niet alles weten. Het bleek achteraf dat
er op het VOLVODRIVE treffen ook Volvo’s 
werden geselecteerd voor een ‘Concours’, middels
een sticker op de voorruit. En wie sleepten er
een eerste prijs weg? Juist, Ans en Wilson 
Woestenberg, onze trouwe leden die op (bĳna)
alle evenementen worden gespot. Proficiat met
die fraaie bokaal voor jullie 244 GLE! (Red).

De Volvo Klassieker Beurs of kortweg de ‘VKB’ is

weer het laatste weekend van september, zet het

in uw agenda: zaterdag én zondag 24 en 25 sept.

2016, hét Volvo feestje van het jaar! Thema: Open

air, Cabrio maar ook andere specials natuurlijk!

24 EN 25 SEPTEMBER
trekken dat Volvo’s interessant zijn om als taxi in
te zetten. Nu wordt die markt gedomineerd door
Mercedes. Veenman denkt dat de huidige Volvo-
modellen geen echte taxi-uitstraling hebben. 
De luxe Volvo S90, die dit jaar uitkomt, kan daar
natuurlijk verandering in brengen.
Bron: KNAC.
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VOLVOMONDIG
www.facebook.com/volvo240260register

AUTOSCHOUW: ‘DIAGNOSEDAG’
Een VOLVO 240-260 ‘DIAGNOSEDAG’, bedacht ook voor leden die niet zelf willen sleutelen...

Gedurende het jaar organiseren we als register verspreid over het land verschillende sleutel-
dagen, waar elk lid welkom is om zelf te sleutelen aan zijn (of haar!) 240 of 260. Maar niet 
iedereen kan, wil of durft zelf het gereedschap ter hand te nemen om het noodzakelijke 
onderhoud te doen. Juist dan is het goed om je eigen auto te laten inspecteren door een 
Volvodeskundige die weet waar hij naar moet kijken. Daarom introduceert het VOLVO 240-260
REGISTER de autoschouw: een ‘diagnosedag’ waar de technische staat van de Volvo wordt 
gecontroleerd, gediagnoseerd en gerapporteerd. 

Deze diagnosedag is een initiatief van Gerard Mulder, eigenaar van Volvogarage Svenska 
Bildelar in de Betuwe. Velen zullen zich Gerard nog herinneren als de voormalig technisch 
coördinator van onze vereniging. Zijn technische kennis is binnen Volvokringen welhaast 
spreekwoordelijk en we zijn daarom erg blij dat Gerard onze leden daarvan nog steeds wil laten
profiteren. 

De bedoeling van deze dag is dat u inzicht krijgt in de technische staat van uw auto. Uw Volvo
wordt daartoe aan een nauwgezette inspectie onderworpen door Gerard Mulder en zijn zoon
Lars. Deze inspectie gaat verder dan de taxaties die gedaan worden voor de verzekering, 
waar men zich meestal beperkt tot het uiterlijk van de auto met slechts een globale blik op de
techniek. De insteek van de autoschouw is anders. Het behelst een deskundig technisch 
onderzoek door een specialist die de 200-serie door en door kent. Gerard herkent op basis van
zijn jarenlange ervaring snel of iets aandacht verdient. Met deze informatie kunt u als eigenaar
tijdig maatregelen nemen en voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan. 
Alle bevindingen worden vastgelegd in een technisch rapport zodat u een duidelijk overzicht
heeft van de staat van uw auto met daarbij de eventuele aanbevelingen. 
Natuurlijk is deze autoschouw ook voor sleutelaars interessant, bijvoorbeeld als een 
soort nulmeting. Op deze dag wordt echter niet gesleuteld, alleen gekeken en gemeten. 
Het leuke van de autoschouw is dat u er met uw neus bovenop mag staan. Kijk mee over 
de schouder van de monteur en bespreek samen de staat van uw auto. U krijgt de 
antwoorden direct van de vakman.

U kunt zich voor deze dag aanmelden via de website van het Volvo 240/260-register. 
Als de animo zeer groot is zullen we de inschrijfmogelijkheid moeten beperken, dus wacht niet
te lang met aanmelden. Geschat wordt dat elke auto zo’n 30 à 40 minuten op de brug staat
voor de technische controle. De technische commissie maakt een indeling voor de zaterdag. 
U krijgt dus een richttijd wanneer u verwacht wordt. Uiteraard bent u eerder welkom om onder
het genot van een kop koffie of thee de aanwezige auto’s te bekijken en te bespreken. 

Gerard en Lars Mulder ontmoeten u en uw 240 of 260 graag op zaterdag 2 juli 2016 in Lienden
bij Svenska Bildelar, Achterstraat 7, LIENDEN.

Pag 39 (rechts): De Volvo (242) GT is een icoon. In Nederland werd de sportieve 242 GT maar sporadisch geleverd. Het merendeel

van de GT's zal in Amerika verkocht zijn. Ondanks zijn sportieve looks en onderstel is de Amerikaanse uitvoering dankzij zijn B21F

motor niet bijzonder vlot. De katalysator snoept nogal wat vermogen, zodat er maar 107 pk overbleef.

1980 VOLVO GT PERFORMANCE SEDAN
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