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BIJNA 20 JAAR
Als de dagen lengen gaat de winter strengen. De dagen zijn al bijna geen dagen meer, maar het zijn inmiddels dagjes. 
Ze staan op het punt weer langer worden. 2016 gaat binnenkort als gewelddadiger de geschiedenisboeken in en 2017
staat pal voor de deur. In het nieuwe jaar vieren wij ons vierde lustrum! We bestaan komend jaar 20 jaar en we hebben
ijverig gespaard om er iets moois van te gaan maken. Maar eerst even een kijkje in de spiegel, zo zie je wat er achter je 
is, om beter vooruit te komen. We kunnen terugkijken op geslaagde evenementen. Familie Watervoort heeft haar naam 
eer aangedaan: een voorde is een doorwaadbare plaats in een rivier. En voort gingen we allemaal, door het water! 
Hun goed verzorgde Drielandenrit is zeer goed bezocht en ik wil iedere betrokkene een compliment maken. 
De intentie van het evenement was heel goed begrepen: één leuke clubdag, en ú maakt er met uw naasten uw eigen
mooie weekend van. Iedereen kon en deed dat op zijn eigen manier, en dat is helemaal goed zo. Volgend jaar weer.
Zo ook het zeer geslaagde kampeerweekend tijdens de Volvo Beurs in Rosmalen. Wij als bestuur en commissies voelen 
ons op zo’n moment enorm gesteund door initiatiefnemende leden. En wij allemaal mogen deze mensen erg dankbaar
zijn. Ook dit bleek een welkome toevoeging binnen onze club. Het was ontzettend gezellig en menigeen sliep gewoon 
in zijn of haar 240. Zo makkelijk kan het zijn. Volgend jaar weer.
Nu al kijk ik uit naar de komende initiatieven, zoals gewoon een avondje ergens in een kroeg tijdens de donkere dagen. 
Gezellig samenzijn, net als tijdens de nieuwjaarsreceptie. Ja, die is er weer. En dit keer zitten we tamelijk centraal in het
land: kasteel Amerongen. In de bijlage van dit blad vindt u meer informatie hierover.
Toch weer even terugkijken: tijdens de ALV in april besloten we collectief om een kleine bijdrage te gaan vragen voor 
deelname aan sleuteldagen. De bijdrage was bedoeld voor een leuk eindejaarsgeschenk aan de altijd welwillende bedrijven
die dit belangeloos voor ons mogelijk maken. Het gevolg was dat het aantal inschrijvingen drastisch daalde, echt drastisch.
Derhalve heeft het bestuur deze beslissing snel teruggedraaid om de ogenschijnlijke barrière te verwijderen. 
En toch, het bleef aanmerkelijk stiller. Wat moeten we hieruit concluderen? Nogmaals: spiegelen is om beter vooruit te komen.

OK, dan nu weer vooruit kijken en vooruit gaan.
De nieuwe website staat inmiddels online in de 
kinderschoenen. De eerste stapjes zijn gezet, de rest
volgt met rasse schreden. Het lustrumjaar gaan we 
in met een kleine 600 leden. De jaarlijkse ALV zal eens
op een avond georganiseerd worden. Drie toerritten
en de nodige sleuteldagen staan al weer geagendeerd.
Hoe we de lustrumviering vorm gaan geven weten we
nog niet, maar zoals altijd mag u op iets bijzonders 
rekenen. Er is genoeg te doen! En wat gaat ú doen? 
     
Mede namens alle bestuurs- en commissieleden 
wens ik u van harte een Volvo-doenend 2017 toe. 
GEZONDHEID!

Kees Aelberts, voorzitter

BIJ de cover: deze volvologisch staat voor een deel in het
teken van de sterke arm (der wet) in sterke auto's. de titel 
“Polisen”, Zweeds voor 'de politie', is hiermee meteen 
verklaard. op de cover zien we overigens een Belgische 
politiewagen. om preciezer te zijn een volvo 240 Turbo van de
‘Provinciale verkeerseenheden’ uit 1986. dat politieauto's 
bijzondere auto's zijn, lezen we verderop in volvologisch. 
Met deze 240 is nog iets meer aan de hand. Want de 240 Turbo
werd in 1986 niet meer in het reguliere volvo programma 
aangeboden. volvo heeft kennelijk voor de Belgische politie
nog een aantal turbo's gemaakt van de gouwe ouwe 240. 
Wat zou er mis zijn geweest met een 740 Turbo?

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 2017
Bestuur/Commissies:
14 maart - april n.n.t.b. (ALV) - 2 mei - 6 juni 
5 september - 7 november.
Bestuur: 21 februari en 17 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. 
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06-09-97• VOLVOLOGISCH LEDENMAGAZINE
(verschijnt 4 x per jaar in de laatste week
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UITHAler PAg 20-21: De uithaler van
deze keer komt uit een Engelstalige politie-
auto-brochure van 1979. Volvo wilde graag
ook buiten Zweden politieauto's verkopen.
En dat lukte vrĳ aardig. Op de foto zien we
twee oer-Zweedse politieauto's. Naast de
politie-uitrusting en de 'Polis' belettering
valt op dat de 244 DL en 245 DL recht-
hoekige koplampen hebben en dat is  iets
wat normaal gesproken een privilege was
van de luxere modellen.

KALENDER2017

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

2755 S. Verwiel s-Hertogenbosch 240 DL
2769 S. Visser Vlaardingen 240 Polar
2792 E. Burgers Meteren 240 Polar
2800 R.J. Obertop Herpt 245 Polar
2801 H.J.S Albada Jelgersma Leeuwarden 240 Polar
2803 P.J.O. de Bruĳne Zaandĳk 240 Polar
2807 P.R.M. Bekkers Heemstede 240 Polar
2811 D. Hermanns Roggel
2812 F. Koppenol Haarlem
2814 R. Smit Edam
2815 F. Boschmans Flaviac (F)
2816 R. de Bruĳne Zaandĳk 240 
2817 L. de Hoogt Oss
2818 K. Korteweg Zaltbommel
2819 J. Jansen Haulerwĳk 245 Turbo
2821 E. Vergunst Nĳmegen 240 GL
2822 E. Lankwarden Apeldoorn 245 GLT
2823 R. Broekstra Oegstgeest 240 GL
2824 G. van Tussenbroek Poortugaal 244 DL
2825 G.M.A. Jansen Sint Anthonis
2826 B. Zwiers Westerbork 245 Polar
2827 B.J. Jungerius Rhenen 245 DL
2828 J. van Hoye Sinaai (B) 244 DL
2829 C.J.M. van Helvoirt s-Hertogenbosch 245 Polar
2830 J. Veldhorst Varsseveld 240 Super Polar
2831 H. Vlogman Almere
2833 J. D Heuvaert Deinze (B) 244 GL
2834 C. Mermans                          Wĳgmaal-Leuven (B)

KIJK VOOR ACTUELE INFO OP ONZE WEBSITE!

ZONDAG 15 JANUARI 2017
NIEUWJAARSBIJEENKOMST
LANDGOED-BUITENPLAATS-
KASTEEL AMERONGEN
ZIE BIJGAANDE FLYER VOOR INFO

MAART 2017
ALV EN WORKSHOP
INFO VOLGT

MAART/APRIL 2017
SLEUTELDAGEN
INFO OP DE WEBSITE

APRIL/MEI 2017
VOORJAARSTOERTOCHT
INFO VOLGT

MEI/JUNI 2017
SLEUTELDAGEN
INFO OP DE WEBSITE

MAANDAG 5 JUNI 2017 
(2E PINKSTERDAG)
VOLVODRIVETREFFEN
AQUABEST -  BEST

ZATERDAG EN ZONDAG 
10 EN 11 JUNI 2017
ZOMERTOERTOCHT
TWEEDAAGSE TOERTOCHT IN DRENTE
INFO VOLGT

NIEUWELEDEN
TOT EN MET NOVEMBER 2016

240

ZATERDAG 9 SEPTEMBER 2017
JUBILEUMFEEST
20 JAAR VOLVO 240-260 REGISTER
INFO VOLGT

ZATERDAG EN ZONDAG 
23 EN 24 SEPTEMBER 2017
VOLVO KLASSIEKER BEURS (VKB)
AUTOTRON - ROSMALEN

SEPTEMBER/OKTOBER 2017
SLEUTELDAGEN
INFO OP DE WEBSITE

OKTOBER 2017
NAJAARSTOERTOCHT
INFO VOLGT

NOVEMBER 2017
WINTERKLAARDAGEN
INFO VOLGT

KOMT U OOK NAAR EEN VAN 
ONZE EVENEMENTEN? DOE MEE 
EN ONTMOET ANDERE LEDEN!
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8 30 JAAR GELEDEN, NAJAAR 1986

14 VKB 2016: NABESCHOUWING

16 DE VOLVO VAN PA EN MA

23 BUTIKEN, 240-260 GADGETS EN PARAFERNALIA

24 VOLVO’S IN UNIFORM

34 TERUGBLIK DRIELANDENTOCHT

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
3424

ATTeNTIe! Kopij, foto’s/illustraties en kleine advertenties 
voor volvologisch nr. 1-2017, moeten UITerlIJK 15 FeB. 2017
in het bezit van de redactie zijn!

OOK MEEDOEN AAN ONZE EVENEMENTEN?



HeT MIlIeU
ın de jaren tachtig was zure regen een belangrĳk milieu-
onderwerp. Met name de europese naaldwouden leken in
rap tempo te verdwĳnen als gevolg van de uitstoot van 
zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak. Het auto-
verkeer is een van de boosdoeners als het gaat om de 
uitstoot van stikstofoxiden. Volvo had in het najaar van 1976
gedemonstreerd dat auto's met een  driewegkatalysator

Naar goed gebruik luidde het najaar weer een
nieuw modeljaar in. Na de facelift van 1986
bood modeljaar '87 beduidend minder nieuws.

30JAARGELEDEN
Teks t  en  r e sea r ch :  Maur i c e  P i e r i k

NAJAAR 1986
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met lambdasonde, veel minder stikstof-
oxiden uitstootten dan auto's zonder
deze uitlaatgasreiniging. ın Amerika 
leverde Volvo vanaf modeljaar 1977
'schone' auto's. tien jaar later was 
europa eindelĳk aan de beurt. Dit 
gebeurde echter in stapjes. Zo was 
ongelode benzine nog lang niet overal 
in europa verkrĳgbaar. 
Volvo vervangt de B230A motor door
de 115 pk sterke B230KH motor die 
geschikt is voor ongelode benzine 
(octaangehalte 93 of hoger). tevens
wordt er een 109 pk sterke B230F 
inspuitmotor met katalysator en lamb-
dasonde aangeboden. Vanwege de 
katalysator mag deze auto alleen op 
ongelode benzine rĳden. Niet geheel
onverstandig is deze motor geschikt
voor ongelode benzine met het lage 
octaangehalte 91, wat toen de gang-

bare schone brandstof was. De Volvo 240 Dl en gl grand
luxe werden standaard geleverd met B230KH motor. 
tegen een meerprĳs van ruim 1000 gulden kon de 240 Dl
met de B230F worden geleverd. Als beloning prĳkt er op
zo'n  240 Dl het λ-embleem op de grille. Niet alle Volvo's
zĳn voorbereid op de toekomst. Zo heeft de Volvo 240 
(zonder toevoeging) nog een 'vieze' 2 liter motor (B200K)
waar nog loodhoudende superbenzine in moet. 

eeN BeeTJe dUUrZAMer, eeN BeeTJe 
HANdIger, eeN BeeTJe veIlIger 
De overige wĳzigingen aan de 240-serie zĳn minder 
spannend. Alle auto's hebben voortaan een long life uit-

laat. De levensduur van deze uitlaat zou ongeveer zeven
jaar moeten zĳn. Bĳ de 240 stationcar werd de constructie
van de achterbank gewĳzigd, waardoor de zitting kan 
worden verwĳderd. Hierdoor kan een twee meter lange
laadvloer worden gerealiseerd. een ander voordeel is dat
je de voorstoelen bĳ een neergeklapte achterbank verder
naar achter kan schuiven. of het erg praktisch is om zo'n
looiige zitting uit je auto te halen laat zich raden. Dat de
achterbank van een stationcar voortaan een neerklapbare
armsteun bevatte is natuurlĳk wel mooi meegenomen. 

ın Zweden levert Volvo de 240 sedan voortaan standaard
met hoofdsteunen op de achterbank. 

de BUITeNKANT
Voor de rest beperkt het nieuws zich tot een paar andere
lakkleuren. De volgende kleuren zĳn toegevoegd: 
lichtgroen metallic (403), lichtblauw metallic (404), 
lichtgrĳs (600). lichtbeige (172) is terug van weggeweest.
Dat wil zeggen: in Nederland niet, want Nederlandse
Volvo-rĳders waren niet zo tuk op gele en beige kleuren.

Dit is een van de weinige persfoto's waarop

het LambdaSond op de grille prijkt.

1987 blauw... Hé, wat doet die hond nu?

Boven: Een 240GL 4deurs 

in blauw nr. 404.

Links: Zweedse advertentie 

uit ‘86 met als onderschrift;

“Papa beloofde hem mij, als 

ik mijn rijbewijs zou halen!”
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De Zweden waren echter dol op dergelĳke kleuren. 
De volgende kleuren verdwenen uit het assortiment:
beige (201), blauw (204), antraciet metallic (214) en 
blauw metallic (215).

ModelWIJZIgINgeN IN AMerIKA
ın Amerika gaat alles anders. Met de katalysator liepen ze 
al jaren vooruit op ons. op andere vlakken hobbelde men
achter ons aan. Zo kregen de Amerikaanse Volvo 240 rĳders
eindelĳk de modernere gordels die al jaren in europese
240's gevoerd werden. De pasvorm van de heupgordels 

is beter. Door deze verandering ontstond ook in een 
Amerikaanse 240 ineens plek voor een extra opbergruimte.
ıdeaal voor cassettebandjes en dergelĳke...
Andere nieuwtjes: Het rechter buitenspiegelglas is voortaan
gebold waardoor het blikveld vergroot. De vierbak met over-
drive maakt plaats voor de vĳfversnellingsbak. 
Aangezien de automatische versnellingsbak in Amerika usance
is, was de handbak uitsluitend op het basismodel, de 240 Dl 
leverbaar.

Boven: Modeljaar ‘87 op een rijtje en rechts: het programma van de  240.

Rechtsboven: Een 240GL 5deurs en een 240GL 4deurs rood.,Links: De 240 

Stationcar kreeg een aangepaste achterbank met meer mogelijkheden.

30JAAR GELEDEN - NAJAAR 1986

De Amerikaanse Volvo-importeur benadrukt dat het einde
van de Volvo 240 geenszins in zicht is. Zolang er vraag is
naar de 240 zal Volvo deze blĳven produceren. en passant
werden de Volvo 760 turbo en 780 coupé voor het eerst
aan het Amerikaanse publiek getoond. 

Links: Waarschijnlijk is dit een profetische advertentie.

Onder: De Volvo 780 was nu ook leverbaar in Amerika.

Linksonder: In september is het weer tijd om klanten naar de dealer

te lokken. Rechtsonder: Volvo benadrukte bij de 240 graag 

de duurzaamheid.
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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

overIge volvo ModelleN
De Volvo 360 glt is er voortaan ook als sedan. Hoewel
Volvo altĳd heeft uitgelegd dat de 340/360 hatchback
vanwege het 'kontje' geen achterruitenwisser nodig heeft,
nam de engelse klant daar blĳkbaar geen genoegen mee.
De gedachte zal zĳn dat een hatchback nu eenmaal 
achterop een ruitenwisser moet hebben. De 340/360
hatchback modellen kregen derhalve, uitsluitend in 
groot-Brittannië, standaard zo'n wisser. 
De Volvo 740 profiteert ook van de nieuwe 2.3 motoren
en de uitlaat met langere levensduur. onder de naam 
740 Wagon brengt Volvo een Van-uitvoering van de 740
op de markt. Alle 740's hebben voortaan hoofdsteunen
op de achterbank.
De Volvo's 760 gle en 780 krĳgen een nieuwe V6 motor
met liefst 170 pk. Met een katalysator valt dit vermogen 
tot 146 pk De 760 gle turbo Diesel krĳgt voortaan een 
intercooler mee, waardoor het vermogen stĳgt tot een 
respectabele 122 pk. Bĳ de 480 es wordt het kleine 
Volvo-logootje toegevoegd aan de voorkant.

volvo oN cAll
De Volvo on call service werd in de loop van 1986 voor-
gesteld aan het Amerikaanse publiek. Bĳ iedere Volvo wordt
een hulpassistentie geleverd. Hiermee kon de eigenaar van
een Volvo 24 uur per dag gratis de nooddiensten bellen. 
tevens kregen de Amerikanen 36 maanden 'unlimited 
mileage' garantie. Pas in 1998 bood Volvo in Nederland 
op een aantal uitvoeringen de Volvo on call service aan.

Vandaag de dag is in Nederland de Volvo on call nog
steeds een betaalde optie. 

voor de PrIJZeNKAST
De Volvo 240 werd door de lezers van het Britse blad 
Practical caravan uitgeroepen tot trekauto van 1986. 
De 240 was een ongekend aanbod in de ogen van de 
vakantiegangers. tja, dan krĳg je meteen trek om er 
op uit te gaan...

Wordt vervolgd.

30JAAR GELEDEN - NAJAAR 1986

Links: De 360 GLT 

was er voortaan ook 

in sedanuitvoering

Boven: Het regent 

vaak in Engeland. 

Een ruitenwisser 

was daarom wel op 

zijn plaats.

Links: Volvo Zweden was

nooit zo gecharmeerd van de

kale neus van de 480. In no

time kreeg de auto dan ook

het Volvo logo op de neus.

De 240, trekauto van het jaar!

In 1986 waren de belastingregels voor

bestelwagens nog zeer aantrekkelijk.

Zelfs van de edele 740 werd een Van-

uitvoering aangeboden onder de 

naam 740 Wagon.

Let op de plek van het reservewiel!



volvo KlASSIeKer BeUrS 24-25 SePTeMBer 2016
Prachtig weer, zoals gebruikelĳk bĳ de VKB. Het thema ‘Open
Air’ was daarvoor wel geschikt maar de meeste deelnemers
binnen hadden het er maar moeilĳk mee. De cabriolet is nu
eenmaal niet rĳkelĳk vertegenwoordigd binnen het Volvo
gamma. Enfin, wĳ hadden een openstaand schuifdak in een
GLT en een echt ‘open’ werkpaard in de uitvoering van een
‘custom-made’ Pick-up, compleet met een baal stro en ‘open’
haardhout, hoe themaleuk wil je het hebben?! Je kon het gras
en het buitengebeuren nog ruiken op de stand! Daarnaast 
natuurlĳk de aangekondigde ‘POLIS’ van Marco van Bergen.
Onze stand was als vanouds weer eens veelzĳdig en goed 
gevuld. Dat trok natuurlĳk veel bekĳks en de verkopen in onze
‘Butiken’ liepen dan ook goed. Tot slot ook nog eens 25 nieuwe
leden in twee dagen dus we kunnen niet wachten tot de VKB
van 2017! Dat wordt me een feestje! Dan bestaat ons register
namelĳk alweer reeds 20 jaar! Time flies...
Verder was er natuurlĳk op de beurs veel te zien en aan te
schaffen. Het is en blĳft een bruisend ‘Volvo Museum’ dat twee
hele dagen per jaar te genieten en te bewonderen is. Waarvan
akte. De foto’s spreken voor zich. Meer moois op facebook.
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VKBNABESCHOUWING
Teks t  en  f o to ’s :  Rona ld  Wass ink

Selfmade ‘open’ air, heftig maar wel leuk.

242, zeldzaam! en... kleurt mooi zo.

Heel privé...

‘Open’ air, inderdaad...



STORY VAN EEN ‘VERLOREN’ 240

Teks t  en  f o to ’s :  M i ch ie l  Kuyp

Tijdens de sleuteldag bij Nordicar in Heerhugo-
waard stond ik onwennig maar gelukkig, met
een paar ringsleutels en een oude hamer, meer
te kijken naar mijn 240 dan eraan te sleutelen.
Hij liep niet goed op benzine. 
Ik had geen idee wat het zou kunnen zijn, laat
staan dat ik het kon repareren. om de beurt 
kwamen verschillende leden kijken en wezen
me op mogelijk problemen. Steevast werd 
gevraagd hoe ik toch aan zo’n mooi exemplaar
kwam. Mijn 240 gl. dat zal ik vertellen...

DE VOLVO VAN PA & MA
Foto: Eerst maar eens het stof eraf spoelen...
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Foto: De 240 mocht na dik vijftien jaren weer ontwaken. 

eeN geBeUrTeNIS
ık ben ervan overtuigd dat het kopen van een nieuwe auto
vroeger heel wat anders was dan tegenwoordig. Het was
een gebeurtenis. een gebeurtenis van formaat. ıets dat zich
in ieder geval niet liet voltrekken op een treurig industrie-
terrein met verschillende dealers op een rĳ.

Het was het najaar van 1990 en de showroom Volvo-dealer
s. van der Veen (hĳ bestaat nog!) was nog gevestigd aan 
de grotestraat in Nĳverdal. tussen juwelier oudelaar en een
schoenwinkel waarvan ik de naam ben vergeten. enkel een

eenvoudige bezinepomp scheidde de straat van de grote
glazen ruit waardoor je glimmende wagens kon zien staan.
een week eerder hadden mĳn ouders – ik was bĳna 11 – 
mĳ verteld dat ze een nieuwe auto hadden gekocht en dat
de mosgroene 360 glt werd ingeruild. Dat ik afscheid
moest nemen van de 360 vond ik niet leuk. om dat leed 
wat te verzachten (en omdat mĳn vader niet kon wachten,
denk ik nu), gingen mĳn vader en ik door de week vlak voor
sluitingstĳd alvast even kĳken bĳ de 240 gl sedan. 

oNZe 240
ın de showroom stonden tien of vĳftien Volvo’s, gebruikte 
en nieuwe. op de vloer lagen grindtegels en rechts aan de
muur was een groot rek met prachtig gekleurde boekjes vol
informatie over de diverse modellen. Die geur vergeet ik
nooit: nieuw rubber, een beetje wax en een vleugje olie of
benzine. “onze 240” stond helemaal vooraan, meteen naast
de deur. Hĳ glom prachtig groenblauw met beige interieur.
op de zwarte kentekenplaten stond in witte letters ‘240’. ık
vroeg mezelf af of die platen er op mochten blĳven...
Die zaterdag gingen mĳn vader en ik opnieuw naar Van der
Veen. We lieten de 360 op de parkeerplaats achter en mĳn
vader ging nog even in het kantoortje praten met meneer
Van der Veen. toen ze uit het kantoortje kwamen had mĳn
vader een bos bloemen in zĳn handen. “Voor je moeder”,
zei Van der Veen, “en deze is voor jou”. ık kreeg een zwart 

lederen map met ‘Volvo’ erop gedrukt. ın de map een pen,
een blocnote en een cassettebandje. Die was voor mĳ. ık
mocht daarna voor het eerst voorin naast mĳn vader zitten.
We reden naar huis. thuis stond mĳn moeder al te wachten.
Het was een feestelĳke weekend.

eeN gUldeN Per KM
ın 1992 overleed helaas mĳn vader. De 240 werd in onze
schuur door een garagist op blokken gezet. Mĳn moeder 
– ze reed geen auto – en ik,  zouden de Volvo bewaren tot ik 
18 werd. Amper een jaar later kwam ik thuis uit school en
constateerde dat de 240 weg was! Dezelfde garagist was
met een koper gekomen, die 25.000 gulden wilde betalen
voor de auto. Hĳ had ook nog maar 25.000 km gelopen.
Mĳn moeder had hem verkocht en ik kreeg 500 gulden.
Woedend was ik. Woedend! Maar het was onomkeerbaar.

ın juli 2000 overleed helaas ook mĳn moeder en kort
daarna ging ik naar leiden om te studeren. Via Marktplaats
vond ik begin 2001 een 480 es, die ik graag wilde hebben.
ık reisde af naar Vroomshoop. De petrol blue 480 beviel me
en ik kocht hem. De verkoper was een Volvofiel en nodigde
me uit voor een biertje aan de keukentafel. Dat lustte ik wel.
De verkoper verzamelde Volvo-boekjes. Hĳ had dozen vol
boekjes, van alle modellen en uitvoeringen. ık vertelde hem
het verhaal van de 240. Hĳ vroeg of ik het kenteken nog
wist. Vanzelfsprekend: YV-41-NK...
Nog die avond ging mĳn telefoon. De verkoper van de 
480: “Je hebt het niet van mĳ, mĳn buurman werkt bĳ de
politie en heeft het kenteken nagetrokken. De Volvo van
jouw ouders staat in lage Zwaluwe bĳ meneer X in straat X”. 
ık wist niet wat ik hoorde. onmiddellĳk stapte ik in de 480,
op weg naar lage Zwaluwe... 
Aldaar aangekomen in een straat met jaren ’70 huizen, 
zag ik direct ‘mĳn 240’ staan. Zelfs het grote plastic 

zonnescherm en de sticker van de Alarmcentrale van 
centraal Beheer zaten nog steeds op de achterruit. 

de BeSTe AUTo ooIT
ık belde aan en een vriendelĳke man deed open. “ık heb
een nogal raar praatje, maar ik kom uw auto kopen”, zei ik.
De vrouw van de man was inmiddels links achter hem
komen staan. ık vertelde waarom ik de auto graag terug
wilde. De man vertelde dat hĳ de auto inderdaad van mĳn
moeder had gekocht en dat hĳ er een lPg-tank in had laten
bouwen. Hĳ reed er inmiddels al bĳna tien jaar mee en er
stond inmiddels ruim drie ton op de teller. Maar hĳ was
zeker niet van plan de auto te verkopen. Het was de beste
auto die hĳ ooit had gehad. ık vroeg hem of hĳ een 
papiertje met mĳn telefoonnummer bĳ het kentekenbewĳs
wilde stoppen en of hĳ mĳ wilde bellen, wanneer hĳ toch
zou besluiten om de 240 teverkopen. en dat vond hĳ goed.

een week of twee later belde hĳ. Hĳ had – ik sluit niet uit
onder druk van zĳn vrouw – een mooie 960 gezien. 
Wanneer hĳ de 240 zou inruilen kreeg hĳ er nog 4.500 
gulden voor en als ik dat ook wilde betalen... hĳ had zĳn zin
nog niet afgemaakt of ik zei “verkocht, en een bos bloemen
voor uw vrouw erbĳ!” Dat hoort zo bĳ een nieuwe 240, wist
ik nog. Niet veel later reed ik zo trots als maar kan in de 240
van mĳn Pa en Ma. 

geld en ruimte ontbraken om de 240 binnen te stallen. 
ık stalde hem uiteindelĳk mooi droog in de varkensschuur
van Huub, de stiefvader van een van mĳn beste vrienden.

TroUWAUTo
op 17 juli 2015 vroeg ik mĳn vriendin ten huwelĳk. Wat 
zĳ niet wist, is dat ik al wel wist in welke auto we zouden
trouwen. De 240 mocht na dik vĳftien jaren weer ontwaken.
Huub kende nog een vakman, die de auto wel aan de praat
zou krĳgen. Zo gezegd, zo gedaan. rubbers, riemen, 
slangen, accu en benzinepomp werden vernieuwd en toen:
starten en lopen! Zelfs de banden bleken nog bruikbaar.

op 3 juni 2016 zĳn we getrouwd in Maastricht. ık reed
voorop in de 240 met getuige en ceremoniemeester vanuit
Bovenkerk naar limburg, gevolgd door de andere 
ceremoniemeester en getuige in zĳn 264. toen later 
die dag mĳn huidige vrouw instapte, leek het of Pa & Ma 
nog stiekem even op de achterbank zaten.

Foto recht: 

De gelukkige bruid

naast YV-41-NK. 



STAP NÚ OVER OP DE KNAC!

ADVERTOR IAL

MAATWERK VOOR
DE LIEFHEBBER

simpel gezegd is de KNAc een club voor liefhebbers, 
momenteel zo’n 11.500 in getal. Ze maakt zich sterk voor 
het behoud van zowel klassieke als nieuwere auto’s, zorgt 
desgewenst voor pechhulp via de Wegenwacht, biedt een
scala aan op maat gesneden verzekeringen en organiseert
meerdere malen per jaar diverse evenementen. Dat doet de 
KNAc al sinds 1898. Daarmee is het de oudste autoclub van
ons land.
eén van de deelnemers aan de jaarlĳkse KNAc Voorjaarsrit
zei het laatst kort en bondig: “Als je een auto hebt kun je 
terecht bĳ de ANWB, maar als je een liefhebber bent ga je
naar de KNAc”. een mooier compliment kun je de KNAc niet
geven, want bĳ alles wat deze club doet staat ‘passie’ voorop.
en kennis van zaken natuurlĳk. Hierna enkele voorbeelden
van het maatwerk dat de KNAc levert.

PASKlAre verZeKerINgeN
• Het uitgebreide verzekeringsportfolio gaat verder dan 
algemene autoverzekeringen. De KNAc weet als geen ander
dat zĳn leden met veelal bĳzondere auto’s rĳden, vaak slechts
een deel van het jaar. Dus is maatwerk gewenst. Bĳ de 
KNAc kunt u daarom uw verzekering(en) zelf samenstellen,
zodat u met een gerust hart de weg op kunt. Maakt u gebruik
van de oldtimerregeling? geen probleem. rĳdt u maar 
zelden in uw auto? Daar houdt de KNAc rekening mee. 
Wilt u meerdere auto’s verzekeren? ın dat geval gelden er
aantrekkelĳke premiekortingen. 

PecHHUlP ÉXTrA
• Kiest u voor pechhulp via de KNAc (‘Breakdown service’),
dan kunt u vertrouwen op onze afspraken met de 
Wegenwacht. Anders dan de pechhulpdiensten die veel ver-
zekeraars aanbieden (en die feitelĳk niets méér doen dan 
een takelwagen sturen waarmee uw kapotte auto naar een
dealer wordt gebracht), proberen wĳ u altĳd meteen weer 
op weg te helpen. Maar de KNAc gaat verder!
Want alléén bĳ de KNAc heeft u bĳ pech in Nederland 
keuzevrĳheid van de garage, terwĳl ook rally- en toerritten

meeverzekerd zĳn. Bovendien, wie een standaard ANWB 
Wegenwachtlidmaatschap heeft mag slechts voor twee 
auto’s (kentekens) per jaar  hulp inroepen. Bĳ de KNAc 
echter, is het aantal auto’s dat onder de pechhulp valt 
onbeperkt. en zo zĳn er nog tal van voorbeelden waaruit 
blĳkt dat de KNAc steeds nét even een stapje verder gaat 
om u als autoliefhebber optimaal te kunnen bedienen.

AlTIJd AcTIeF
• De KNAc staat tevens voor belangenbehartiging. 
Zo was en is de KNAc uitermate actief waar het gaat om 
het tegengaan (of, als het niet anders kan: zo goed mogelĳk
reguleren) van milieuzones in steden. Dit om een wirwar 
aan maatregelen te voorkomen. Daarnaast is de KNAc 
‘founding member’ van de FıA, die zich naast autosport ook
bezighoudt met onder meer verkeersveiligheid, milieuzones
en connected cars, inclusief een actieve afdeling die zich 
volledig richt op klassieke auto’s.

WorKSHoPS eN rITTeN
• Uw auto winterklaar maken, laten taxeren, uw kennis op 
het gebied van rally’s en toerritten vergroten, de lak optimaal
laten conserveren? Wie daar meer over wil weten kan 
terecht bĳ één van de vele workshops die de KNAc jaarlĳks 
organiseert. Bovendien biedt de KNAc u minstens twee keer
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Natuurlĳk kent u de KNAc, al is het alleen maar
omdat het volvo 240-260 register één van 
de ruim zestig vriendenclubs van de KNAc is. 
Maar waar staat nou eigenlĳk die Koninklĳke
Nederlandsche Automobiel club voor? oftewel:
Wat heeft de KNAc ú te bieden?

per jaar leuke toerritten, voor zowel geoefende als minder 
ervaren equipes. Meestal doet de leeftĳd van de auto 
niet ter zake. Passie voor auto’s is nu eenmaal niet aan 
leeftĳd gebonden.

MAKKelIJK overSTAPPeN
De KNAc is als gespecialiseerde autoclub gelieerd aan 
de ANWB. Dat verschaft de KNAc vele extra mogelĳk-
heden (Wegenwacht, korting in de ANWB-winkels en op 
de ANWB-webshop etc.) en maakt overstappen heel 
gemakkelĳk. Desgewenst doet de KNAc dit voor u, waardoor 

u meteen gebruik kunt maken van het maatwerk dat de
KNAc biedt. Mocht u de ANWB óók trouw willen blĳven, dan
kunt u uw lidmaatschap omzetten in een basislidmaatschap
zonder pechhulp van de ANWB, voor slechts € 15,- per jaar.

U ziet: de KNAc biedt u een prachtige mix van services die u
als autoliefhebber zal aanspreken. Meldt u dus snel aan. 
U kunt al lid worden van de KNAc voor slechts € 42,75. 
ınclusief pechhulp komt het lidmaatschap op € 102,- per jaar.

Website: www.knac.nl
De KNAC is tevens actief op Facebook (/knacnl) 
en twitter (@knacnl)
Ledenservice: 070-3831612
Email: ledenservice@knac.nl

Alléén bij de KNAC helpt 
de Wegenwacht u ook tijdens het 
rijden van rally’s en toerritten!

Kies voor een club die net 
zoveel van uw auto(‘s) houdt 
als uzelf, kies de KNAC!



volvo PolIS ı 1979 ı  S  ı   V O LV O LO G I S C H  D E C E M B E R 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.-

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.-

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



D E 2 0 0 S E R I E P O L I T I E W A G E N S
VOLVO’S IN UNIFORM
Teks t  en  r e sea r ch :  Maur i c e  P i e r i k

Sinds begin jaren '30 maakt volvo auto's voor 
de Zweedse politie. Met politiewagens wordt 
niet zachtzinnig omgesprongen en de Zweedse 
infrastructuur en barre winters zijn ook een hele
beproeving. door deze jarenlange ervaringen
heeft men wel geleerd dat zelfs een oersolide
volvo hier en daar aangepast moet worden om
als politie-auto te kunnen worden ingezet.

APArTe dIvISIe
Volvo heeft een aparte divisie die standaard wagens 
ombouwt tot volwaardige politiewagens. ın de tĳd van de
Volvo 240 bestond de ombouw uit ondermeer een 
krachtiger reminstallatie, een verzwaarde aandrĳfas, even-
tueel een sperdifferentieel, betere schokbrekers, de 
benodigde zwaailichten en speciaal lakwerk. ın het interieur
treffen we de benodigde communicatieapparatuur, 
slĳtvaste en kotsbestendige bekleding. Denk hierbĳ aan
vinyl en rubber matten. ın sommige gevallen werd de 
motor opgevoerd, of kon gekozen worden voor motor-
versies die normaal gesproken niet geleverd konden 

Grote foto: De Zweedse Politie (POLIS) in 

actie in 1978, de 244 in de al van de Volvo 

Amazon bekende zwart-witte uitvoering.

Van boven naar beneden: De 240 GL POLIS - Stockholm, Zweden uit 

1986, de zwart witte 244 DL  (Zweden) uit 1978, de zwart-witte 244 

(Zweden) uit 1981 en het dashboard van de 1981 versie.

Linksonder: Het dashboard van de 1981 versie had ruimte voor een 

zogenaamde ‘tweeweg’ radio die de electrische apparatuur volledig 

kan onderdrukken. Een tweede optioneel dashboardkastje kon onder het

handschoenenkastje worden gemonteerd.

Onder: Naast de voorstoelen van de 1981 wapenstokhouders en onder 

de bijrijderstoel was plaats voor een handmodel zoeklicht.
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worden. Het is niet vreemd om een
eenvoudige Dl-versie te zien met een
turbo-motor. een doodenkele keer
werd er een Volvo 264 omgebouwd
tot politiewagen. Het spreekt voor 
zich dat de specificaties van politie-
auto's per korps en inzet verschillen. 
Vandaag de dag verkoopt Volvo 
ongeveer 500 tot 600 politiewagens
per jaar, waarvan het merendeel 
voor Zweden.

volvo 240 PolIS
De Volvo 240 was jarenlang de standaardauto voor de
Zweedse politie. oorspronkelĳk zwarte auto's met witte
spatborden. ın 1984 stapte men over op witte wagens 
met daarop geplakte blauw-gele strepen. Dit maakte het
gemakkelĳker om de auto te verkopen, wanneer ze als te
oud werden beschouwd. Door de vorm van de bestickering
wordt deze livrei ook wel hockeystickdecoratie genoemd.
ın 1989 veranderde het kleurenschema weer en kregen
de witte wagens een blauwe bestickering op de voor- en
achterspatborden. De 240 zie je niet (vaak) in deze kleuren.
De Zweedse politie was inmiddels overgestapt op de 
Volvo 740, de 850 en de 940.

volvo PolITIeAUTo'S IN eUroPA
ook in de andere scandinavische landen was Volvo 
natuurlĳk kind aan huis. Menig politieagent reed met 
een stoere 240 rond. ongeveer vĳftig jaar geleden 
begon Volvo de eerste politiewagens af te leveren in 
het Verenigd Koninkrĳk. Best opmerkelĳk als je nagaat 
dat daar een grote autoindustrie was. De keuze viel vaak
op de snellere Volvo 244 gle en glt modellen.
ın Nederland zien we ook regelmatig politie-Volvo's, 
maar hier viel de keuze echter meer op de kleinere in 
Nederland geproduceerde Volvo-modellen. er zĳn 
echter wel wat 240's geleverd aan de rĳkspolitie. 
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Foto onder: de 240 GL POLIS op een 

meeting nabij Stockholm, Zweden (1988).

Rechts: De 940 met de blauw-witte 

bestickering in Stockholm, Zweden (1995).

240 – politie Noorwegen.

Foto’s interieur 1981: Een keuze voor de 

bekleding was praktisch vinyl/stof of duur-

zaam pluche. Verder kon er een flexibele

leeslamp worden gemonteerd en was er een

extra groot interieurlicht. Ook was er een 

rolzeil op de achterbank (makkelijk schoon te

houden). Verder kon de 245 stationwagon

worden uitgerust met een hondenkooi.

Onder: Ook de portiervakken konden worden

uitgerust met extra’s.

VOLVO’S IN UNIFORM

Zweedse POLIS 1986.

244 DL – politie Groot-Brittannië (1978).

240 Turbo - Provinciale Verkeerseenheden
België (1983).

Een setje Zweedse polisbilar voor een filmopname...

Foto links:

Een 240 GL uit 1981.

Foto links: 

Een 240 Diesel 

Stationcar – Groningen,

Nederland (1990).

Een 240 GLE (1984) en onder een 240 GLT van de Engelse politie.
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De 245 was bĳvoorbeeld zeer geschikt voor de honden-
brigade. De Belgische rĳkswacht heeft ook een aantal
240's bezeten, waaronder versies met turbomotor. 
ın het neutrale Zwitserland zĳn ook Volvo's 240 ingezet 
bĳ de Polizei.

PolIce PUrSUIT veHIcleS
“De politie in Zweden rĳdt Volvo, waarom zouden hun 
Amerikaanse collega's dat niet doen?” Zoiets moet men zich
in gothenburg afgevraagd hebben. ın 1977 leende men, 
bĳ wĳze van proef, een 244 Dl in politie-uitvoering uit aan
diverse politiedepartementen. Daarnaast had een aantal 
fanatieke Volvo-dealers flink gelobbyd. Dit had effect. 
een aantal politiekorpsen besloot Volvo's aan te schaffen.
ın totaal werden circa honderd Volvo's 240 aangeschaft. 
De Volvo 240 reed onder andere rond in scarborough
(Maine), Minneapolis (Minnesota), North conway (New
Hampshire), Missouri city (texas), Falls church (Virginia) 
en Normandy Park (Washington).

toch was het experiment niet helemaal geslaagd. Bĳ lokale
verkiezingen vroegen inwoners zich af hoe het kon dat 
de politie zich Volvo's kon permitteren, terwĳl zĳ dat niet
konden. Vergeet niet dat een Volvo 240 in Amerika 
ongeveer twee keer zo duur was als een Amerikaanse 
middenklasser. er speelde echter ook een ander argument.
een Volvo bleek nogal duurzaam. een politie-afdeling 
kon met 10 Volvo's even veel doen als met 14 Fords crown 
Victoria, want de Volvo's stonden minder vaak stil in de 
garage. Dit is echter politiek gezien een minder overtuigend
argument. De Volvo 240 Police vond ook zĳn weg naar 
canada. Zo reed de politie van calgary Volvo 240.

Nog verder Weg
Verder schĳnt de politie in Kenia, Peru en ındonesië ook
onderweg te zĳn geweest met zo'n trouwe 240. tussen
1992 en 1993 kocht rusland meer dan honderd Volvo's
240 gl voor de politie in omsk. Het merendeel sedans,
maar ook een aantal stationcars. 
Kortom: iedereen heeft vertrouwen in de Volvo 240.

Boven: Dit is de Volvo die werd uitgeleend aan Amerikaanse politie 

afdelingen. Rechts: Een DL Sedan en Station Wagon – Falls-Church 

(VA) USA (1981) en daaronder ook Falls-Church (1991).

Onder: De 240 GL – Omsk, Rusland (1992).

Er zijn inmiddels 

ook leuke modellen

gemaakt in Politie-

uitvoering, hierboven,

naast en onder een

paar voorbeelden

waarvan de Stahlberg

(links) waarschijnlijk

het zeldzaamste is.

Boven: Een Volvo 244 GL van de Kantonpolizei van Zürich.

Geheel boven: Een 244 GLT van de Engelse politie.

Boven: Een DL Sedan – Missouri City (Texas) USA (1983).

VOLVO’S IN UNIFORM

Onder: Een 240 GL Diesel en daarnaast een 245 DL – Nederland (1981).

Geheel onder een leuk overzichtsplaatje (Engelse politie) met resp. een

V70, een 244, een Amazon en een 850.



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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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.

RADIATEUREN
AIRCONDITIONING
AUTORUITEN
Uden
Oostwijk 11a         Tel 0413-259094
UDEN@CARCOOLSYSTEMS.NL

Helmond
Branchweg 2 Tel 0492-526664
HELMOND@CARCOOLSYSTEMS.NL

www.carcoolsystems.nl

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
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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

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

035 588 52 22

WWW.SWED ISHCARPARTS .NL

DÉ WEBSHOP

VOOR AL UW

VOLVO ONDERDELEN
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drIelANdeNTocHT 23 oKToBer 2016
De Abdĳ Rolduc was in nevelen gehuld toen we opstonden, het 
had gevroren en we moesten voor het eerst dit jaar krabben. 
Na het ontbĳt meldden we ons aan de tuinkant van de Abdĳ.
op de prachtige parkeerplaats onder de kastanje bomen, met de
Abdĳ op de achtergrond, glommen de Volvo's in de inmiddels 
verschenen zon, het weer was ons weer goed gezind, zoals vaak
bĳ een toertocht.
Met limburgse gastvrĳheid werden we ontvangen door Marly en
laury Watervoort die de rit voor ons hadden georganiseerd. 
ın “de verloren zoon“ (de kelder van de Abdĳ), waar ‘s avonds het
abdĳbier nog rĳkelĳk had gevloeid, werden we verder begeleid
door ‘onze’ Jaap van oudheusden met koffie en limburgse vlaai.
limburg is prachtig, de vele slingerwegen, holle wegen, haar-
speldbochten en de rĳke natuur met zĳn vele kleurschakeringen
in de herfst, het was echt genieten.
ook de boeren hadden flink hun best gedaan met het bevuilen
van een weggetje, het asfalt was niet meer te zien, maar geen
nood want er was een verrassing in de tocht. Met grote snelheid
door de Mechelderbeek en dus een douche voor de auto, hoe
harder hoe mooier! Aan de andere kant van de beek stonden
Boaz van der schaaf en lars oosterveen (fotograaf) om van ons
een foto te maken. Heren onze complimenten, het was een koude
plek in de route waar jullie stonden maar ja, het was voor een
goed doel: mooie foto’s. 
Voor ons reed een zeer pittig rĳdende dame in een witte Volvo, 
blĳkbaar kende ze de weg want onderhand maakte ze ook nog
foto's vanuit het dak, het was Yvonne de dochter van Marly 
en laury. ın overleg zĳn we achter haar aangereden en zo kon 
ik ook van het mooie landschap genieten zonder op de route-
beschrĳving te moeten letten. onze mannen genieten van de
Volvo-hobby én de toertochten en wĳ gaan graag mee!...

We hebben weer volop genoten, dank 
voor deze prachtige rit!

Strak blauwe lucht bij Colmont in Zuid-Limburg.

Grote foto: De Shining Star van 2008 (VKB), nog altijd bijna even mooi, dendert in 2016 door de Mechelderbeek…

Veel holle wegen in Zuid Limburg.
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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 WAALWIJK 
De derde Zaterdag voor: de derde Dinsdag
(Prinsjesdag) Koetswissel van Gouden naar
Glazen. Evolutie: Volvo 240/260 Koetswerk.
Was een gedachten sprongetje als intro :-)
Vol enthousiasme naar de Sleuteldag van het
Register getogen, autootje had er zin in dus het
ritje verliep lekker vlot, aangekomen in Waalwijk
bij de garage van Volvo dealer ‘Van Roosmalen’,
werden de deelnemers met koffie en heerlijke
appeltaart ontvangen.
Volgorde van brug-gebruik en werkplek werd
doorgenomen door strenge maar rechtvaardige
coördinator Jaco van Duyn. Dus: “wat ga je doen
en hoeveel tijd heb je nodig op de brug”. 
Al koffie leutend volgde een ronde van elkaar
voorstellen. Normaliter word er heel wat gere-
deneerd over allerlei Volvo merkwaardigheden,
standaard voorzieningen en belevenissen. Alles
gerelateerd aan het rijden met een Volvo, maar
ditmaal ging het even dieper. Dit, omdat een
van de deelnemers (tachtig jaar) te horen had
gekregen dat zijn levenskansen niet meer 
zolang zouden zijn; dit horende riep wel de 

nodige emotie onder ons op, mede vanwege het
feit dat het deze meneer niet aan te zien is, hij
nog steeds veel plezier beleeft aan zijn sleutel-
hobby en er geregeld nog op uit trekt met zijn
Camper. Verder wijdt ik hier niet over uit want
dat vind ik niet kies, maar een en ander relati-
veert wel even de hobby die wij allen bezigen.

Goed, we pakken de spreekwoordelijke draad
weer op en gaan aan het werk. Zeer divers, denk
aan: olie verversen, distributieriem, remschij-
ven, remblokken, koplampen, uitlaten, tecty-
leren (en een halve brug meegenomen met dat
spul, toch, Jaap :-) gelukkig zijn er poetsdoeken 
genoeg. Ook een bijzondere klus; een andere
achterklep montage en meer uitzonderlijk; de 
cardanas oliewissel na maar liefst  300.000 km!
Dat mocht wel eens volgens Gideon. Dat gaf 
ondergetekende wel even te denken, een to-do
puntje... het stonk behoorlijk kan ik u melden 
(denk aan rottend moeraswater) maar goed... 
Mijn werkzaamheden bestonden uit “rustig”
toekijken hoe de achterpanelen uit de auto 
verwijderd werden om vervolgens door Gideon

www.facebook.com/volvo240260register

COLUMN

oud is populairder dan nieuw, dat blijkt steeds weer als ik complimen-
ten krijg van medeautomobilisten. “Zo worden ze tegenwoordig niet
meer gemaakt”, “kijk dat zijn nog de echte Volvo’s” en “die ziet er nog
fraai uit voor zijn leeftijd”. en zo kan ik er nog wel meerdere opnoemen.
Voor alle duidelijkheid; dit zijn dus opmerkingen die ik krijg als ik in 
gezelschap ben van onze good old 240 estate. Want die Xc60 van ons
mag dan wel 20 jaar jonger zijn, opvallend is hij niet. Nog nooit kreeg
hij een complimentje. Het blijkt maar weer dat je met een oudje meer
bekijks hebt dan met een nieuwe. Nu kan oud natuurlijk niet zonder
nieuw, want om oud te zijn moet je eerst nieuw zijn geweest. Volvo 
klassiekers rollen nu eenmaal niet van de lopende band. Nadat hij de
fabriek heeft verlaten is het maar afwachten of hij ooit het predikaat
klassieker oftewel oldtimer krijgt. Als na 15 jaar blijkt dat hij gezien
wordt als een youngtimer, mogen we ervan uitgaan dat het wel goed
zit. Nu is een nieuwe Volvo natuurlijk wel fraai, maar je hart gaat er toch
niet sneller van kloppen. Bovendien zit hij zijn leven lang vast aan 
software updates. Alleen van die twee woorden krijg ik het al Zweeds
benauwd. Daarom ben ik ook zo happy met onze Volvo 240. Het 
gezegde ‘eenvoud siert de auto’ zou zomaar voor onze Zweed van 
toepassing kunnen zijn. Dat kunnen we van de laatste estate –de nieuwe
V90– niet zeggen. eenvoud is ver te zoeken als je plaats neemt achter
het stuur. Wat moet die Apple iPad trouwens op het dashboard? Zit ik
nu in een auto of zit ik nu in een ruimteschip vraag ik me dan af. 
Nee, dan die 240... doe maar gewoon dan doe je gek genoeg. 
Het horen van een ‘klik’ bij het bedienen van schakelaars en draai-
knoppen, de eenvoud van de temperatuurregeling... laat mij maar
schuiven en lekker slingeren voor wat frisse buitenlucht, prima toch...
en bovendien goed voor de armspieren. Nog even en je hoeft je 
armspieren trouwens helemaal niet meer te gebruiken, autonoom 
rijden noemen ze dat. oftewel dat ‘ding’ rijdt zelf door het verkeer. 
gewoon neerploffen op de bestuurdersstoel en hij brengt je vanzelf
waar je heen wil. Je kunt een dutje doen of je krantje gaan lezen. 
Niet een papieren versie natuurlijk maar op dat spiegelende scherm
op je dashboard. Autonoom rijden, ik moet er niet aan denken. 
Je koopt toch een auto om in te rijden anders kun je net zo goed met
de trein of bus gaan. Nu had ik trouwens een oom -hij is helaas 
enige jaren geleden overleden- en dat was een echte auto(n)oom. 
Als automonteur had hij dan wel geen zelfrijdende auto maar hield wel
zelf zijn auto rijdend, daar had hij ook niemand anders voor nodig. 
och ja, het is wat met die moderne tijd. gelukkig krijg ik nog steeds
een ‘toen-was-geluk-nog-heel-gewoon-gevoel’ als ik plaats neem 
achter het stuur van onze bordeauxrode Zweed. Als ik hem start zie ik
de oranjekleurige wijzer van de toerenteller omhoog schieten. een 
wijzer waar je tenminste wijzer van wordt. Dus niks nieuw en digitaal...
doe mij maar oud en analoog. over oud & nieuw gesproken... het is
bijna weer zover. Het jaar kunnen we weer gaan afsluiten. Helaas was
2016 voor ons een ‘registerloos Jaar’. Activiteiten tijdens onze vakanties
gooide vaak roet in het eten en tijdens de laatste toertocht in ons 
favoriete Zuid-limburg  werd mijn vader 90 jaar. Volvo heeft dan wel
de nieuwe s90, V90 en Xc90, wij hebben een oude c90! een classic
90, als je begrijpt wat ik
bedoel. Maar in het jubi-
leumjaar 2017 hoop ik
jullie weer te ontmoeten.
ın het nieuwe jaar dus…
maar dat wordt vanzelf
oud!
Frank van Gurp.

OUD & NIEUW 

van speakers te worden voorzien, dit gaat niet
zonder slag of stoot, is best een klus vanwege
het doorvoeren van draad langs de B Stijl en
drempels en gaten maken in de deurpanelen. 
Deze zijn wel al voorbereid voor montage van 
speakers, maar er ging best veel tijd inzitten.
Dus klus twee, het vervangen van voordeur-
scharnieren moest maar even wachten tot de
volgende keer. Intussen kennis gemaakt met 
andere leden die druk aan het sleutelen waren
en hier en daar een handje geholpen... Wil ik
toch nog een bijzonder  feit vertellen, ik neem
aan dat iedereen van ons Register Jaap van 
Oudheusden en Henk van der Pol wel kent, 
respectievelijk Evenementen-coördinator en
Technische hulp en toeverlaat (ook tijdens 
georganiseerde ritten). Met name Jaap heeft
nog al een auto-park opgebouwd in de loop 
der jaren, maar dat houdt in dat er ook onder-
houd gepleegd moet worden en dus werd  Henk
gevraagd om de distributieriem te vernieuwen.
Dit schijnt ie al een keer of acht gedaan te 
hebben voor Jaap en dit alles met de vingers in
de neus. Sta je toch zo’n anderhalf uur gebogen

onder de motorkap. Respect, zou ik zo zeggen!
(heer Henk is inmiddels ook 70 jaar, vandaar!)...
En last but not least, terugkomend op die eerder
genoemde deelnemer van maar liefst tachtig
jaar, waarvan Henk van der Pol het voor ons 
bekende  spreekwoord uitte: “krakende wagens
lopen het langst”. Met een verbazende energie
en levenslust sleutelend aan zijn prachtige 240
Estate met lederen interieur, rolhoes en corona
velgen in de kleur petrolblue green. Deze wagen
met kenteken: 42-ST-SF is te koop. Uiteraard
goed onderhouden!

Met vriendelijke groet,
Mart van Vloodorp.
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1981 VOLVO POLICE CARS. Zie de foto rechts (pagina 39): Hier zien we de cover van een Engelstalige brochure 
uit 1981. In de brochure toonde Volvo diverse politiewagens die het in het buitenland had verkocht (“At work around
the world”), waaronder een 264 in Brits politiekostuum. Ook word in de brochure uitgelegd hoe je je eigen politie-
wagen kon uitrusten met speciale accessoires (“Customize your own Policecar”) én waarom Volvo politiewagens 
uitermate geschikt waren voor het echte werk (“Built for the job”).

Rubriek voor en dóór leden.

Verhalen, anekdotes en al

wat nog meer interessant is 

voor de 240-260 liefhebber.V LVOMONDIG
NOORSE 240 POLITI IN 
VOLVO MUSEUM GOTENBURG
Een 23-jarige Volvo 240 Estate 2.3 Politi 
(Politie Noorwegen) krijgt het eeuwige
leven in Zweden. De 240 is opgenomen in
de collectie van het Volvo Museum in 
Gotenburg.

De Volvo heeft 212.601 km lang dienst gedaan
in de provincie Hedmark in Noorwegen. In de 
afgelopen jaren heeft de auto een rustig bestaan
gehad als reserve-auto bij de politie-academie
in de gemeente Kongsvinger.

De 1993-editie met een
2,3 liter motor (136 pk) is
bij de afdeling opleidin-
gen op Kongsvinger onder
andere gebruikt voor de
honden-service. Maar nu
de auto op zijn einde liep
zou het zonde zijn ge-
weest om in de shredder
te belanden aldus de ma-
terialen manager Ingunn
Vimme. Wat nu te doen, in
Noorwegen was en is geen
museum of iets dergelijks.
Toen kwam er een tip over
het Volvo Museum in 
Gotenburg Zweden en was
er weer hoop voor de 240
met gebruiksnummer 106.
Na een officiële aanvraag
en diverse contacten is het
gelukt om de Volvo zijn
pensioen te geven waar
hij recht op heeft en op

een plek waar hij hopelijk ook te bewonderen
zal zijn. Ook door degenen die de auto jarenlang
hebben onderhouden, aldus Ingunn Vimme.
Onlangs  heeft de 23-jarige Volvo 240 eindelijk
zijn eerste en tevens laatste reis gemaakt naar
het buitenland. En wel naar Gotenburg waar hij
is overgedragen als geschenk van de Noorse 
politie-academie aan het Volvo Museum.
“Ik gun de auto een rustig pensioen, onder
vrienden, waar het allemaal begon, bij Volvo in
Gotenburg. Aldus Svein Atle Holt van de politie-
academie”. Svein is een van degenen die 
hebben gezorgd voor de Volvo en dankt de auto

Foto: Ingunn Vimme draagt de sleutels van 

gebruiksnummer 106 over aan Sören Nyeboe van

het Volvo Museum. (Foto: Svein Atle Hold).

voor zijn lange en trouwe dienst, voordat de 
laatste 35 km over de grens volgen.
Er reden verschillende station-wagons van dit
type rond op Kongsvinger in Noorwegen. 
Gebruiksnummer 106 zal eeuwig leven...

TE KOOP
5 stalen velgen met sierringen: Hele set € 50,-.
Aircopomp 264/262: € 100,-. Vier (4) portieren
(linksvoor, rechtsvoor, linksachter (met lichte
roest onderaan) en rechtsachter puntgaaf, geres-
taureerd en nieuw gespoten): set € 250,-.
Telefoon mobiel: 06 29 05 13 20.


