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ELKE STEM EN ELKE HAND IS ER ÉÉN
Het nieuwe jaar is begonnen en als u dit leest zijn de stemmen geteld. Het wordt een bijzonder jaar omdat we ons Lustrum
gaan vieren. Op 6 september bestaan we 20 jaar! Hoe we dat vorm gaan geven dat weten we nog niet al zijn er wel ideeën.
Iets wat we dit jaar (weer) anders gaan doen is de Algemene Leden Vergadering.  Dit evenement heeft  een saaie titel, 
maar we gaan er een mooie en constructieve avond van maken. Jawel, u leest het goed: avond. Deze keer gaan we een 
uurtje of twee met elkaar lekker babbelen over wat we gedaan hebben en wat we gaan doen met elkaar. Ik ben benieuwd
waar we gaan uitkomen. Elke stem is er één.
Langs deze weg wil ik u ook informeren over de website. Dat gaat nog niet zoals we dat willen. Het is (te) veel werk voor
één man alleen. Op Facebook is ook een oproep geplaatst maar er kunnen altijd meer handjes bij. Het wordt de hoogste
tijd dat we de website gaan updaten met z’n allen.
Denkt u ook alvast eens over úw bijdrage aan de vereniging. Een uurtje eerder of langer bij een bijeenkomst kan echt
geen kwaad en het maakt het extra leuk. Vaak staat ondergetekende ook de aankleding van een bijeenkomst te doen. 
Dat is niet erg, maar de vanzelfsprekendheid dat ‘het allemaal gedaan wordt’ bevreemdt mij nog steeds. Dus de volgende
keer verwacht ik van alle deelnemers dat ze dan wel een half uurtje eerder komen, dan wel een half uurtje langer blijven
om de spullen op te ruimen. We doen het allemaal samen. Elke hand is er één.
Wat we ook samen doen is sleutelen. Mark van Roozendaal is één van die mensen die zijn werkplaats en personeel 
beschikbaar stelt voor ons. En dat geheel belangeloos. Ik ben eens langs gegaan en we hebben een heel fijn gesprek
gehad. Als toetje mocht ik ook nog even met een gloednieuwe V90 op pad. Mijn eerste indruk: de V90 is een prachtige
computer die ook wel fijn rijdt. Al dat nieuwe spul leidt alleen maar af en ik betrap mezelf erop dat ik voor iedere 
handeling op een touchscreen zit te kijken in plaats van op de weg. Nee, geef mij maar het ouderwetse ‘braille dashboard’
van een 240 waar ik blindelings alles kan vinden door te voelen.
Voorts kan ik u melden dat de Samenwerkende Volvo Verenigingen (wij dus ook) een petitie hebben aangeboden in Den
Haag m.b.t. de belastingen voor oude(re) auto’s.

‘De één wel, de ander niet.’ klinkt niet echt recht-
vaardig. De Fehac verklaarde naar ons dat ze hun
best gedaan hebben, maar het resultaat was zeer
teleurstellend. ’Fasten your seat belts’ knippert bij
ons rood op het dashboard. Daar moest ik aan
denken toen mij meer duidelijk werd hoe de 
politiek opereert. Het is nog veel bedroevender
dan ik kon bevroeden. Voor mij is het een wonder
dat we op die manier ons land laten besturen. 
Ik hoop dat we een goede keuze gemaakt 
hebben. Gelukkig is bij ons direkte inspraak altijd
mogelijk. Tot bij de ALV!

Met Volvo gestemde groeten,
Kees Aelberts

BIJ de cover: Het veSc project is deels voorloper van de 200-serie.
Aanvankelijk had volvo het plan om de 140/164-serie door een geheel
nieuwe serie automodellen te vervangen. dit project (P1560) heeft
volvo niet afgemaakt. Gaandeweg besefte men dat de nieuwe auto's
te groot en te duur zouden worden en werd de ontwikkeling gestaakt.
de P1560-testwagens werden echter niet door de shredder gehaald
maar gebruikt voor het veSc-project. volvo toonde veSc als laborato-
riumproject. In de tussentijd kon volvo geen echte opvolger van de
oude 140/164-serie ontwikkelen. daarvoor ontbrak tijd en geld. In
plaats daarvan werden de oude modellen stevig gefacelift. dit werd
de 200-serie. Met name de voorkant van de P1560/veSc werd over-
genomen: een betere kreukelzone, McPherson voorwielophanging, 
de B21 motor en de kenmerkend schuine grille zien we allemaal terug
in de 200-serie. Lees meer op pagina 17. (Redactie).

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 - 11 april (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 € 49,50 per jaar. 
Korting 5,- voor aut. incasso (= € 44,50 per jaar). 
Eénmalig inschrijfgeld € 25,-. 
Advertenties
Ronald Wassink (035) 6566 202 (ma-vr 8-17.00).
Tarieven op aanvraag. Rubriek kleintjes: € 15,- 
(ongeveer 10 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. 

20e Jaargang • Maart 2017 • nr.1
VOLVO 240-260 REGISTER Opgericht op 
06-09-97• VOLVOLOGISCH LEDENMAGAZINE
(verschijnt 4 x per jaar in de laatste week
van ieder kwartaal).
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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

2802 J.P. Kevenaar Dieren 244 DL

2820 L. Kunz Bern

2832 O. de Keĳzer SCHAGEN 240 GL

2836 J. Schweter Emmen 240 GLT

2837 T.R. Mast Franeker 245 Super Polar

2838 B. Ooms Harderwĳk 244 GL

2842 N.W. van Wĳgerden Helmond 245 Polar

2843 P.H. Sanders Arnhem 245 GLT

2852 E. Buyze Den Haag 240 Polar

KIJK VOOR ACTUELE INFO OP ONZE WEBSITE!

ZO 2 APRIL 2017
VOORJAARSTOERTOCHT
ZEVENBERGEN - BRABANT

DI 11 APRIL 2017 (20.00-22.00 UUR)
ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)
REST. 3 ZUSSEN - METEREN

ZA 15 APRIL 2017
AIRCOWORKSHOP - CAR COOL SYSTEMS
HELMOND

ZA 22 APRIL 2017
SLEUTELDAG
WHEELER DEALER - CUIJK

ZA 6 MEI 2017
SLEUTELDAG (MET 700 REGISTER)
SCHMIDT - GEMERT

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

ZA/ZO 10/11 JUNI 2017
2-DAAGSE ZOMERTOERTOCHT
SPIER/ORVELTE - DRENTHE

ZA 17 JUNI 2017
SLEUTELDAG RESERVE
INFO VOLGT

ZA 24 JUNI 2017
SLEUTELDAG (MET 700 REGISTER)
AUTOBEDRIJF JANSE - ELBURG

ZA 1 JULI 2017
AUTOSCHOUW
SVENSKA BILDELAR - LIENDEN

NIEUWELEDEN
TOT EN MET FEBRUARI 2017

ZATERDAG 9 SEPTEMBER 2017
JUBILEUMFEEST
20 JAAR VOLVO 240-260 REGISTER
INFO EN LOCATIE VOLGEN

ZA 16 SEPTEMBER 2017
SLEUTELDAG (COMBI 700)
VAN ROOSMALEN - WAALWIJK

ZA/ZO 23/24 SEPTEMBER 2017
VOLVO KLASSIEKER BEURS (VKB)
AUTOTRON - ROSMALEN

ZA 30 SEPTEMBER 2017
SLEUTELDAG
NORDICAR - HEERHUGOWAARD

ZA 14 OKTOBER 2017
SLEUTELDAG (MET 700 REGISTER)
SCHMIDT - GEMERT

ZO 22 OKTOBER 2017
NAJAARSTOERTOCHT
ARNHEM/NIJMEGEN - INFO VOLGT

ZA 31 OKTOBER 2017
ROESTPREVENTIEAVOND
VOLVO KLASSIEKERS - BARNEVELD

ZA 11 NOVEMBER 2017
WINTERKLAARDAG
NORDICAR - HEERHUGOWAARD

ZA 25 NOVEMBER 2017
WINTERKLAARDAG
VAN ROOSMALEN - WAALWIJK

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

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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UITHALER PAG 20-21: De uithaler van deze keer is de cover van
de Amerikaanse Volvo VESC brochure uit 1972. De afkorting VESC
staat voor Volvo Experimental Safety Car. Dat is overigens een
misleidende benaming, omdat VESC niet uit één auto, maar uit
tien auto's bestaat. Eind jaren zestig en begin jaren zeventig
stonden veilige auto's sterk in de belangstelling. Veiligheids-
gordels waren te krijgen, maar lang niet iedereen gebruikte ze.
Airbags werden ontwikkeld, consumentenman Ralph Nader
klaagde over onveilige auto's op de markt en het internationale
project Experimental Safety Vehicle (ESV) was van start gegaan.
Onder leiding van Gunnar Engellau besloot Volvo om zich op 
veiligheid te gaan richten. Volgens Volvo zouden overheden
vroeg of laat met hogere veiligheidseisen ten aanzien van voer-
tuigen gaan komen, zodat een snelle auto bijvoorbeeld minder
geloofwaardig zou zijn. Volvo besloot om het voortouw te nemen
om klaar te zijn voor de toekomst. Bron: volvo200.org

Schetsstudie van de telescopische
bumpers van de VESC.
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INHOUD

© 2017 - 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.

Voorkom teleurstellingen en lees onze spelregels op www.volvo240-260register.nl

17
3224

ATTeNTIe! Kopij, foto’s/illustraties en kleine advertenties 
voor volvologisch nr. 2-2017, moeten uITerLIJK 14 MeI 2017
in het bezit van de redactie zijn!

OOK MEEDOEN AAN ONZE EVENEMENTEN?

8 8 40 JAAR GELEDEN, VOORJAAR 1977

17 AUTOVEILIGHEID IN 1972 

20 UITHALER VOLVO EXPERIMENTAL SAFETY CAR

27 BUTIKEN, 240-260 GADGETS EN PARAFERNALIA

24 INTERVIEW MET MARK VAN ROOZENDAAL

34 TERUGBLIK NIEUWJAARSBIJEENKOMST

34 VOLVOMONDIG EN COLUMN VAN GURP



op 14 april 1927 rolt de eerste volvo de fabriek uit. 
50 jaar later is 1977 voor volvo dus een feestjaar...

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

VOORJAAR 1977
luxueus. De 262c is door Volvo's chef-designer 
Jan Wilsgaard ontworpen, maar wordt door het ıtaliaanse
carrosseriebedrĳf Bertone gebouwd. 
De tweedeurs koets is danig aangepast: de carrosserie is 
67 mm verlaagd. Aan de voorzĳde is de Volvo 262c direct
te herkennen aan zĳn zwarte grille met horizontale lamellen
en het logo uit het midden. 
Het silhouet van de 262c is door een aantal maatregelen

wat slanker gemaakt. Zo zĳn de raamstĳlen en dorpels 
zwart en ontbreken de voor de 200-serie zo kenmerkende
bandenbakken. Door de laatste wĳziging kan er geen 
gewoon reservewiel worden gebruikt. De 262c heeft een
ruimtebesparend reservewiel dat met een speciale 
compressor moet worden opgepompt. De spatlappen zĳn
aangepast op het ontbreken van de bandenbakken. 
De spatlappen zĳn niet voorzien van de opdruk 'VolVo',
maar hebben een smalle witte rand.
Uiteraard vind je in de c alle luxe van de meest luxe gle 
sedans. Maar er zĳn ook uitzonderingen, zo ontbreken het
schuifdak en de hoofdsteunen achterin. De hoofdsteunen
voor zĳn daarentegen geheel bekleed met leer. Dit geldt
ook voor de deurpanelen, stoelen, achterbank, zonnekleppen
en plafondhandgrepen. ın de deurpanelen zĳn houten 
decorpanelen verwerkt met luidsprekerroosters. ın het 
plafond zĳn spotlights aangebracht. op het speciale 
(niet leren) stuur na, wĳkt het dashboard niet af van de
goedkopere modellen. Aan de buitenzĳde zien we 
lichtmetalen velgen met doppen, een zwart vinyldak en 
speciale emblemen. De 262c kan alleen in zilver metallic
worden geleverd.

De productie van de 262c begint wat aarzelend. ın het 
eerste jaar worden iets meer dan 200 exemplaren 
gebouwd. De productie van Volvo's andere tweedeurs 
zescilinder, de Volvo 262gl,  werd wegens beperkte 
interesse al na een jaar gestaakt. 
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Foto’s boven: Een fraaie rode en groene 262GL 

uitgerust met Amerikaanse koplampen. 

Het zijn inmiddels zeldzame verschijningen.

Grote foto: De 262C uit ‘77, gefotografeerd

in een karakteristieke Italiaanse haven. 

Luxe PAArdeN
voLvo 262c
De 262c wordt in maart 1977 op de salon van genève 
gepresenteerd. Deze uiterst opvallende coupé was 
specifiek voor de Amerikaanse markt bedoeld en uiterst
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reNPAArdeN
242 rALLy SPecIAL
De Volvo 242 rally special is een vingeroefening van
Volvo. een testauto werd voorzien van een opgeboorde
B21 motor. Met de tot 2,3 liter vergrote motor wilde men
ervaringen opdoen. later zal deze grotere motor, de 
B23, zĳn debuut vinden in de 242gt.
op basis van de B21 werd ook een versie met zestien
kleppen ontwikkeld.  

363 cS
er zĳn al vroeg diverse pogingen ondernomen om van 
de Volvo 340 iets sportiefs te maken. De Volvo 363 cs is
daar een mooi voorbeeld van. Volgens officiële berichten
was dit een eenmalige exercitie. Maar waarschĳnlĳk zĳn 
er drie exemplaren gebouwd.
Zoals de naam verraadt, heeft deze 340 een zescilinder in
het vooronder gekregen. een B27 V6 motor uit de 260-serie
om precies te zĳn. 'cs' staat voor competion special. 
en daar is weinig aan gelogen. Voor de gelegenheid was
de V6 motor flink opgepept. ın plaats van 140 brave 
paarden, bezat de auto zo'n 240 pk. omdat de cVt-
automaat van de standaard 340 totaal niet opgewassen is
tegen dit motorvermogen kwam er de vĳfversnellingsbak
van een Alfa romeo Alfetta aan te pas. omdat bĳ deze
Alfa romeo's de versnellingsbak, net als bĳ de Volvo 340,
achterin zit kon men deze versnellingsbak zonder al te
grote verbouwingen plaatsen. 

343 TurBo rALLy
om de verkoopcĳfers van de Volvo 343 in scandinavië een
boost te geven werd besloten om met de 343 mee te doen
aan de populaire rallycross. De robuuste 343 is eigenlĳk een
goede basis voor een rallywagen. Helaas was de 343 alleen
leverbaar met een kleine 1.4 motor.

Daarom besloot men om de B14 motor uit te boren tot 
1628 cc en er een flinke garett turbo op te schroeven. Door
deze krachtkuur steeg het vermogen van 70 pk naar 245 pk. 
De cVt-automaat bleef echter op zĳn plek. ongetwĳfeld zal dit
niet een positieve uitwerking hebben op de levensduur van de
cVt, maar kennelĳk hield deze versnellingsbak het tot finish vol.
Men behaalde met de 343 turbo rally grote successen. racer
Per-ınge Walfridsson werd er in 1977 Zweedse kampioen mee.

FeeSTvArKeNS
ın april 1977 brengt Volvo 
ter gelegenheid van diens 50 jarige 
bestaan jubileumuitvoeringen uit.

244 dL JuBILee 
Het belangrĳkste jubileummodel is de 244 Dl Jubilee. 
Deze wagen werd in verschillende landen aangeboden. 
De 244 Dl Jubilee is voorzien van vele extra's die normaal
een gl toebehoren. De 244 Dl Jubilee is verder herkenbaar
aan de striping en zilverkleurige lak. Blauwe velours 
bekleding, wielsierringen en Jubileumemblemen maken
het geheel af. ın Nederland zĳn 150 exemplaren van deze
variant verkocht.

Amerikaanse Volvo 264 GL Jubilee.

40JAAR GELEDEN - VOORJAAR 1977

264 GL JuBILee 
ın Zweden brengt men bovendien de 264 gl Jubilee aan.
Qua aanpak is deze auto vergelĳkbaar met de 244 versie.
De 264 gl Jubilee krĳgt bovendien lichtmetalen velgen.
Voor de Amerikaanse markt voert Volvo eveneens deze
264 gl Jubilee. Uiteraard zĳn deze modellen voorzien 
van de typisch Amerikaanse kenmerken, zoals o.a. sealed     

beam koplampen.

343 dL SPecIAL
Van de nog jonge 343 brengt Volvo
Nederland ook een jubileum-model
uit. Deze metallic blauwe uitvoering
van de 343 Dl herken je ondermeer
aan de sportieve striping, gt-velgen,
zwart dashboard en het Jubileum 
embleem.

oNeNIGHeId
Niet alles was koek-en-ei. Bĳ de overname
van de personenwagendivisie van DAF
dacht Volvo ook in het bezit te zĳn van 
Van Doorne's transmissie (VDt). Dat bleek

Zweden: de Volvo 264 GL Jubilee.

Geheel boven: het emaille Jubilee-embleem.

Boven: Niet eerder bracht 

Volvo een jubileumuitvoering uit. Hier een Duitse ad.

De folder van de Volvo 343 DL Special.

De Volvo 363 CS.

Amerikaanse Volvo 264 GL advertentie uit ‘77

Met de Volvo 343 kun je ook racen.
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40JAAR GELEDEN - VOORJAAR 1977

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

niet helemaal het geval, wat leidde tot de nodige 
strubbelingen. ın april 1977 was men tot een overeenkomst
gekomen. VDt kreeg de toestemming om de toekomstige
transmatic automaat ook aan andere autofabrikanten te
verkopen. VDt diende ervoor te zorgen dat de transmatic
ook geschikt was voor toekomstige Volvo modellen. 
Dat duurde nog wel even. Pas eind 1991 was er de Volvo
440 High tech Automaat leverbaar met zo'n transmatic.

veILIGHeId
gelukkig heeft Volvo van veiligheid meer verstand. 
toen nagenoeg niemand er aan dacht dat ook kinderen
beter de gordel om konden doen, leverde Volvo al 
speciale kinderzitjes. Deze stoeltjes zĳn bedoeld voor 
kinderen tot 6 jaar en dienen achterstevoren geplaatst te
worden. Het idee hierachter is dat bĳ kleine kinderen het
hoofd verhoudingsgewĳs groot is en de nekspieren juist
zwak. Bĳ een frontale aanrĳding wordt de nek zwaar 
overbelast, wat extra letsel kan veroorzaken. Als het kind
achterstevoren zit ontstaat dit probleem niet. ın 1977
kreeg dit stoeltje een heuse driepuntsgordel. goed bezig!

Wordt vervolgd.

Links: uit de Leidsche Courant

Onder: Volvo is altijd druk met veiligheid 

in de weer. Sommige accessoires doen 

vandaag de dag vreemd aan. Een bankje 

tussen de achterbank en voorstoelen, zodat 

de kinderen achterin kunnen liggen?

Links: een ad over de 343DL Special.
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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

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



16 ı  voLvoLoGIScH ı L E D E N M AG A Z I N E  VA N  H E T VO LVO  2 4 0 - 2 6 0  R E G I ST E R L E D E N M AG A Z I N E  VA N  H E T VO LVO  2 4 0 - 2 6 0  R E G I ST E R ı  voLvoLoGIScH ı  17

Bron: VESC brochure USA 1972 en Volvo Museum Zweden - vertaling: Ronald en Margot Wassink

AUTOVEILIGHEID

exPerIMeNTeLe doeLeINdeN
toen in 1970 Amerika’s ‘experimental safety Vehicle’ 
kwaliteitseisen (esV) vrĳgegeven werden, vond Volvo dat
haar eigen kwaliteitseisen substantiële overeenkomsten 
had met de Amerikaanse esV standaard.
De veiligheidsvoertuigen waren niet bedoeld voor serie-
productie. Volvo bouwde de operationele voertuigen puur
voor experimentele doeleinden en de meesten werden 
totaal vernietigd tĳdens het testprogramma.

Met de auto's die voor het experimentele project werden
gebouwd hoopte Volvo de opgebouwde kennis op 
veiligheidsverbeteringen te kunnen toepassen op haar 
modellen van eind jaren '70.

Volvo’s uitgebreide participatie in de internationale dialoog
over autoveiligheid is een continuering van haar eigen 
vastgelegde lange termĳn verplichting om de wereldwĳde
autoveiligheid te verbeteren.

“ın 1969”, zei rolf Mellde, hoofd-ingenieur van Volvo’s 
autodivisie, “besloot Volvo om lopende veiligheidsprojecten
te combineren met al geplande projecten. Dit resulteerde 
in één groot veiligheidsproject dat er op gericht is om 
maximale veiligheid in te bouwen in wagens die geschikt
zĳn voor serieproductie”. 
Alvorens de vloot veiligheidswagens te ontwerpen en 

eind jaren ‘60 van de vorige eeuw. Wereldwijde bezorgdheid
over de autoveiligheid maakt de weg vrij voor een intensieve
zoektocht naar alle mogelijke veiligheidssytemen en genereert
uitgebreide investeringen op korte termijn door autofabrikanten
overal ter wereld.
AB volvo, de grootste autofabrikant in Zweden, reageert op deze
uitdaging door een vloot van tien “rĳdende veiligheidslaboratoria”
te bouwen. deze volvo experimental Safety cars (veSc’s) ver-
tegenwoordigen volvo’s belangrijke bijdrage aan de wereldwijde
inspanning om de autoveiligheid te verbeteren. 
de experimentele voertuigen voldeden geheel aan volvo’s eigen
stricte veiligheidseisen, al vastgelegd in 1969 toen “volvo’s 
autoveiligheidsproject” werd gelanceerd. 

VOLVO COMMITEERT ZICH AAN HET BESLUIT 
DE AUTOVEILIGHEID TE VERBETEREN

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

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

www.carcoolsystems.nl

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.
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te bouwen, moesten de ingenieurs eerst uitvoerig berekenen en analyseren wat er met de inzittenden zou 
gebeuren bĳ een frontale, zĳwaartse en achteropkomende aanrĳding. Uitvoerig testen van productiewagens
maakte ook deel uit van het plan. Volvo legde op deze manier haar eigen specifieke sub-systeem vereisten 
vast die vrĳwel overeenkwamen met de Us esV standaarden. 
Volvo verwachtte dat haar vloot veiligheidsvoertuigen significant zou bĳdragen aan de dialoog die wereldwĳd
plaatsvond in het belang van de autoveiligheid.

oNderWorPeN AAN exTreeM ZWAre TeSTeN
Volvo’s nieuwe ‘technisch centrum’ in het Zweedse gotenburg is dé locatie waar de evaluatie plaatsvindt van 
de uitkomsten van de talrĳke zware tests die de experimentele veiligheidswagens hebben ondergaan.
onderzoeken zĳn aan de gang naar het anti-blokkeersysteem dat electronisch gestuurd wordt. Het is een 
algemeen bekend feit dat in noodgevallen, in paniek de remmen worden gebruikt, hetgeen blokkerende 
wielen veroorzaakt en dientengevolge de besturing onmogelĳk wordt en er ook een langere remweg ontstaat.
Het systeem in de veiligheidswagen reguleert automatisch de remdruk om het slipgevaar te verminderen en 
om de stuurcapaciteit adequaat te bevorderen tĳdens een noodstop.
Met zogenaamde obstakeltesten worden de testwagens onderworpen aan extreem zware testen. De wagens

ondergaan frontale botsingen met snelheden oplopend tot
80 km per uur. De voorzĳde van de veiligheidswagens is zo
ontworpen dat er een deformatie van ruim 100 cm kan
plaatsvinden. Volvo heeft verder bereikt dat een ander 
voertuig maar maximaal 10 cm kan binnendringen als die
met 48 km per uur zĳwaarts op het voertuig botst. 
en de anti rolbeugel is zo ontworpen dat het dakgedeelte
niet meer dan 7,5 cm indeukt bĳ een val van een hoogte
van bĳna drie meter. Bĳ al die testen moet het brandstof
systeem volledig intact blĳven.

PreSTereN oNder ALLe oMSTANdIGHedeN
om reddingswerk mogelĳk te maken in geval van een 
aanrĳding, stelt Volvo dat ten allen tĳde twee deuren 
functioneel moeten blĳven en geopend moeten kunnen
worden na elke soort aanrĳding. een brandvertragend 
interieur is noodzakelĳk evenals een vertraagde uitschakeling
van de, naar achteren geplaatste, brandstofpomp als extra
bescherming tegen brand.

Alle scherpe uitstekende delen zĳn al bĳ het ontwerp en 
de styling verwĳderd. Binnen in de veiligheidswagen is extra
opvulling bĳ de heupen die passagiers moeten 
beschermen bĳ de impact van een zĳwaartse botsing.

Wendbaarheid, de stuureigenschappen onder gewone en
ongewone omstandigheden, speelt een belangrĳke rol in
het testprogramma. een computersimulatie heeft al 
bewezen dat de Volvo veiligheidswagens goed presteren
onder alle omstandigheden. De nieuwe testbaan van het
bedrĳf zal bĳdragen aan de uiteindelĳke oplossingen.
een niveauregelingssysteem in een van de veiligheids-
wagens handhaaft horizontaal een constant hoogteniveau
ondanks een sterk wisselend gewicht van de belading in 
de bagageruimte of de passagiersruimten.
een andere veiligheidswagen zorgt ervoor dat automatisch
de koplampen uitlĳning gehandhaafd blĳft door middel 
van een hydraulische geregelde controle-eenheid bĳ de
achtervering.

Foto’s interieur: Duidelijk is te zien dat er veel onderzoek is gedaan naar passagiersveiligheid. Dikke zittingen en extra gevulde

rugleuningen met uitklapbare hoofdsteunen en de zogeheten “semi-automatische” veiligheidsgordels. Foto onder: Duidelijk te zien, de bumpers die flink uitsteken, de brede beschermingsstrips op de flanken en op het dak de antirolbeugel.

AUTOVEILIGHEID INZITTENDENBESCHERMING EN HET VERMIJDEN VAN EEN ONGELUK

VESC op de testbaan voor extreme tests... Drie Volvo prototypes bij elkaar...
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Illustraties boven: steunbalken, airbags en een bij een frontale crash

onder de auto schuivend motorblok.

veILIGHeIdSGordeLS
Volvo gebruikte de ontwerpen van haar Vesc project om
de ontwikkeling van parallel lopende veiligheidssystemen
te evalueren. eén van de twee tot dan toe gebouwde 
veiligheidswagens bĳvoorbeeld had “semi-passieve” 
veiligheidsgordels die automatisch operationeel werden 
als de auto werd gestart en de handrem werd vrĳgegeven.

uITSTeKeNde BuMPerS
De tweede auto heeft airbags voor alle inzittenden, 
inclusief airbags op de achterruit om passagiers op de 
achterbank te beschermen bĳ een aanrĳding van achteren.
Door de uitstekende bumpers onderscheiden de veilig-
heidswagens zich zonder enige twĳfel van de gewone 
productiewagens. Door het karakteristieke profiel, wat de
stempel draagt van een weloverwogen ontwerp, speelt het
een significante rol in de verbetering van autoveiligheid.
Bĳ snelheden van 16 km per uur tegen een star voorwerp,
zal de uitstekende voorbumper de schok opvangen door
17 cm in te schuiven en zo de impact van de botsing op te
vangen en de carrosserie voor schade te beschermen.
De achterbumper is 9 cm flexibel om bĳ dezelfde snelheid
een bewegend object op te vangen. 

INScHuIFBAAr STuurWIeL
ın combinatie met de semi-passieve veiligheidsgordels 
vermindert een “verdwĳnend stuurwiel” de kansen op 
bestuurdersletsel bĳ een frontale aanrĳding, door naar
voren te schuiven. geactiveerd bĳ een botsing door een
speciale vertragingssensor, trekt de springveer het stuur 
15 cm naar voren.

HooFdSTeuNeN, SProeIerS eN WISSerS
ın deze wagens zĳn de voorste hoofdsteunen ingebouwd 
in dikgevulde rugleuningen. Bĳ een aanrĳding komen ze
omhoog om zo extra bescherming te bieden.
Volvo’s veiligheidsstandaard bevat ook koplampsproeiers 
en -wissers met een ronddraaiende veegbeweging om 
het zicht ’s nachts en bĳ slecht weer te verbeteren.

BuISvorMIGe verSTerKINGeN
een systeem van hoogwaardige stalen geledingen 
beschermt de carrosserie. een antirolbeugel loopt over 
het dak en buisvormige versterkingen lopen dwars door 
de binnenkant van de deuren. speciale haakvormige 
deurgrendels sluiten nauwkeurig in de deurstĳlen om 
zĳwaartse impact te minimaliseren en binnendringing van 
een ander voertuig in de passagiersruimte tegen te gaan. 

MoTor MoNTAGe
elke achterruit in de veiligheidswagen is uitgerust met 
een electrische achterruitverwarming en een eigen 
ruitensproeier én ruitenwisser.
Het motor montagesysteem werd speciaal ontworpen om
passagiers beter te beschermen bĳ een frontale aanrĳding.
Bĳ een botsing schuift de motor onder de wagen om het
extreme gevaar van binnendringing in de passagiersruimte
te voorkomen.
De veiligheidswagens worden aangedreven door een 
4-cilinder motor met electronisch gestuurde brandstof 
inspuiting. Het uitstoot controlesysteem omvat de 
uitlaatgasrecirculatie, het spruitstuk voor de 
luchtinjectie en de katalysator. 
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Foto: Een heuse achteruitrijcamera (toen nog kolossaal) met beeldscherm in het dashboard, hedentendage compact en al bijna gemeengoed...

AUTOVEILIGHEID INZITTENDENBESCHERMING EN HET VERMIJDEN VAN EEN ONGELUK
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VESC = AUTOVEILIGHEID

Motor met electronische brandstof inspuiting
uitgerust met een uitlaatgas recirculatiesysteem
en een katalytische reactor voor bestrijding van
verontreiniging

Achterbumper gemonteerd op
telescopische schokbrekers

Voorbumper gemonteerd op
telescopische schokbrekers

Verzonken
ruitenwissers

Automatische “semi-passieve”
3-punts veiligheidsgordels

Kooi van dubbele stalen balken
rondom de inzittenden

Antirolbeugel van dubbel staal

Automatische pop-up hoofdsteunen voorstoelen

Hoofdsteunen op de achterzitplaatsen

Veilig geplaatste
brandstoftank

Koplampsproeiers en -wissers

Rondom schijfremmen met electronisch geregeld 
antiblokkeersysteem

Zijkant-
beschermings-
strips

Buisvormige
zijdelingse 
versterkingen

Haakvormige
deurvergrendeling

Voorstoelen met 
extra dik opgevulde 
rugleuningenTelescopisch verspringend stuurwiel

Niveauregeling
achtervering

Radiaalbanden
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veSc SPecIFIcATIeS

lengte 522,5 cm

Breedte 182 cm

Hoogte 142 cm

Wielbasis 270,2 cm

spoorbreedte voor 148 cm

spoorbreedte achter 147,6 cm

gewicht 1451 kg

Schetsstudie van de 
anti-rolbeugel.

Achteruitrij-
camera

Volvo Museum Zweden: een P1560 waaruit het VESC project onstond.
Waarschijnlijk betreft het een VESC die weer in oorspronkelijke staat is 
teruggebracht.

(Advertorial)

LIEFHEBBERS VERZEKEREN KLASSIEKE AUTO’S OP MAAT!

GIo KLASSIeKerverZeKerING
ıs de naam waaronder de gıo Adviesgroep nu naar buiten treedt. 
Dit is de brandnaam, om vooral herkend te worden in de wereld van 
klassieke motorvoertuigen. er is een nieuw logo ontwikkeld en de totaal
vernieuwde website ziet er fris en functioneel uit. een nieuw gezicht, met
verbeterde producten, een scherpe prĳs gekoppeld aan verregaande
service en extra diensten. Dat is het nieuwe gıo. 
gıo Klassieker Verzekering wil nog meer maatwerk leveren, waarbĳ de
klant centraal staat. Het contact met de klanten is belangrĳk. We bellen
onze klanten om de verzekering die bĳ ons loopt te bespreken als daar
aanleiding toe is. Bĳvoorbeeld als het taxatierapport bĳna verlopen is;
het kan ook zĳn dat we signaleren dat de waarde van de auto gestegen
is. Dan wĳzen we er onze klant graag even op dat het verstandig is 
tussentĳds een nieuw taxatierapport te laten maken. 
De gıo Klassieker Verzekering is een eigen ontwikkelde polis binnen ons
eigen assuradeurenbedrĳf. Wĳ verzekeren zelf, maken onder eigen naam 

Al in de jaren 70 van de vorige eeuw werden oldtimers verzekerd door 
Gio Adviesgroep. de toenmalige eigenaren waren liefhebbers van klassieke
auto’s. In 2015 is Gio Adviesgroep van eigenaar gewisseld en is GIo verhuisd
van Almere naar Bussum. de huidige directeur van GIo, Albert Boekel, is 
besmet met de zelfde liefde voor klassieke auto’s. Met dit verschil: Albert
Boekel is al jaren helemaal gek van Alfa romeo en rijdt graag historische 
rally’s. door de jaren heen is door GIo een sterke oldtimer verzekerings-
propositie opgebouwd en is thans nagenoeg het grootste marktaandeel 
verworven. de nieuwe eigenaren hebben zich, ondanks de sterke markt-
positie, als doel gesteld dit verder uit te bouwen. 

GIO ADVIESGROEP PRESENTEERT EEN NIEUWE DIRECTIE MET EEN OLDTIMER HART!

de polis op en wikkelen schades in eigen beheer af. Daarom kan gıo zelf
de voorwaarden voor de klant bepalen en maatwerk leveren voor 
bĳvoorbeeld mensen met meerdere klassieke auto’s. Je moet de markt
kennen om de klant goed te kunnen adviseren en dat doet gıo na meer
dan 40 jaar ervaring. 
Verzekeringsvoorwaarden zĳn weliswaar nodig omdat we met elkaar een
contract moeten afsluiten. Maar gıo legt de regels uit naar de ‘geest’ 
van de voorwaarden. gıo kĳkt daarbĳ vooral naar de wensen van de
FeHAc, maar gaat zelfs verder. Namelĳk, als er schade is moet er geen
gezeur zĳn over wegslepen, naar welke schadehersteller je moet gaan
of over de te vervangen beschadigde onderdelen. De klant kan gewoon
naar zĳn eigen vertrouwde garage. Je kĳkt naar de dekking: wat moet 
er verzekerd zĳn en hoe moet dat verzekerd zĳn. Daar hoort een premie
bĳ, waarbĳ het gıo gaat om een goede prĳs-kwaliteitsverhouding.’ 
Voor meer informatie: www.gio.eu



12.-
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2017 - 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
ons register-logo in een metalen zwaar verchroomde 
uitvoering. Voor montage op de grille van uw VolVo. 
ook los een montageset in leverbaar rVs voor € 2,50.

15.-Van 19,- voor:

12.-
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. 

20.-

Webshopprijs:

Bestel 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 leuk ouderwets 
schuiven. ook heel leuk voor 

de kids . Nu slechts 1 euro!

KeNTeKeNPLAAT-
HouderS
oplegmodel per 2 stuks.

8.-
cAP (NAvy)
luxe cap met metalen 
bucklesluiting en 
geborduurd clublogo.

PArKeerScHIJF
Hardplastic, tevens 

ijskrabber. onmisbaar 
in uw Volvo. Nu slechts 4,-

JAS- oF 
dASSPeLd

luxe emaille ‘Pin’ van
ons clublogo.

4.-

5.-

info@toncar.nl • www.toncar.nl

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

• ruime sortering onderdelen
en plaatwerk uit eigen magazijn • 

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

• onderhoudsbeurten • 
• alarm inbouw • 

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

• nieuw en occassions • 

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

2651BC BERKEL EN RODENRIJS

GEWOON RUIM 20 JAAR ERVARING 1.-

T-SHIrT Met backprint 
Volvo 240-260 register

KIJK 
OP ONZE SITE 

IN DE WEBSHOP 
VOOR NOG VEEL 

MEER LEUKE 
ARTIKELEN!

rAAMSTIcKer (25 x 42 cM)
ludieke transparante raamsticker
(witte letters) voor op de binnenzijde
achterruit/zijraam.

vINTAGe STIcKerS
Heruitgave 4 ‘oude’ 

stickers uit de ‘seventies’.
4 op 1 stickervel.

5.-
4.-

voorJAArS
AANBIedING!

voorJAArS
AANBIedING!



INTERVIEW MET MARK VAN ROOZENDAAL

Teks t :  Kees  Ae lbe r t s ,  f o to ’s :  Ge ra rd  Oonk  (GO fo to )

Sommige mensen doen wat meer dan andere
mensen. Zo lang ik lid ben van het register,
weet ik dat tijdens de vKB altijd één man 
vrijgevig prijzen uitreikte voor “de Mooiste
van...”. Geheel belangeloos! diezelfde gulle
gever stelt ook drie keer per jaar een 
professionele werkplaats ter beschikking 
aan onze ‘registerleden’ die onder 
deskundige leiding willen sleutelen aan 
hun auto. u weet nu denk ik al wie ik 
bedoel: Mark van roozendaal, de 
directeur van ‘volvo van roosmalen’
in Waalwijk. 
onlangs heb ik Mark opgezocht 
in zĳn showroom. Ik wilde graag 
weten waarom iemand zo 
gepassioneerd en zonder winstoogmerk 
een bijdrage levert aan ons register.

THUISKOMEN BIJVAN
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vANAF HIer drAAIT ALLeS oM uW TevredeNHeId
Dat staat in grote letters op de glazen voordeuren te lezen.
De showroom oogt leeg, want de vloer is net geschuurd en
gelakt. toch staan er nog enkele nieuwe modellen de show
te stelen: een stoere, donkergrĳze V90 cross country  heeft
het mooiste plekje bĳ de ingang. We gaan zitten en Mark
biedt ons meteen een kop koffie aan. Het is een innemende
man die rustig tĳd neemt om te vertellen over zĳn drĳfveren.
Mark van roozendaal is van bouwjaar 1960.  ınmiddels is hĳ
22 jaar getrouwd met Marieke. samen hebben ze twee
zoons, Mats (20) en Job (15).
Na de afgeronde Mts werktuigbouw en autotechniek in
eindhoven en het ıVA-A startte Mark op zĳn 25e  met het
schoolverlatersproject van Pon bĳ Auto Domstad. Daarna
stroomde hĳ door naar Pon-dealer in Amersfoort. Daar
volgde Mark het ondernemersopvolgersproject, omdat hĳ
toen al een leidinggevende functie ambieerde. Maar na tien
jaar was er nog steeds niet veel op te volgen. Bovendien

wilde Mark graag werken bĳ een automerk dat ook echt bĳ
hem paste. Zo kwam hĳ terecht bĳ Volvo Verkerk. De nieuwe
baan bleek extra interessant omdat Volvo zich in1996 begon

te begeven op de zakelĳke markt met de s40 en de V40. 
ın 2007 volgde de overstap naar het familiebedrĳf ‘Van
roosmalen’. op dit moment werken er zo’n 135 mensen,
waarvan dertien in Waalwĳk, waar Mark de directeur is.

voLvo...
...omdat bĳvoorbeeld Mercedes en opel geen optie voor
Mark zĳn. “ık kan geen reden vinden waarom ik per se een
opel zou willen rĳden. toen ik er begon had Volvo weliswaar
een stoffig imago, maar de kracht van Volvo is dat er geen
klantenomslag plaatsvindt, zoals bĳvoorbeeld bĳ BMW. 
ın een tien jaar oude Volvo rĳdt hetzelfde soort mensen dat
ook een nieuwe had kunnen kopen.
Volvo werkt enorm hard aan het imago. We staan bekend
om de veiligheid van onze auto’s, maar dat is niet zo stoer of
sexy. ın de huidige reclames maken we handig gebruik van
onze scandinavische afkomst: ‘our home is where others
only test’. ık zie wel mensen met een Zweeds vlaggetje op
de auto, maar ik zie nooit een Duits vlaggetje. Zweden is
goed. ıedereen vindt Zweden ‘okay’. We moeten onze 
scandinavische afkomst niet verloochenen, zeker niet nu de
s90 volledig in china wordt geassembleerd”.

LIeFde voor AuTo’S eN TecHNIeK
Mark van roozendaal heeft altĳd al een voorliefde gehad
voor klassiekers en heeft daar ook veel aan gesleuteld. “ık
heb heel veel engelse rommel gehad. op mĳn 17e  kocht ik
een (toen al) klassieker: een Austin Healey sprite van 11 jaar
oud  (bouwjaar 1966). ık had nog geen rĳbewĳs maar wel
een auto waar ik, als mĳn moeder het niet kon zien, stiekem
mee reed. tussen mĳn 17e en mĳn 22e had ik onder andere
die sprite, een citroën Ami, een triumph toledo, twee
truimph spitfires, een Morris Marina coupé en een renault
10. Daar reed ik gewoon dagelĳks mee. Al die engelse
auto’s waren eigenlĳk allemaal hetzelfde qua techniek dus

je kon onderdelen makkelĳk uitwisselen”. De liefde voor 
auto’s was toen al groot. Mark kon rustig twee uur op een
kratje bier gaan zitten om trots naar zĳn net gepoetste auto
te kĳken. “De oprit bĳ mĳn ouders had overal vlekken van 
al die olielekkende auto’s. Maar ik zei altĳd: they don’t leak
oil, they just mark the spot”.
Mark heeft tegenwoordig weinig tĳd meer om te sleutelen.
er zĳn andere dingen voor in de plaats gekomen, zoals een
gezin, gitaarspelen en sinds twee jaar heeft hĳ ook een
boot. “Zelf rĳd ik eens per jaar een rally met een Amazon
van de zaak. Die staat nu bĳ een schadebedrĳf omdat ik 
iets te vaak en te fors over drempels ben gegaan. Daar 
kon die auto blĳkbaar niet meer zo goed tegen”.
Mark vindt de s60 uit de bouwjaren 2001 tot 2007 de beste
Volvo die ooit uit de fabriek is gekomen. “Dat model klopt
van voor tot achter met een mooie vĳfpitter en een dynamic
onderstel”. Maar als hĳ ooit nog verliefd kon worden op een
klassieke auto dan is het toch wel een Jaguar e-type, “Die
vind ik echt mooi. of anders een P1800, maar dan wel de es”.

SLeuTeLdAGeN
Mark van roozendaal werkte maar net bĳ Van roosmalen
toen Adrie de Bekker van ons register naar binnen liep met
de vraag of er gesleuteld kon worden. “Dat was een leuk 
initiatief, waarbĳ ik dacht laten we eens kĳken hoe dat gaat
lopen. We hebben de ruimte en met monteur Mari Broeders
in huis bieden we de kennis en kunde van die serie”. 
Mark is zelf ook altĳd bĳ de sleuteldagen. “We hebben er 
nu elk jaar twee en een winterklaarmaakdag. Zo lang het
goed loopt, hoef ik er niets voor te hebben. Het is natuurlĳk
wel prettig dat ze goed over Volvo en ons bedrĳf  praten,
maar daar doen we het niet voor. sleutelen is ambachtelĳk
werk en daar houd ik van. Daarom vind ik die ouwe wagens
altĳd zo leuk in de werkplaats. Het allemaal gewoon basis-
techniek. De sleuteldagen passen binnen de gastvrĳe 
gedachte en het maatschappelĳk verantwoord ondernemen.
Het is gewoon lekker om eens een keer iets te doen voor 
iemand anders waar je niks voor wilt hebben en je kunt ook
nog lachen op zo’n dag. Niet alles is in geld uit te drukken.
ık realiseer me dat we het gewoon goed hebben met elkaar.
Dat gevoel wil ik delen. Het is fantastisch, te zien dat mensen
soms echt een roestbak rĳden en daar helemaal lyrisch over
kunnen zĳn. ook dat is Volvo: Sleutelen voor life”.

ROOSMALEN
De ‘Engelse’ jeugdliefde van Mark...

Zo begon het...

Thuiskomen bij Mark.
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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

035 588 52 22

WWW.SWED ISHCARPARTS .NL

DÉ WEBSHOP

VOOR AL UW

VOLVO ONDERDELEN

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



TERUGBLIK150117
Teks t  en  f o to ’s :  Rona ld  Wass ink
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NIeuWJAArSTreFFeN 15 JANuArI 2017
Ditmaal was er weer eens een traditionele nieuwjaarsbĳeen-
komst. Op veler verzoek, alhoewel de opkomst dan nog wel wat
beter had gekund! Het was wel gezellig druk maar omdat er 
zoveel was gevraagd naar deze traditie viel het misschien wat
tegen. De gastheren en -dames van ‘buitenplaats Amerongen’
zoals het koetshuis en omgeving tegenwoordig genoemd 
worden hadden hun best gedaan, mede gesteund door de 
uitstekende organisatie van ‘onze’ Jaap van Oudheusden, want
we werden weer goed ontvangen en verzorgd.
er was koffie met wat lekkers en je kon tussen de gesprekken met
andere leden door leuk wandelen in het park. er stond zelfs een
244 rallywagen binnen en dat maakte het sfeertje compleet. 
De motorkap ging uiteraard open en aan sommigen had je
daarna geen kind meer... Na de toespraak van onze voorzitter
Kees was er nog een hapje en een drankje en is het Volvo 240-
260 registerjaar weer geopend. Hopelĳk zien we u binnenkort
(weer) op een van de vele evenementen van ons register!

Kasteel Amerongen is opgebouwd in de voor die tijd veel voorkomende Hollands-

Classicistische stijl. Herbouwd in 1680. Het kasteel uit 1286 werd in de eerdere jaren meerdere malen verwoest en weer herbouwd. Het behoort tot 

de 'Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg' uit 1990. Leuk om eens uitgebreid terug te keren en het kasteel te gaan bezichtigen.
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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

AUTO & MOTOR LAWAAITEST: 
25 JAAR OUDE VOLVO 240 IS
STILLER DAN DE NIEUWE XC90
Niet al het nieuwe is altĳd een verbetering. 
De nieuwe XC90 lukt het niet om de oude 
vertrouwde 240 te verslaan als het gaat om
het geluidsniveau bĳ 110 km/u op de snelweg.
Toen Volvo de XC90 lanceerde was het een
nieuw begin voor het merk en een extreem
belangrĳk model - misschien wel de belang-
rĳkste Volvo - in de geschiedenis. Hĳ zou voort-
bouwen op Volvo's kernwaarden, waar o.a
comfort op de Zweedse wegen erg belangrĳk
is, en Volvo pochte dat de XC90 's werelds 
eerste "compromisloze SUV" is.
Maar er is natuurlijk een gebied waar hij niet 
excelleert - althans niet in vergelijking met een
25 jaar oudere Volvo 240 - en dat is het geluids-
niveau. Het tijdschrift Vi Bilägare heeft een grote
geluidstest uitgevoerd met 50 auto's op een
stuk van de E4 ten noorden van Stockholm. Het
geluidsniveau werd gemeten bij 90 en 110
km/u op de bestuurdersstoel en bij 110 km/u op
de achterbank. De Mercedes S-Klasse was de
duidelijke winnaar terwijl de Mazda MX-5 het
slechtst scoorde. Maar het interessante was dat
het zusterblad Klassiker gelijktijdig drie oudere
auto's testte.
Het resultaat was verrassend: de Volvo 240 GLT
uit 1991 van het zusterblad maakte indruk en
bereikte de negende plaats onder alle auto's en
was daarmee stiller dan de nieuwe BMW 5-serie,
Mercedes E-Klasse en de Volvo XC90. In veel
nieuwe auto's is het geluidsniveau verbluffend

vaak te hoog. Sommige vinden het "slechts" een
kleine ergernis, maar voor automobilisten die
voor hun werk auto rijden levert dit gezond-
heids- en veiligheidsproblemen op. Veel nieuwe
auto's worden verkocht als "sportief" met grote
wielen met lage banden. Dit veroorzaakt vaak
herrie. Hatchbacks en SUV's kunnen ook een
hoger geluidsniveau hebben dan de Sedans 
vanwege resonantie in het interieur en een 
hogere luchtweerstand.
Bandenfabrikanten geven geluid vaak geen 
prioriteit. Zweedse autokopers zijn vaak niet 
tevreden met het geluidsniveau van de nieuwe
auto's en als oorzaak geldt het ruwe asfalt dat
bestand moet zijn tegen spijkerbanden. Dit 
probleem speelt niet op het continent, waar in
veel landen het asfalt veel fijner is, en daardoor
het geluidsniveau veel lager ligt. Aangezien 
autofabrikanten bij het ontwikkelen Zweden
zien als een kleine nichemarkt, houden de 
ingenieurs geen rekening met dat ruwe asfalt.
Mazda is een voorbeeld van een autofabrikant
die een delegatie ingenieurs naar Zweden
stuurde om het asfalt te onderzoeken zodat het
geluidsniveau in de toekomstige automodellen
kan worden verminderd. 

Voetnoot van de redactie: “Dus hup, allemaal
naar Zweden met de 240 en rij daar als een vorst.
Menig Zweedse automobilist zal je jaloers 
gadeslaan, wetende dat jij in alle rust rond tuft”. 

Bron internet, uit: Het Zweedse ‘Auto, motor
& sport’ . Vertaling: Maurice Pierik.

www.facebook.com/volvo240260register

COLUMN

Vorig jaar maart stond er plots een haas voor mijn deur. “ık ben de paas-
haas”, zei de gek. Nu staan er wel eens meer gekken voor mijn deur,
maar een paashaas? “en mijn naam is haas”, was mijn eerste reactie. 
“U heeft toch een bordeauxrode Volvo 240 estate”, vroeg hij met een
zielige ondertoon. “ınderdaad, maar hoe weet jij dat nou?”, vroeg ik 
met bedenkelijke stem. “ık woon hier vlakbij in het weiland en zie u vaak
voorbij rijden. Nu ben ik voor de paasdagen op zoek naar een 
paasmobiel en de 240 estate is daar uitermate geschikt voor”.  “een
pausmobiel?”, vroeg ik met verbaasde stem. “Nee, een paasmobiel, dus
met dubbel a. een pausmobiel is voor de paus, maar een paasmobiel
is dus voor mij,  ik de paashaas”. ık kon het allemaal niet geloven, maar
hij klonk heel serieus. “Maar hoezo dan een 240 estate, genoeg andere
auto’s toch?” “echt niet!  Allereerst is Volvo ‘mijn‘ merk en modellen uit
de 200-serie passen gewoon bij mij. Want zoals je wellicht weet wonen
wij in een leger, een hazenleger dus in mijn geval. en waar voel je je
dan het beste in thuis? ın een tank natuurlijk. Bovendien moet ik een
model hebben waar genoeg eieren in kunnen en dat moet geen pro-
bleem zijn in die estate van u. Bijkomend voordeel is dat Volvo met dit
model ooit veel ervaring had met eieren”, aldus de uit de kluiten 
gewassen haas. “Hoezo ervaring met eieren?”, vroeg ik aan hem. “Nou
de 200-serie heeft Volvo geen windeieren gelegd, dus dat wil ik er maar
mee zeggen”. Fantasie had de haas genoeg en met een glimlach op
mijn gezicht zetten we ons gesprek voort. Maar waarom nu plots een
paasmobiel vroeg ik mij natuurlijk af. Daar had de paashaas ook een
passend antwoord op. “Dat gesjouw met de paasdagen met dat
mandje op mijn rug ben ik een beetje beu, ik sta er natuurlijk altijd 
alleen voor om die eieren te verstoppen. sinterklaas heeft een schimmel
en zijn pieten en de kerstman een arrenslee en zijn elfen. Dus een
beetje hulp van u en uw Zweed kan ik wel gebruiken”. Aangezien ik een
ritje samen met de paashaas wel zag zitten besloot ik in te stemmen en
mijn hulp aan te bieden met de paasdagen. “Wel vroeg opstaan”, kreeg
ik nog te horen toen hij het tuinpad af liep. Na 3 weken was het dan
zover en met mijn tank reed ik naar zijn leger. onze 240 zag er na een
grondige poetsbeurt op zijn paasbest uit. De paaseieren had hij al klaar
gelegd en na een uurtje was de 240 tot de nok toe gevuld met 
gekleurde eieren. “Kijk dat is wel even wat handiger dan zo’n klein
mandje”, aldus de paashaas. Mag ik dan nu plaatsnemen op uw 
paas-sagierstoel?”, vroeg hij met een big smile? Humor had de haas 
genoeg en samen hadden we veel plezier tijdens de vroege paastoer-
tocht. totdat ik plots vol op mijn rem moest voor een overstekend 
konijn. We werden bekogeld door de duizenden eieren en toen we stil
stonden kon ik nog net de puntjes van de oren van de paashaas waar-
nemen. De nog aanwezige eieren lagen van de automatten tot aan 
nagenoeg de hemelbekleding tussen de A- en de B-stijl van de paas-
mobiel. geen nood natuurlijk totdat de paashaas het rechterportier
open gooide. Daar gingen de eieren over het voetpad van de stations-
straat. Apple heeft een iPad, maar etten-leur heeft nu ook zijn ‘eiPad’
dacht ik nog toen het laatste ei uit het rechter portiervak viel. even later
stond ik samen met de paashaas eieren te rapen in de vroege ochtend
van eerste paasdag . Achteraf hebben we veel gelachen en ook dit jaar
gaan we er samen weer
op uit in mijn paasmobiel.
Want een beetje hulp kan
de paashaas wel gebrui-
ken. Vrolijk Pasen!

Frank van Gurp.

PAASMOBIELPAASMOBIEL

SAFETY ORANGE 
Deze ‘Lego miniland-schaal’ Volvo 245 DL Estate
uit 1975 in ‘Safety Orange’ is gemaakt voor de
“Flickr LUGnuts 101e Builders Challenge”, 
getiteld “A matter of Life and Death”. In deze 
challenge mag elk voertuig gebouwd worden
dat associeert met het thema ‘Leven of Dood’.
Zeer toepasselijk dus met een VESC-Oranje 
‘veiligheids-wagen’ als de 245 DL Estate.
Bron: Internet.
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VESC SCHAALMODEL
In aansluiting op het VESC artikel en het leuke schaalmodel van LEGO is
er ook een heus schaalmodel van de VESC te koop. Het Bulgaarse 
Griffin models heeft de VESC in schaal 1: 43 gemaakt als kitmodel (zie
bijgaande foto’s). Ze zijn in twee versies gemaakt, model 1 en 2. De mo-
dellen worden compleet geassembleerd aangeboden op een houten
plaatje. Vrij prijzig (€ 199,-) maar wel fraai en uniek.
Bron: Internet (Redactie).

OLDTIMERDAG DE BILT
Op zaterdag 9 september 2017 vindt voor 
de 7de keer de Oldtimerdag in De Bilt plaats. 
In de ochtenduren vindt een toerrit plaats 
van ca. 70 km langs mooie plekken in Midden-
Nederland en 's middags worden de oldtimers
geshowd aan het publiek en is er ruimte voor
ontmoeting. De Oldtimerdag vindt plaats op de
karakteristieke Dorpsstraat, de oudste bestrate
weg van Nederland.
Op de Oldtimerdag in De Bilt is de evenemen-
tenregeling voor oldtimers van toepassing. 
Oldtimers waarvan het kenteken geschorst is
kunnen onder bepaalde voorwaarden dan toch
deelnemen. Meer informatie vindt u op onze
website www.oldtimerdagdebilt.nl.
Wij nodigen de leden van uw club of vereniging
van harte uit voor deze jaarlijkse Oldtimerdag

op 9 september. Wĳ stellen het zeer op prĳs als u deze mail wilt doorsturen
naar uw leden en/of onze Oldtimerdag wilt opnemen in uw evenementen-
kalender. U vindt hier ook nog meer informatie en foto– en filmmateriaal
van de vorige edities. Hartelijke groet, Anco de Rooij - 06 17 28 91 19
Let op! Dit is geen evenement van het Volvo 240-260 Register.

264 AMBULANCE
De firma Atlas heeft ook de 264 Ambulance uit-
gebracht. Een fraai stukje modelwerk. Bekend
van de complete serie die men kan aanschaffen
waarbij telkens een Volvo klassieker wordt uit-
gebracht. Maar soms zijn ze ook los via internet
te spotten. (Bron: Internet, Redactie).

CULTUREEL ERFGOED
Gelezen door Peet Kisters, nevenstaand artikel.
We moeten zuinig zijn op onze bolides want
voorlopig zijn ze nog niet uit het straatbeeld 
verdwenen. Leuke quote: “Laat die voertuigen
als tastbare herinnering aan onze geschiedenis
gewoon zichtbaar zijn, ook op de openbare weg”.
Daar is de redactie het dus roerend mee eens, er
is al genoeg moois verloren gegaan!
(Bron: ANP).

POLISEN REACTIE
Wat een mooi verhaal van Maurice Pierik over
de politiewagens en de keer daarvoor het mooie
verhaal over de Volvo Polisen. Ik heb de zeld-
zame Stahlberg Polisen staan naast de Stahlberg
242GT van ex-voorzitter Henk van Roon!  Zie foto
rechts. Groet, Pim Kramer.

VOLVO RECLAME
In 1978 zocht Volvo arbeidskrachten voor haar
fabriek in Olofström. En één manier om dat
doel te bereiken was te adverteren op de 
zijkant van Bernt-Inge Steffansson’s rally-Volvo.
Steffansson reed met deze rallywagen in the
Zweedse Standaard B klasse. Foto links.
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VOLVO 264GL 1977 USA: Foto rechts (op pagina 39): We zien hier een Amerikaanse Sahara-beige metallic Volvo 
264 GL uit 1977. Zoals bekend wijken de Amerikaanse Volvo's vanwege wetgevingseisen af van de modellen die hier werden
geleverd. Deze 264 heeft daarom een viertal ronde sealed-beam lampen en oranje contourlichten. Amerikaanse Volvo's 
hadden indertijd ‘whitewall’ banden. In Nederland was de 264 GLE het topmodel, in Amerika noemde men het topmodel
heel bescheiden 264 GL. Qua uitrusting is de auto echter zeer vergelijkbaar met een Nederlandse GLE. Qua prijs waren de
verschillen groter. In Amerika kostte deze auto 10.000 dollar, wat indertijd ongeveer 25.000 gulden was, toch een stuk 
minder dan de 40.000 Nederlandse guldens die de Nederlander moest aftikken.
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Gekregen op de nieuw-
jaarsbijeenkomst. 

Een Register-
ijskrabber

voor elk lid
dat aanwezig

was. En we hadden
hem nodig deze winter! Nu te

koop in onze Butiken op de website
of de VKB (voor de volgende winter!).   ...

V LVOMONDIG

VADSTENA
Ook plannen om dit jaar naar Zweden af te 
reizen voor een vakantie? Dan is een bezoek aan
het fraaie middeleeuwse stadje Vadstena aan
het Vättern meer een goede tip. Vooral op de
woensdagavonden in juni, juli en augustus kan
de autoliefhebber zijn hart ophalen. Rondom
het indrukwekkende kasteel is het een komen
en gaan van youngtimers en oldtimers in alle
soorten en maten. Tijdens ons bezoek afgelopen
zomer keken wij onze ogen uit. Brave gezinne-

tjes met een opgepoetste Volvo en ruige 
getatoeëerde jongelui met gigantische Ameri-
kaanse sleeën komen gezellig tezamen om hun
pronkstukken te showen. Het is een groot 
openluchtspektakel waar gezelligheid de boven-
toon voert. Uiteraard zijn de modellen uit de
200-serie ruim vertegenwoordigd. De modellen
variëren van ‘kan nog net door de APK’ tot 
concoursstaat. Kortom een genot om een
avondje rond te slenteren. 
Frank van Gurp

IJSKRABBER


