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Niet omdat het moet, maar omdat het kan
Zo, we hebben een werkelijk waanzinnig sportzomer weer overleefd: de Giro (in Nederland!), EK-voetbal (zonder oranje),
Wimbledon, de Tour, Rio en uiteraard de Vuelta! De NOS en andere zenders draaiden vele overuren om  het bij u thuis 
op de buis en internet te krijgen. Hoogste tijd voor andere hobbies! Als u dit leest zitten wij als club in het 2e hoog-
seizoen. Met alle vier de wieltjes weer op de grond, of juist er van af, er zijn weer heel wat sleuteldagen op de bekende
adressen. Ook langs deze weg wil ik de deelnemers erop wijzen dat we sinds kort hiervoor een kleine vergoeding vragen.
De vijf euro’s inschrijfgeld  worden gereserveerd voor een eindejaarspakket voor de deelnemende bedrijven en hun 
vrijwilligers die ons altijd weer op alle mogelijke manieren helpen. Dat leek ons een goed plan en dat werd collectief 
aangenomen tijdens de laatste ‘Algemene Leden Vergadering’.  Niet omdat het moet, maar omdat het kan.

Eind september is er zoals gebruikelijk de ‘Volvo Klassieker Beurs’ in Rosmalen (24 & 25 spetember). Zoals altijd zijn wij
weer van de partij en hoe! Ook dit jaar hebben we een in het oog springende stand en we hebben weer een paar nieuwe
gadgets in de Butiken. Het beursthema is ‘Open Air’.  De 240 serie kent helaas geen officiële cabrio, maar toch hebben we
enkele bijzondere voertuigen binnen staan. We hebben zelfs de politie erbij gehaald... Enkele leden van ons (Sjors, Luc,
Mart, Arjan en Jacob) kregen via Facebook met elkaar een fantastisch ‘Open Air idee’: Laten we datzelfde weekend eens 
gezamelijk kamperen, en wel direkt om de hoek. We zijn allemaal welkom op het naast gelegen vakantiepark en camping
‘Dierenbos’ (2km van de ingang van het Autotron). Daar kunnen we bij genoeg inschrijvingen korting krijgen en van af 
12 reserveringen een veld voor de club reserveren. Geef dan ook aan of je met tent, caravan of eigen wagen als slaapplaats
komt of evt. een huisje huurt. Dit s.v.p. doorgeven op het volgende Emailadres: 240.260kampeerweekend@gmail.com.
Kijk anders ook even op Facebook voor meer info: www.facebook.com/volvo240260register. Heren, wat ontzettend leuk
dat jullie dit mogelijk maken! En natuurlijk heb ik me al ingeschreven! Niet omdat het moet, maar omdat het kan.

En dan is er nóg een datum om te reserveren in de agenda en wel het weekend van de 23e oktober. Op veler verzoek 
gaan we weer eens toeren in het Zuid-Limburgse landschap en over de grens! En omdat Zuid-Limburg voor menig lid een
behoorlijke aanrijtijd inhoudt zijn er 
mogelijkheden geschapen om daar zélf
een bourgondisch weekend van te
maken. 
Een minivakantie in eigen land, of net
daarbuiten want dat kan natuurlijk ook
en leuke auto-activiteiten met uw club!
Maak er wat moois van! Niet omdat het
moet, maar omdat het kan.
Zo zijn we weer lekker bezig met z’n
allen. U heeft een vers clublad in uw han-
den en we hebben mooie evenmenten
in het verschiet. En de eventuele regen? 
Die kan ons dak op! Niet omdat het
moet, maar omdat het kan.
     
Met Volvologische groeten,
Kees Aelberts

BIJ DE COVER: Op pagina 26 een mooi verhaal over deze 
filmster; de Volvo 240 POLIS van Marco van Bergen. De Volvo
POLIS in deze kleuruitvoering is nieuw voor Zweedse politie-
auto’s in de jaren tachtig. Daarvoor waren de politie-auto’s in
een wit-zwart-wit uitvoering te zien. In de overstap naar de 
nationale kleuren geel en blauw schijnt dat er in een bui van
sentiment besloten is het zwart toch nog een plek te geven in
de nieuwe belijning door tussen het blauw en geel een zwarte
lijn op te nemen, als herinnering aan de oude politieauto’s. 
De belijning zoals op deze 240 POLIS is slechts enkele jaren 
gevoerd. De Volvo 740 Polis heeft geen lijnen meer maar 
vlakken blauw en wit. 

VAN DE VOORZITTER

QR CODE
Heeft u een smartphone? Scan de code
om snel naar de website te gaan om het
laatste (evenementen)nieuws te lezen.

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),
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 • September 2016 • nr.3
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: Op de foto zien we 
een 240 Stationcar van modeljaar 1990. Onlangs
haalde Volvo het doek af van de nieuwe V90. 
De V90 luidt het einde in van het V70-tijdperk 
en is daarom een belangrijke auto voor Volvo.
Volvo is immers het merk van de grote en 
populaire stationcars. De stamvader van de
Volvo-stationcar is de Volvo PV445 "Duett". 
De Volvo's 145, 245 en 265 waren echter de 
eerste grote stationwagens, aan het einde van 
de 200 serie beter bekend onder de noemer
“Estate”. (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

2751 Celeste Docter Herwĳnen 245 GL

2767 E. Wind Harderwĳk 245 GL

2772 T. Aberson Amsterdam 244 DL-USA

2776 J.W.T.M. Gootzen Valkenb. - Houthem

2778 A. van den Ende Capelle a/d Ĳssel 240 GLT

2781 B. Ridder Delft 245 DL

2785 C.M. Boessenkool Akkrum 240 GLE

2786 B. Busscher Putte-Stabroek 240 GLT

2789 Nick Brouwer Alphen aan den Rĳn 240 GLE

2791 M. Hoekman Nĳverdal 245 GLE

2793 M.M. Kuyp Amstelveen 240 

KIJK VOOR ACTUELE INFO OP ONZE WEBSITE!

ZATERDAG EN ZONDAG 
24 EN 25 SEPTEMBER
VOLVO KLASSIEKER BEURS
AUTOTRON - ROSMALEN
WELKOM OP ONZE STAND OP DE
BOVENRING, KOMT DAT ZIEN!

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

JANUARI 2017
NIEUWJAARSRECEPTIE
MIDDEN-NEDERLAND
MEER INFO VOLGT

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

NIEUWELEDEN
TOT EN MET AUGUSTUS 2016

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 wij gaan mede voor andere

mooie specials zoals de prachtige ‘POLIS’ uit het 

bijgaande artikel van Tim van den Broek die we

op onze stand hebben staan naast een  mooie

242 Pick-up, komt dat zien, komt dat zien!  

24 EN 25 SEPTEMBER
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8 40 JAAR GEL EDEN, NAJAAR 1976

14 50 JAAR GEL EDEN, DE VOLVO 140

20 UITHALER: VOLVO 240 STATIONCAR 1990 

23 BUTIKEN, 240-260 GADGETS EN PARAFERNALIA

26 JAG ÄR POLISEN - IK BEN DE POLITIE 

34 TERUGBLIK ZOMERTOCHT KOOTWIJK 

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
3426

ATTENTIE! Kopij, foto’s/illustraties en kleine advertenties 
voor Volvologisch nr. 4-2016, moeten UITERLIJK 16 NOV. 2016
in het bezit van de redactie zijn!

OOK MEEDOEN AAN ONZE EVENEMENTEN?



MOTORENNIEUWS
groot nieuws is de B19-motor. De B19 heeft een slag-
volume van 1986 cc en is daarmee exact even groot als 
de B20 die hĳ opvolgt. De B19 is echter gebaseerd op 
Volvo's 2127 cc B21 motor, en dat is te zien. Zo heeft 
ook de B19 een door een riem aangedreven bovenlig-
gende nokkenas. Het voordeel van een bovenliggende 
nokkenas is dat er geen klepstoters en tuimelaars meer
nodig zĳn om de kleppen te bedienen. Zodoende is de 
constructie veel stĳver waardoor deze geschikter is voor hoge
toerentallen. om gewicht te besparen is de kop van alumi-
nium gemaakt. De cilinderkop is van het cross-flowprincipe.
Dit betekent dat de in- en uitlaatpoorten tegenover, in plaats
van naast elkaar staan, zoals bĳ de oudere Volvo-motoren.
Het voordeel van een cross-flowkop is dat de gassen een

Gewoontegetrouw presenteert Volvo in het 
najaar het nieuwe modeljaar. Modeljaar 1977
kent een aardige reeks kleinere wijzigingen.

40JAARGELEDEN
Teks t  en  r e sea r ch :  Maur i c e  P i e r i k

NAJAAR 1976

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  9

Foto onder: Hier zien we een 264 GLE in 

Japanse uitvoering. Naast rechtsgestuurd treffen

we knipperlichten op de spatborden aan en zien 

we hoofdsteunhoezen. De GLE was hèt nieuws

van 1977, de blauwe metallic kleur was 

eveneens nieuw.

Grote foto: Behalve een ingekorte 

voorbumper en wat kleine details 

veranderde er verder weinig aan het 

uiter- en innerlijk van de Volvo 240. 

Okergeel was wel een nieuwe kleur.

Foto boven: De gloednieuwe B19A motor was 

groot nieuws voor 1977 en loste de oude B20A af.

Foto: De 264 GL werd door de 264 GLE onttroond.

Deze kleur lichtgroen metallic was de tweede

nieuwe kleur.
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40JAARGELEDEN - NAJAAR 1976

betere doorstroming hebben door de verbrandingskamer
en dat de in- en uitlaatpoorten groter kunnen zĳn. 
rendement en vermogen zullen hierdoor toenemen.
en dat zien we in de technische cĳfers dan ook terug. 
Het maximum vermogen van de B20 is 82 pk bĳ een 
toerental van 4700 tpm, en bĳ de B19 zĳn het er 90 pk bĳ
5000 toeren per minuut. 
De B19 kon worden gecombineerd met de nieuwe M45
vierversnellingsbak of de BW55 3-bak automaat.

NIEUWE UITVOERINGEN
De Volvo 264 gle vormt voortaan het topmodel. Het is
een voor die tĳd uiterst luxueuze wagen met automaat.
Waar de gl lederen bekleding heeft, tref je op een gle
pluche bekleding aan, dat indertĳd luxer werd gevonden.
op de achterbank van de 264 gle treffen we voor het
eerst bĳ Volvo standaard hoofdsteunen aan. De gle 
heeft voorts een schuifdak, airconditioning, elektrisch 
verstelbare buitenspiegels die, enigszins merkwaardig, 
op een voetje op het portier zĳn geplaatst.

een ander nieuwtje is de 265 gl die in de meeste landen
de eenvoudigere 265 Dl aflost. Dit geldt echter niet voor
de Nederlandse markt. Hier bleef de 265 Dl. De Dl-
modellen uit de 260-serie oogden voortaan wel iets luxer.
Zo kregen de Volvo 264/265 Dl wielkastsierranden en 
verchroomde dorpellĳsten. 
De 265 gl komt qua uitrustingsniveau overeen met de
264 gl. De 265 gl heeft echter geen schuifdak.

MODELJAARAANPASSINGEN
Alle 240/260 hebben voortaan twee ruitensproeiers en
gordels op de achterbank met een bĳbehorend verklikker-
lichtje achterin. 

Volvo moet zich 
kennelĳk iets aange-
trokken hebben over 
de flinke maat van de
bumpers, want vanaf

modeljaar 1977 zĳn alle modellen 2 cm korter geworden
doordat het rubber midden op de voorbumper is komen
te vervallen. Aanvankelĳk is het vrĳgekomen aluminium
deel zwart gelakt, maar in de loop van 1977 vervalt dit.

De 245 en 265 hebben voortaan aan de bovenzĳde van
de achterste raamstĳl een klein sierembleempje gekregen.
Dit lĳkt een vorm van luxe, maar het embleem moest een
lasnaad verbergen die voorheen handmatig afgewerkt
moest worden.
ın Zweden wordt de 200-serie aan de achterzĳde voorzien
van oranje zĳmarkeringslichten. Voor Nederland geldt
deze upgrade niet.

Voorts veranderde de kachelbediening van versies met
airconditioning. De temperatuurregeling gaat nu met een
schuif in plaats van een draaiknop. tot slot kwamen er
nieuwe kleuren. Dat hoort nu eenmaal bĳ een nieuw jaar.
De gelukkige nieuwkomers voor Model Year '77 waren 
de kleuren blauw metallic (nr. 126), lichtgroen metallic 
(nr. 127) en okergeel (nr. 128). 

RACEN MET VOLVO'S
Volvo Zweden maakte zich (terecht) zorgen om de verkoop-
cĳfers van de Nederlandse Volvo-modellen. 
om de aandacht te vestigen werd de Volvo Autocross cup
ingesteld. rallycross was mateloos populair en de DAFjes
deden het erg goed.

Foto boven: Op deze persfoto zien we

goed het sierembleem dat vanaf 

modeljaar 1977 op alle stationcars werd

gevoerd. Het zijmarkeerlicht op het 

achterspatbord verraadt dat deze 265 GL

bedoeld is voor de Zweedse markt.

Foto rechtsboven:

Het dashboard van de 264 GL.

Goed zichtbaar is de nieuwe schuif-

regelaar voor de verwarming i.p.v. 

de draaiknop.

Afbeelding rechts: West-Duitsland 

was voor Volvo een moeilijke markt. 

De Duitsers hielden vooral van snelle 

en luxe wagens. Des te meer bijzonder 

dat Volvo hier juist een poging doet 

om de 242 L, het goedkoopste 

tweedeurs model met lichtste motor, 

aan de man te brengen.

Rechterpagina rechtsonder:

Rallycross was populair in Scandinavië

en de DAF’s bleken over goede 

race-genen te beschikken. De Volvo 

343 leek daarom kandidaat voor een 

race-carrière.
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NIEUWS VOOR OVER DE PLAS
Vanaf modeljaar 1977 zĳn krĳgen alle Volvo’s voor de 
Verenigde staten voortaan standaard met een katalysator.
omdat de milieu-eisen in californië nog stringenter 
waren hadden de californische Volvo’s standaard met 
een geregelde 3-weg katalysator. ın canada werden de
basismodellen voortaan voorzien van de B21A motor
(zonder katalysator), tevens kregen alle canadese 
modellen een snelheidsmeter met enkel de kilometer-
aanduidingen.

NIEUWS UIT 
NEDERLAND?
Volvo Nederland had zĳn 
handen vol aan de kinderziek-
tes van de kersverse Volvo
343. De 343 werd op vele
kleine punten ongetwĳfeld
verbeterd, maar er is geen
sprake van een echte model-
jaarwĳziging. De Volvo 66
kreeg grotere (zwarte) buiten-
spiegels, grotere knipperlichten
en grotere ruitenwissers.

VOLVO 
EXPERIMENTAL TAXI 
Het Museum of Modern Art
(MoMA) in New York schreef in
1976 een wedstrĳd uit om een
hedendaagse opvolger te
maken voor de benzine-
slurpende Amerikaanse taxi.

Volvo ontwikkelde hierop 
de experimental taxi. Deze 
hoekige taxi lĳkt in de verte 
wel op een MPV, ware het 
niet dat aan de achterzĳde geen
achterdeur zat maar een normale
kofferklep. 

Niettemin bevatte de Volvo taxi de nodige noviteiten 
voor het merk. Zo is dit de eerste Volvo personenauto 
met voorwielaandrĳving en dieselmotor. Hierdoor is de
auto ruim en zuinig. De zescilinder 2,4 liter diesel levert 
70 pk, is gekoppeld aan een automaat en zorgt voor een
topsnelheid van 135 km/h. 
De Volvo city taxi werd in september 1976 samen met 
de overige inzendingen van Alfa romeo en Volkswagen
tentoongesteld in het MoMA.
Volvo benadrukte dat het geenszins de bedoeling was 
om de taxi in productie te nemen. De taxi was bedoeld
als concept.  Uiteraard heeft Volvo op allerlei manieren 
nagedacht aan de veiligheid. De rechter schuifdeur is
elektrisch te bedienen door de taxichauffeur, die tevens
alle deuren automatisch op slot kan doen. op de achter-
bank kunnen drie mensen zitten. Desgewenst kan de 
rechterzitting worden opgeklapt zodat er ruimte ontstaat
voor een rolstoel. ın plaats van gordels bevindt zich op 
de achterbank een rolbeugel. Alsof je in de achtbaan zit! 
De bagage kan rechtsvoor de achterbank worden 
geplaatst. ın plaats van bagage kan een extra passagier
achterstevoren plaatsnemen op de klapstoel.

Het schot tussen de chauffeur en de reizigers is gemaakt
van gepantserde staalplaat met een kogelvrĳ ruitje. 
De chauffeur wordt verwend. Want naast een kluis, 
leestafel met lamp heeft hĳ beschikking over een 
koelkast. Als dat maar goed gaat...
Wordt vervolgd.

Links: De 264 GL in een Amerikaanse 

advertentie (voor mensen die nadenken).

Foto rechts en onder: In het Volvo 

Museum is de Volvo Experimental Taxi 

te bewonderen. Volgens Volvo was de 

Experimental Taxi ook een goede basis

voor verlengde taxi's en ambulances.

Foto linksonder: Op het eerste gezicht

lijkt VW het zich wel erg gemakkelijk te

hebben afgemaakt met zo'n simpel busje. De aandrijflijn van het taxi-

busje was interessanter, want VW toonde zowaar een hybride. Naast

de 50 pk benzine motor was er een 16kW elektromotor aan boord.

Foto midden: 

Italdesign was 

verantwoordelijk 

voor deze hippe 

Alfa Romeo taxi.

Onderhuids schuilt 

de techniek van de 

Alfa Romeo F12 bus, 

een tamelijk antieke 

maar voorwiel-

aangedreven auto.

Links: Volvo 

Nederland 

benadrukte alle 

relevante 

kenmerken 

van de 343.
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GROOT NIEUWS
Dit verhaal begint op 16 augustus 1966, de dag dat de
Volvo 144 wordt gepresenteerd. Met de naam '144' intro-
duceert Volvo een nieuwe methodiek voor het aanduiden
van haar modellen. De '1' staat voor 'eerste serie', de eerste
'4' geeft het cilindertal van de motor aan. De laatste '4'  
staat voor het aantal portieren.
Alhoewel groter, wordt de Volvo 144 toch gezien als opvol-
ger van de Volvo Amazon. Dit betekent niet dat de Amazon
meteen van het productprogramma verdween. De laatste
modellen van deze serie werden in 1970 gemaakt. 
om ontwikkelingskosten te besparen werden de motoren
en wielbasis van de kleinere Amazon overgenomen. De 144
werd als basismodel en als 144 s geleverd. Deze laatste
heeft een opgevoerde motor met dubbele carburateur.
ın Zweden werd de Volvo 144 door teknikens Värld uitge-
roepen tot Auto van het Jaar. Bĳ de europese auto van het
jaar verkiezing (georganiseerd door Autovisie) bereikte de
Volvo de 4e plaats. De nummer 1 van dat jaar was de Fiat
124. De 144 bereikte de Nederlandse markt in maart 1967.
De vanaf-prĳs bedroeg destĳds Hfl. 13.925.

NAJAAR 1966
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Foto onder: Het Algemeen Handelsblad maakte op 18 augustus 1966

melding van de nieuwe Volvo 144.

CARROSSERIE
Jan Wilsgaard, ontwerper van de Volvo Amazon, was ook
verantwoordelĳk voor de styling van de Volvo 144. 
Hoewel hĳ bewust koos voor de sobere vormgeving,
vroeg hĳ zich af of de auto misschien niet iets te zakelĳk
vormgegeven was, en daarmee snel uit de gratie zou raken.
De  hoekige vorm zorgde voor een riant interieur. 
Het glasoppervlak is groot voor die tĳd. Kenmerkend voor
de 144 zĳn de zĳruiten achter de achterportieren. 
ondanks de betrekkelĳk korte wielbasis is de 144 ruim. 
De bagageruimte is met 675 liter zeer ruim. Alleen de
laaddrempel is erg hoog uitgevallen.
Volvo gaf hoog op over de zelfdragende carrosserie, 
want deze bevat volgens Volvo liefst 8.000 puntlassen. 
Het koetswerk is ook zeer sterk. De dakstĳlen kunnen

50JAARGELEDEN
Teks t  en  r e sea r ch :  Maur i c e  P i e r i k

Foto: Deze vroege kleurenfoto van de Volvo144 S

laat de sobere lijnvoering goed zien.

Foto links: De 1e Volvo 144 

rolt hier van de band. Links staat

Svante Simonsson, de technisch

manager van Volvo en rechts

staat Gunnar Engellau, toen-

malig directeur van Volvo. 

Maar zo lang bestaat de Volvo 240/260 toch
niet? Dat klopt. Maar diens voorvader, de 
Volvo 140 kwam 50 jaar geleden op de markt.

Foto boven: De vakjury van Teknikens Värld riep de Volvo 144 uit 

tot Auto van het Jaar! Volvo was hier trots op. Dat bij Teknikens Värld

vaklui werken wordt meteen bewezen, want dit schreven ze: 

“De Volvo 144 verenigt het moderne autodenken met tijdloos design

… de auto heeft meer positieve constructiekenmerken dan de auto-

kopers van vandaag kunnen vinden bij de meeste concurrerende 

merken in dezelfde prijsklasse… het zal zeer lang duren voordat de

hele automarkt producten kan aanbieden die zo goed doordacht zijn.”

twaalf maal het eigen gewicht van de auto dragen. De 144
is de eerste Volvo met energie-absorberende kreukel-
zones aan de voor- en achterzĳde, en volgde hiermee
Mercedes-Benz die hiermee in 1959 een primeur had.
tenslotte zĳn de deursloten extra sterk uitgevoerd en
voorkomen dat deuren openschieten bĳ aanrĳdingen.
Volvo deed vroeg aan roestpreventie. roestgevoelig
plaatwerk is gegalvaniseerd. De dorpels zĳn aan de 
binnenzĳde gegalvaniseerd en ventilerend uitgevoerd. 
Dit houdt in dat tĳdens het rĳden de dorpels automatisch
worden gelucht. Vuil en vocht krĳgen zo minder kans hun
werking te hebben op het plaatstaal. Dit plaatstaal is 
overigens gefosfateerd en in een primerbad gedompeld.
Vervolgens zĳn er vĳf laklagen op de carrosserie aan-
gebracht (wat neer komt op in totaal 15 kg aan lak). Af 
fabriek heeft de 144 een antiroestbehandeling ondergaan. 

INTERIEUR
De verder naar achteren geplaatste achterbank zorgt voor
meer binnenruimte dan de Amazon. Wel is de achterbank

Foto: Onderhuids is de 144 

sterk verwant aan zijn 

voorgangers.
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vrĳ smal ten gevolge van de diepe wielkasten. Het inte-
rieur van de 144 oogt zeer behouden: lintsnelheidsmeter,
claxonring en een ellenlange versnellingspook bepalen
het sfeertje. een bĳzonderheidje is de verschuifbare pĳl
op de snelheidsmeter, die de chauffeur kan attenderen 
op de geldende snelheidslimieten. Volvo weet dat de 144
een lange levensduur zal hebben en de kilometerteller
kan daarom maar liefst doortellen tot en met 999.999 km.

Het instrumentarium is voor de rest summier. een toeren-
teller of zelfs een klokje ontbreekt. Van portiervakken 
had Volvo nog niet gehoord. Het dashboardkastje is wel
flink van formaat. tapĳtbekleding beperkt zich tot het 
tunnelgebied. ın de voetruimte bevinden zich zwarte 
rubber-matten. een tunnelconsole met aflegvlakken is als
optie leverbaar, evenals hoofdsteunen op de voorstoelen.
Uiteraard is de kachel krachtig. Behalve de openingen
voor toevoer van warme lucht bĳ de voorstoelen en de
achterbank, zĳn er drie openingen voor de verwarming
van de voorruit en twee voor die van de achterruit.
Zeer zeldzaam zĳn modellen met een voorbank (alleen
vierdeurs). eveneens zeldzaam zĳn modellen met stuur-
schakeling. Het ligt voor de hand dat stuurschakeling
veelal samengaat met een voorbank.
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Alle modellen hebben stoelen met vinylbekleding 
in smalle verticale banen. De ergonomisch 
verantwoorde voorstoelen zĳn voorzien van een instelbare
lendensteun, traploos verstelbare  rugleuning met slaap-
stand. De bestuurdersstoel kan in hoogte worden versteld
en zelfs het zitvlak kan gekanteld worden. Voorts hebben
de sedans een opklapbare armsteun op de achterbank,
een anti-verblindingsbinnenspiegel, veiligheidssloten,
zachte zonnekleppen en een gecapitonneerd dashboard.

De deurpanelen en stĳlen zĳn geheel
bekleed. De ruitenwissers hebben
twee snelheden, maar geen interval.

AANDRIJFLIJN
Voor de aandrĳving werd gebruik 
gemaakt van de bekende viercilinder
B18-motoren uit de Amazon: de 
B18A voor de standaard 140 en de
B18B met dubbele sU carburateur
voor de 140 s. omdat de 140 behoor-
lĳk wat zwaarder was dan de Amazon
waren de wagens niet bepaald vlot.
een 60 Ah accu en een 1 pk sterke
startmotor moeten vlot starten mogelĳk
maken. 

De 144 s kon als optie met een over-
drive uitgerust worden. Afhankelĳk van
de markt konden beide motorvarianten
worden uitgerust met een automatische
drieversnellingsbak (BW35).
Bĳ de automaat zit de selectiehendel
aan de stuurkolom. De versnellings-

Links: Volvo hield nog lang vast aan de meters-

lange versnellingspook. De stoelen zijn ergono-

misch verantwoord. De deurhandels zijn de enige

elementen die direct aan de 240 doen denken. 

Onder: De komst van de nieuwe Volvo hield 

Zweden bezig. Zelfs het 'mannenblad' FIB 

Aktuellt weidde de nodige pagina's aan de 

gecamoufleerde prototypes van de 144.

Onder: Modeljaar 1967 in een overzicht. 

De 144 luidde een nieuw tijdperk in.

Foto: Dat waren andere tijden.

Foto: Het dashboard van de Volvo 144 deed bij zijn introductie reeds bedaagd aan.

Onder: In het eerste modeljaar waren alle stoelen met vinyl bekleed. 
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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
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indicatie (P-N-r-D-l) is direct gekoppeld aan dit mecha-
nisme en ondergebracht onder het instrumentenpaneel.
standaard werd de M40 vierversnellingsbak geleverd.
tegen meerprĳs kon op de B18B motorvariant ook een
elektrische overdrive worden besteld. Deze M41 bak is 
altĳd gecombineerd met vloerschakeling, omdat de 
overdrive-hendel reeds aan de stuurkolom zit.

ONDERSTEL
omdat het onderstel sterk geïnspireerd is op dat van de
Amazon, is deze niet opzienbarend. Aan de voorzĳde 
treffen we een onafhankelĳke wielophanging aan met
draagarmen en schroefveren. Achter zit een nieuw type
starre achteras, die met reactiestangen en Panhardstang 
is gelokaliseerd. ook hier zĳn schroefveren toegepast. 
De Volvo heeft 15 inch stalen velgen met 165 mm 
diagonaal banden. De wieldoppen zĳn van een nieuw 
ontwerp. De handrem werkt op aparte trommelremmen.
De hendel bevindt zich naar oud Volvo-gebruik tussen 
de portier en de bestuurdersstoel.

VEILIGHEID
Uiteraard is de nieuwe Volvo voorzien van een voorruit 
met veiligheidsglas, wat in feite een gelamineerde ruit is.

IN MEMORIAM

Jan Wilsgaard
Bij het opmaken van dit artikel kwam het bericht
dat op 6 augustus 2016 Jan Wilsgaard (1930), 
Volvo's hoofdontwerper van 1950 tot 1990, 
is overleden. Wilsgaard's belangrijkste werken
zijn de Volvo 120-serie (Amazon), de 140-serie, 
de 164, de 240/260-serie, de 262 C, de 740/760-
serie en de 850-serie.

Zeer modern is de aanwezigheid van liefst vier schĳf-
remmen. omdat het remsysteem bestaat uit een dubbel
systeem, zal er bĳ uitval van een systeem altĳd remwerking
overblĳven. Volvo gaat met de 144 nog een stap verder.
remkrachtverdeelventielen voorkomen dat de achter-
remmen eerder blokkeren dan de voorwielen. 
Behoudens een zeer beperkt aantal auto's die in 
wat exotischere landen werd geleverd, beschikt iedere
Volvo standaard over driepuntsgordels op de voorstoelen. 
Voor de achterbank zĳn de bevestigingspunten voor twee
driepuntsgordel en een heupgordel op de middenplek
reeds aanwezig! 
Verder beschikt de 140 over een veiligheidsstuurkolom 
die ingedrukt kan worden bĳ een frontale aanrĳding. Dit
voorkomt dat de stuurstang het interieur inschiet bĳ frontale
aanrĳdingen. 
De Volvo 144 blĳkt, voordat de nieuwe Amerikaanse veilig-
heidsregels zĳn gepresenteerd, hier al aan te voldoen.

VOLVO'S BESTSELLER
Het bleef niet bĳ de Volvo 144. De serie werd spoedig 
uitgebreid met de tweedeurs 142 en vĳfdeurs 145. 
later werd zescilinder versie, de 164 aan het programma
toegevoegd. De 140-serie zou Volvo's eerste modelserie
worden waarvan meer dan 1 miljoen exemplaren werden
gebouwd. slechts acht jaar is de 140/164 in productie 
geweest. Het succes hield daarmee niet op, want uit de
140/164-serie kwam zoals gezegd de eveneens uiterst
succesvolle 240/260-serie voort. op de 240/260-serie
bleek de klant niet snel uitgekeken. en hiermee bleek
Wilsgaards eerder genoemde vrees ongegrond. 

Boven: Volvo 144 en 240: zo vader, zo zoon.
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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.-

5.-

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:

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!

LOGO-BADGE
GEBORDUURD
geborduurd logo 

(60° wasbaar)
om op kleding zoals 

jasjes, polo’s, overalls of
bodywarmers te naaien.

exclusief clubitem.

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.-
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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

035 588 52 22

WWW.SWED ISHCARPARTS .NL

DÉ WEBSHOP

VOOR AL UW

VOLVO ONDERDELEN



IK BEN DE POLITIE

26 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

JAG ÄR POLISEN
Tekst :  T im  van  den  B roek  -  Fo to ’s :  Team  Jag  Ä r  Po l i sen

HET BEGIN
Het verhaal begint in 2013. 
Marco studeert aan de Hogeschool 
voor Kunsten in Utrecht (HKU) en gaat voor 
zĳn afstudeerrichting Audiovisuele Media een film 
maken. Verschillende ideeën en lĳntjes komen bĳ elkaar.
lange tĳd was Marco al gefascineerd door scandinavische
films. Het film- en werkklimaat in Zweden is prettig. 
op internet komt hĳ een artikel tegen over een Volvo V40 
in politie-uitvoering die is nagebouwd en waardoor de 
eigenaar behoorlĳk in de problemen komt. Wat blĳkt 
echter, rondrĳden in een politieauto in Zweden is niet 
strafbaar, zolang je je maar niet uitgeeft als politie-agent.
Deze ingrediënten én de opmerking van een medestudent
dat een Volvo 240 echt bĳ hem past, maakt dat Marco de
film ‘Jag är polisen’ maakt (ık ben de politie).

BEHULPZAME ZWEDEN
Maar met een idee ben je er nog niet. Marco wil graag
een Volvo 240 met voor die tĳd de nieuw blauwgele 
belĳning en kenmerkende knik (als een hockystick) 
gebruiken (zie cover). Voor zover bekend is er maar één

Als Volvo-liefhebber kijk je niet meer op van een Volvo in 

politie-uitvoering op de Nederlandse weg. Tenzij het een 240 is,

en al helemaal als er POLIS op staat. Dan is er meer aan de hand.

De Zweedse 240 POLIS die in Wilnis staat, is een bijzondere

Volvo waarvan ook een gesigneerde foto in het Zweeds 

filmmuseum van Ystad hangt.

Wat doe je als je een film wilt maken met een Zweedse Volvo

240 in politie-uitvoering maar de huur ervan niet kunt betalen?

Marco van Bergen uit Wilnis weet het antwoord; je bouwt een

Nederlandse 240 om tot een Zweedse POLIS met originele 

onderdelen. En wel zo goed dat Zweedse inwoners het verschil

niet zien en om de auto heen lopen en gefascineerd opmerken;

Ja, dat model ken ik nog uit de jaren 80.

origineel exemplaar te huur; via filmbilar.se. Die is echter
onbetaalbaar voor de jonge filmregisseur. Maar, en dat
blĳkt later vaker bĳ de filmproductie, Zweden zĳn aardige
en behulpzame mensen en de autoverhuurder geeft de
naam van een liefhebber die Marco wellicht verder kan
helpen. Het blĳkt de voorzitter van de Motorhistoriska
riksförbundet (MHrF) te zĳn die een hele verzameling 
interessante spullen heeft. Jan tägt heeft een veel 
originele politie-onderdelen die hĳ wel wil verkopen voor
het maken van een Volvo 240 Polis. over de verkoopprĳs
worden niet eens harde afspraken gemaakt. ‘Wat je kunt
missen’ , is het antwoord van de vriendelĳke verzamelaar.
en aangezien hĳ toch naar Amsterdam komt, gaan de 
onderdelen mee in de handbagage en wordt er 
afgesproken op schiphol. Daar krĳgt Marco (telt u even
mee): een telefoon, radio, schakelaars voor zwaailicht, 
radiokanaal en verlichting, kofferbakhandgreep, spiegel
en zwaailichten. De feloranje draagarmconstructie voor 

Foto’s links en boven: 

De DVD van de film 

Jag är Polisen in de zeer 

professioneel  uitgevoerde

hoes van de film.

FOTO’S: RONALD WASSINK

Boven: De wethouder bood zelfs hulp bij de

crowdfundingactie in Wilnis.
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op het dak, paste niet meer in de handbagage en wordt
op een later moment in Zweden opgehaald. Deze zĳn
overigens speciaal op maat gemaakt voor de Zweedse
politie en dit type Volvo.

GESCHIKTE VOLVO KOPEN
Marco heeft echter nog geen Volvo 240 én geen rĳbewĳs.
Naast de rĳlessen, wordt er hard gewerkt aan het vinden
van een betaalbare en geschikte Volvo 240. Veel te koop
staande 240’s vallen af vanwege de verkeerde kleur, en
natuurlĳk ook de prĳs. een estate, die werd gebruikt voor
de hondenbrigade, zou ook nog kunnen, maar valt 
uiteindelĳk ook af onder andere vanwege hoge prĳs of
mindere kwaliteit. Na 1,5 week is het raak in schiedam. 
Bĳ een hele aardige oude meneer vindt Marco een 
betaalbare 240. De verkoper is de tweede eigenaar en
moet de auto vanwege zĳn leeftĳd weg doen; met pĳn in
het hart. Hoe kan het ook anders, Volvo for life. Maar hĳ
verkocht hem aan Marco met ‘met een ietwat gerust hart’
omdat hĳ wist dat de Volvo dan een goed tweede leven
zou krĳgen en ervoor gezorgd zou worden. Het is een
Volvo 240 Dl uit oktober 1987. Vreemd genoeg staat er
op het kentekenbewĳs bĳ ‘kleur’ ‘Beige’ terwĳl het toch
een witte auto is. Mogelĳk dat de rDW zich heeft laten
misleiden door het gebroken wit, want spierwit is de auto
niet. echter, bĳ de kleurcodes van Volvo staat bĳ code189
toch gewoon ‘wit’. later hoort Marco ook dat de Zweedse
politie Volvo’s deze kleurcode hadden. Dat kan ook niet
anders, want er was geen andere kleur wit leverbaar 
voor de Volvo 240.

BELIJNING
Nu auto en onderdelen binnen zĳn, komt de volgende
stap: De belĳning aan de buitenzĳde. ook hier biedt de
voorzitter van de Motorhistoriska riksförbundet uitkomst.
Hĳ heeft (hoe is het mogelĳk!) nog een originele niet-
gebruikte bestickeringsset van een Volvo 240 Polis. 
De behulpzaamheid gaat ver, maar de liefde van de 
verzamelaar ook. De stickerset blĳft in Zweden. om Marco
te helpen trekt de voorzitter nauwgezet de stickers over
op meerdere rollen bakpapier en stuurt die in koker op
naar Nederland. Voor de juiste kleurreferentie stuurt hĳ
ook de kleinste sticker van de originele set mee, met het

uitdrukkelĳke verzoek deze na gebruik weer te retourneren.
Zowel de tekeningen als de kleuren worden gedigitaliseerd
met een professioneel programma. Net zoals het wapen
van de politie uit göteborg dat van internet wordt gehaald.
ın eerste instantie was het idee de belĳning op de Volvo 
te schilderen. Maar binnen de kennissenkring van Marco 
is er een eigenaar van een bedrĳf in lichtreclame 
(Haaxman lichtreclame) die de filmproductie sponsort 
door kosteloos de stickers te produceren. Dat de stickers
niet fluorescerend zĳn zoals bĳ het origineel, is geen 
probleem, maar juist een uitkomst. Dat zou bĳ het filmen
alleen maar voor onhandige reflectie zorgen.

Met hulp van de lokale Vakgarage bouwt Marco met zĳn
vader alle originele politie-attributen in. op basis van
foto’s van internet konden de juiste plekken bepaald 
worden. Ze werden niet aangesloten, dat zou te veel in 
de papieren lopen en wellicht tot lastige vragen leiden
waarom je een werkende schakelaar hebt om al je 
verlichting, zelfs de knipperlichten, uit te zetten. De
blauwe zwaailichten werden alleen gedurende de film-
opnames en speciale momenten gemonteerd. ın alle 
andere situaties zou het waarschĳnlĳk tot gedoe leiden
met de echte politie. Voor de zekerheid werden tĳdens
het rĳden in Zweden ook het logo en de tekst Polıs 
afgeplakt.

eén onderdeel in de Volvo is afwĳkend. Marco vertelt 
dat het zonnedak niet origineel is. Het zat niet in een 
Volvo Polis. Het is ook niet origineel Volvo, maar later 
door de vorige eigenaar ingebouwd. Marco besluit het 
te accepteren als een soort compromis, dat later een 
uitkomst biedt, omdat het tĳdens het maken van film-
opnames een goede mogelĳkheid biedt om van bovenaf
te belichten. ın de film zie je het zonnedak bĳna niet. 
Door de cameraman is dit kundig uit beeld gehouden 
om de authenticiteit van de auto niet in twĳfel te trekken.

Foto’s boven van links naar rechts: 

De overgetrokken lijnen op bakpapier 

vormen de basis voor de nieuwe stickervellen

die  daarnaast zichtbaar zijn voordat ze op de

Volvo worden geplakt. Rechts het wapen van

de politie in Göteborg dat er perfect uitziet. 

Onder de geheel bestickerde POLIS.

Linksonder: De Filmcrew werkte in goede 

harmonie samen met de Zweedse Politie.

Rechts: De gesigneerde poster 

van de film hangt bij Marco thuis

naast die van Wallander en in het 

filmmuseum van Ystad hangt een

gesigneerde foto van de POLIS.



NAAR ZWEDEN
Nadat de Volvo Polis klaar was, het script geschreven en 
uitgebreid geoefend was in Nederland kon vertrokken 
worden naar Zweden. Voor de zekerheid had Marco en zĳn
team een dag extra uitgetrokken voor de lange rit. Je weet
immers maar nooit met een 27 jaar oude auto. Maar ja, een
Volvo op weg naar zĳn thuisland die geeft natuurlĳk geen
krimp! ın minder dan een week wordt de film opgenomen.
Ze krĳgen daarbĳ veel hulp van de lokale Zweedse 
autoriteiten. ın de film heeft de lokale politie met een stoere
Volvo Xc70 nog een bĳrol. ın Ystad worden ze hartelĳk 

ontvangen bĳ het oude Wallandermuseum, en hangt in 
het huidige filmmuseum een gesigneerde foto van de 
Volvo Polis. 

terug in Nederland moet er nog heel wat werk verzet 
worden om de film ook af te maken, postproductie, film-
muziek etc. Marco maakte van de hele totstandkoming van
de film een Making-of boek dat vol staat met foto’s van de
Volvo 240 Polis, inclusief de Xc70. Deze brochure wordt
voor de ware Volvo-verzamelaar een gewild collectors-
item. Net zoals de DVD.

ınmiddels zĳn we al weer wat jaren verder. Marco is 
afgestudeerd en werkzaam als regisseur. De Volvo 240 Polis
staat in Wilnis. De Volvo staat vanwege de wetgeving van
oldtimers 3 maanden per jaar stil. Marco is er heel zuinig
mee, maar ziet ook dat de bĳna 30 jarige Volvo extra 
onderhoud nodig heeft. Bĳ de wielkasten heeft de roest-
duivel zich gemeld en het fluorescerende oranje van de
zwaailichtarmaturen bladdert wat af. Marco van Bergen staat
voor een nieuwe uitdaging om deze unieke Nederlandse
Volvo 240 Polis voor de toekomst te behouden. 

Tot slot: Deze prachtige Volvo POLIS is te bewonderen 
op onze  VKB stand op 24 en 25 september a.s. en 
daar kunt u een van de  laatste exemplaren van de DVD 
aanschaffen  in onze Butiken.

VOLVO 240 POLIS
Volgens Marco is er maar één originele Volvo 240 Polis over
die uitsluitend voor filmopnames verhuurd wordt door 
filmbilar.se. ın films wordt vaker teruggegrepen op een zwart-
witte uitvoering van bĳvoorbeeld de Amazon of de Volvo144
omdat iedereen die auto’s en uitvoering goed kent. 
De huidige Zweedse politie-auto’s zĳn uitgevoerd in een 
geblokte bestickering van geel en blauw en de uitvoeringen
tussen de huidige kleurstelling en die van de 240 waren
blauw-wit (zie foto’s onder).

Grote foto: De POLIS op de filmlocatie... 

Inzet filmstrips: Diverse actieopnamen 

van de filmcrew tijdens de shooting 

waar Marco van Bergen (met hoedje) als 

regisseur de scepter zwaait.

LAATSTE NIEUWS: In aansluiting op dit leuke verhaal komt in de 

volgende uitgave van VOLVOLOGISCH een uitgebreid ‘special-artikel’

(“Volvo’s in uniform”) van redacteur Maurice Pierik over de Politie-

uitvoeringen van de Volvo 240 en 260.
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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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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



TERUGBLIK050616
Teks t  Rona ld  Wass ink  -  Fo to ’s :  L a r s  Oos te rveen  ( a c t i e fo to ’s )  en  Rona ld  Wass ink
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ZOMERTOCHT ROND KOOTWIJK 5 JUNI 2016
Prachtig weer, maar dat lĳkt wel magic! Meestal mooi weer 
tĳdens onze tochten. Onze zonnekoning Jaap van Oudheus-
den heeft een linkje met de weergoden schĳnt het... Boaz van
der Schaaf had een prachtige tocht uitgezet met als startpunt
het restaurantje bĳ Radio Kootwĳk. Eerst koffie met wat lekkers.
Daarna de tocht maar eerst wat foto’s gemaakt bĳ het gebouw
van Radio Kootwĳk dat een historisch monument is. Soms is het
van binnen te bekĳken maar u wilt niet weten hoe druk het dan
is... Van buiten ook een imposant gebouw met leuke soms wat
dreigende details. Google biedt uitkomst als u meer wilt weten
over de historie. De tocht werd druk bezocht en er was zelfs
een professionele fotograaf die ook úw bolide heeft vast-
gelegd op een paar punten tĳdens de rit. Uw redacteur heeft
zĳn bolide maar eens in deze terugblik geplaatst. Mooie actie-
foto’s hoor. Een pluim voor Lars Oosterveen. 
De tocht was zeer afwisselend en liet ons zien hoe mooi de 
Veluwe rond Apeldoorn is (en ruim de tĳd om af en toe een
leuke tussenstop te maken). We hadden ook nog een stop bĳ
Boaz en Nathalie thuis waar het nog jaren ‘70 was. Leuk om dat
eens te zien. Een hele verzameling die de sfeer van die tĳd
goed weerspiegelde.
Aan het eind van de rit nog een drankje bĳ een restaurant op
de Loolaan in Apeldoorn alwaar Jaap de tocht afsloot met de
prĳswinnaars van de puzzelvragen. Een fijne dag. Bedankt 
iedereen die hier een bĳdrage aan heeft gedaan.
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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

SLEUTELDAG GEMERT 11-06-16
Ruim twintig minuten voordat Carlo Schmidt
de deuren van zijn sleutelpaleis in Gemert
opende stonden er al een stuk of zeven 240-
260 sleutelaars ongeduldig aan zijn poorten
te rammelen.
Peter Kisters, Gideon Verhoeven, Wil Beaujean,
Boaz van der Schaaf, Niek Venneker, Wilson
Woestenberg, de heer Polak, Patrick Marcus,
Charles Kerstens, Frans Ros, Cyril Brouwers  en
Scato Laman Trip hebben allen onder de bezie-
lende en inspirerende leiding van eigenaar
Carlo Schmidt, de klasse monteur Ron Smits en
de zeer behulpzame Wessel van Luinen aan hun
prachtige bolides gewerkt. De uit te voeren
werkzaamheden waren zeer divers zoals: alleen
komen koffie drinken, alleen komen kijken,  
alleen anderen helpen, uitlaatbocht vervangen,
vechten met de carterplugring, carburateur 
ontvetten, wiellager stellen/vervangen, klep-
dekselpakking vervangen, carburateur vlakken,
verstralers aansluiten, cardanolie checken en
distributieriem-spanrol-V-snaren-keerringen 
vervangen. Dat laatste (complete distributieset)
was mijn eigen klus en het is prima gegaan. 
Ik heb daar beslist de gehele werkdag van 10:00
tot 16.00 uur voor nodig gehad. Zonder Gideon
Verhoeven, de gelouterde monteur Ron Smits
en ook nog eens de hulp van anderen, was het

TE KOOP: VOLVO 244 -1978
Km stand 350.000, Motor B21A, alle (deel) 
restauraties al uitgevoerd, exterieur als 264 
(met alle sierstrips en brede achterlichten),  
cilinderkop gereviseerd, nieuwe koppeling,  
vierbak met elek. overdrive, stuurbekrachtiging.
Getint glas rondom. Bekleding: blauw velours.
Schuifdak. Elektrische antenne en een Radio/CD
speler met CD wisselaar. LM-Volvo GT velgen.
Kleur: donkerblauw. VKV taxatie € 8.000. 
Vraagprĳs € 7.000,-. Mobiel: 06 29 05 13 20.

echt nooit goed gekomen. Ik heb namelijk zelf
niet veel meer technisch werk gedaan dan het
los- en vastmaken wat ik al heel wat vond. Al
meteen bij aanvang kwam ik in de problemen
bij het losdraaien van de schroeven daar ik 
alleen het verschil ken tussen een schroefkop
met één gleuf en een kruiskop. Blijkbaar zat het
omhulsel van de ventilator vast zowel met een
achtkantige schroef als met een kruiskopschroef.
Tegen de achtkanter ging ik flink te keer met
mijn kruiskop schroevendraaier tot ik de leer-
ervaring van monteur Ron Smits meekreeg dat
er meer is tussen hemel en aarde dan twee 
soorten schroeven. Blijkbaar zijn er dus andere
soorten. Je zou eigenlijk een cursus “hoe en
waarvoor gebruik ik mijn prachtige gereed-
schap!” bij aankoop van een gereedschapset
moeten krijgen. Er is verder zoveel overhoop 
gehaald dat ik het niet meer zou kunnen 
reproduceren en ik zeker weet dat ik onderdelen
zou hebben overgehouden als ik niet zo 
structureel zou zijn geholpen.
Ook Boaz van der Schaaf heeft zijn handjes flink
laten wapperen. Er stonden op enig moment
een man of vier, vijf  behulpzaam rond mijn
groene gevaarte. Ron, de reeds genoemde 
monteur van Schmidt kwam ook steeds kijken

www.facebook.com/volvo240260register

Grote foto pagina 39: 40 jaar geleden. De Volvo Stationwagen uit 1976: De Volvo 245 is altijd geroemd om zijn ruimte.

In iedere brochure is wel een afbeelding van de bagageruimte te zien. Sterker: je vind bijna geen foto's van de achterzijde

van een 245 met gesloten achterklep. Vandaar dus een van de vele foto’s waar de laadruimte goed zichtbaar is...

2016 HET JAAR VAN DE ESTATE, IN 1976 WAS DE 245 AL EEN RUIMTEWONDER...

COLUMN

stationwagon, Avant, touring, combi, Variant of hoe andere merken
hun ruimere sedan versie ook noemen, wij noemen hem estate. 
De meest bekende Nederlandse vertaling van estate is trouwens 
landgoed. Denk ik aan een landgoed dan denk ik aan een zeer ruime
tuin met daarin een fraai kasteel en bewoners met blauw bloed. 
De estate van ons heeft daar ook wel wat van weg. Die heeft ook een
ruime ‘achtertuin’, vooral in het voorjaar als de achterbank is neer-
geklapt en we weer een bezoek hebben gebracht aan de tuinder. 
en ook al zijn lucia en ik de ‘bewoners’ van onze estate, wij hebben
geen blauw bloed maar voelen ons wel als koning en koningin te rijk in
ons torslanda castle. Ja, onze estate is best wel uniek. Uniek, het juiste
woord eigenlijk als je praat over de vele klassieke V-modellen van Volvo.
stuk voor stuk fraaie auto’s waar andere merken vaak jaloers op 
waren. Dit jaar staan bij Volvo hun estate modellen volop in de 
schijnwerpers. De komst van de nieuwe Volvo V90 was voor Volvo een
reden om eens terug te kijken op hun rijke estate geschiedenis. 
Het thema ‘60 years of estate heritage’ is dit jaar dan ook een veel-
gebruikte slogan. sinds de introductie van de Duett in 1953 heeft 
Volvo meer dan 6 miljoen estates verkocht. Dat is ongeveer een derde
deel van de totale autoproductie van het Zweedse merk. Maar nog 
belangrijker; de 240-260 estate is met bijna 1 miljoen exemplaren het 
populairste jongetje van de klas. Het was voor Volvo een reden om de
laatst gebouwde 240 eens een uitje te gunnen. tijdens de techno 
classica in essen begin april mocht de super Polar uit het Volvo 
Museum voor komen rijden om zich aan het publiek te showen tijdens
deze grootste oldtimerbeurs van europa. Volvo had hun schitterende
nieuwe stand volledig in het teken staan van ‘60 years of estate 
heritage’. De Duett (waar het ooit allemaal mee begon) had een 
opvallend plekje gekregen in een soort van 3FM glazen Huis. op de
persdag waren de nieuwe s90 en V90 ook vertegenwoordigd op de
stand. Want Volvo is maar wat trots op hun nieuwe modellen en vond
de beurs een uitgelezen kans om hun ‘nieuwe klassiekers’ te tonen aan
het grote publiek. Vreemde eend in de bijt was natuurlijk wel die s90
tussen de estate modellen. Na de persdag moest hij dan ook zijn
plaatsje afstaan aan de enige echte Volvo estate icoon: de 240! De
super Polar uit het Volvo Museum in göteborg stond te pronken tussen
de rest van de estate familie. Jammer dat de organisatoren van de Volvo
Klassieker Beurs in rosmalen dit jaar kiezen voor het thema ‘open Air’.
ın het ‘jaar van de estate’ slaan ze mooi de plank mis. Het Volvo Museum
had blijkbaar een grote plank van Zweeds hout en sloeg zodoende de
plank wel raak. tijdens ons bezoek begin juni aan het museum (een 
traditie aan het einde van onze Zweden reizen) was de 240 super Polar
weer terug van zijn buitenlandse reis. Niet op zijn vaste plekje in de 
‘Nederlandse’ expositieruimte, maar nu in de fraaie nieuwe ruimte
boven de ingang van het museum waar regelmatig wisselende 
exposities plaats vinden. Hadden wij in de jaren negentig de groep 
‘2 brothers on the 4th floor’, hier in Zweden heten ze ‘7 brothers on the
1st floor’. Want gebroederlijk staan de heren P210, P220, 145, 245, 765,
V90 classic en V70 op het podium. Het meest opvallende plekje is 
natuurlijk voor de leader
van de band. staat de
rest links en rechts zij aan
zij, de 245 mag alleen 
in het midden in de 
spotlights. Die eer krijgt
hij natuurlijk als echte
Estate der Estates!
Frank van Gurp.

JAAR VAN DE ESTATE

of alles volgens plan liep en hij stuurde ons
prima aan. Toen alles open lag heeft Schmidt mij
gevraagd of ik de keerringen (rubbers) van
zowel de krukas als van de nok/hulpas ook wilde
vervangen. De monteur van Schmidt zei dat het
alleen nodig is als het lekt en nu het niet lekt
zou hij het niet doen. Ik ben toen toch voor de
zekerheid gegaan en ik heb ook de keerringen
vervangen. Als het een volgende keer wel zou
lekken en men er bij moet dan ben je alleen al
een paar uur verder om alles los en vast te 
krijgen en nu gaat het eigenlijk min of meer in
een moeite door. Carlo Schmidt heeft bij het
scheiden der markten nog snel even het 
probleem verholpen aangaande de afstelling
daar de motor steeds afsloeg als deze stationair
draaide. Klus geklaard en ik ben op eigen kracht

WAT IS DIT???
Nog nooit gezien... Een 245 “woodline”. Zou 
dit een originele Amerikaanse uitgave zijn of 
het resultaat van een fervente ‘Americana’ 
hobbyïst? Wie het weet mag het zeggen. 
Mail uw reacties naar de redactie.

zonder enige hulp van de Wegenwacht thuis 
gekomen. Met het register om je heen (waarbij
ik nog weer eens heel goed merkte dat eigenlijk
een ieder van het register zeer bereid is een
ander een handje, en soms zelfs vele handjes,
te helpen)  is het helemaal goed gekomen.
Nogmaals danken wij allen Carlo Schmidt, Ron
Smits en Wessel van Luinen zeer voor de 
genoten gastvrijheid en voor de voortreffelijke
ondersteuning en de heerlijke lunch in Gemert.
Scato Laman Trip 
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info@toncar.nl • www.toncar.nl

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

• ruime sortering onderdelen
en plaatwerk uit eigen magazijn • 

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

• onderhoudsbeurten • 
• alarm inbouw • 

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

• nieuw en occassions • 

Telefoon: 010-5117700
Fax: 010-5118843
Industrieweg 43

2651BC BERKEL EN RODENRIJS

GEWOON RUIM 20 JAAR ERVARING


