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     Nu heb ik meteen uw aandacht, en dat is fijn. Nee, er is geen 
     schrijffout gemaakt, en het is niet gratis. Grattis is Zweeds voor 
     gefeliciteerd. Het Register bestaat 20 jaar, vandaar!
FEEST !
Er is een heuse feestcommissie en de feestdag staat geprikt op 9 september. Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
Henk Dieteren, Boaz van der Schaaf en Hans van Oorsouw zijn druk doende er een mooi feest van te maken op de locatie
die beschikbaar is gesteld door Volvo Van Roosmalen in Best (vlakbij Eindhoven). Wat we allemaal gaan doen is nog een
verrassing, ook voor ondergetekende. Uitgebreide informatie zal u bijtijds bereiken via de mail, facebook en onze website.
GOED  BEZ IG  
Onze website is nog steeds een zorg omdat deze gedateerd en niet levendig is. In de ledenvergadering is er uitgebreid 
op in gegaan. Wijnand Stinissen wierp zich op als coördinator van de websitecommissie. Zelf heeft hij geen kennis van 
informatica dus onze website wordt voor iedereen zeer gebruiksvriendelijk. 
Alleen daarom was de Algemene LedenVergadering al een succes. Het is ons uitstekend bevallen om er een avond voor 
uit te trekken. De opkomst was erg  goed en het was een constructieve avond met gemotiveerde mensen om er iets goeds
van te maken met elkaar. Echt top! Het was geen enkel moment
saai en we hebben iets moois bereikt: méér mensen zetten 
zich in voor onze vereniging, waarvoor alvast dank! Enkele
namen zag u inmiddels al voorbij komen en de notulen zijn 
als bijlage gevoegd bij dit magazine.
VEEL  VAKANT IEGEVOEL
Het voorseizoen zit er al bijna op en de zomervakantie staat voor
de deur. Voor je het weet is de zomer echter weer om en dan is
er nog een bomvol naseizoen dat begint met ons lustrumfeest.
Meteen daarop hebben we volop sleuteldagen, maar natuurlijk
ook de jaarlijkse VKB in Rosmalen. Het thema daar is: 
"op vakantie!”, met je Volvo natuurlijk. Dus het zal er best fleurig
uit gaan zien op de ring boven. Ook zal er weer gekampeerd
gaan worden op de nabij gelegen camping van Vakantiepark
Dierenbos. Menig Estate zal dan in een vakantie-slaapplaats 
omgetoverd worden. Ook zullen de nog warme caravans en
vouwwagens meegesleurd worden als tijdelijke huisvesting. 
Ik neem aan dat we wederom tegen een gereduceerd tarief 
op de camping kunnen verblijven. 
Mede namens het bestuur en de commissies wens ik u heel veel 
leesplezier in dit wederom kleurrijke blad en natuurlijk een heel
fijne, zonnige en veilige zomervakantie.
Trevlig semester! Kees Aelberts.

BIJ de cover: de coverstory over ‘de grote 3’ is een 
bewerking van een artikel uit classic cars nummer 
15-2016 (met dank aan Igor Stuifzand, de uitgever van
classic cars. Kijk op: www.autoreview.nl/classiccars). 
dank ook aan Maarten obbens voor de tip. de volvo
265 neemt het in een vergelijking op tegen een 
Mercedes-Benz W123 T-Modell en en een Peugeot 504
Break. de getoonde 265 GL is een fraai exemplaar uit
modeljaar 1979, wat valt op te maken aan zijn 
lichtblauw metallic kleurige plaatwerk in combinatie
met de klassieke emblemen (red.).

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  
Vacature (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 • Juni 2017 • nr.2
VOLVO 240-260 REGISTER Opgericht op 
06-09-97• VOLVOLOGISCH LEDENMAGAZINE
(verschijnt 4 x per jaar in de laatste week
van ieder kwartaal).

Grattis!
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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

2853 F. Hoekman Oosterbeek 240 Polar

2854 J.S.A.M. Everaerts Zundert 244 GL

2855 A. Eefting Helmond 240 Polar

2856 D.P. Beekmans Amersfoort 262 C

2857 S. van Uytven Holsbeek (B) 240

ACTUELE INFO OP ONZE WEBSITE!

NIEUWELEDEN
TOT EN MET MEI 2017
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UITHALER PAG 20-21: Op de uithaler zien we deze keer
de Volvo 244 Turbo en 245 Turbo van 1982. De stationcar
met turbomotor was het grote nieuws van dat jaar. 
Niet eerder bood een fabrikant een stationcar met 
geblazen benzinemotor aan. Met een topsnelheid van
200 km/u was het tevens de snelste stationcar ter 
wereld. Curieus is dat de Zweedse klant mooi pech had,
want daar werd de 245 Turbo niet verkocht! Pas in 1984
werd dit type daar alsnog op de markt gebracht.
Naast zilver en zwart was de getoonde donkerrood 
metallic een van de weinige kleuren waarin de Turbo's
werden aangeboden. In Zweden waren de Turbo's ook
leverbaar in niet-metallic kleuren, rood of tegen speciale 
bestelling ook in zwart.

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

ZA 1 JULI 2017
AUTOSCHOUW (DIAGNOSEDAG)
SVENSKA BILDELAR-LIENDEN

ZA 9 SEPTEMBER 2017
20 JAAR VOLVO 240-260 REGISTER
MEER INFO VOLGT

ZA 16 SEPTEMBER 2017
SLEUTELDAG
VAN ROOSMALEN-WAALWIJK

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

ZA 30 SEPTEMBER 2017
SLEUTELDAG
NORDICAR-HEERHUGOWAARD

ZO 22 OKTOBER 2017
NAJAARSTOERTOCHT
ROND ARNHEM-NIJMEGEN

ZA 28 OKTOBER 2017
SLEUTELDAG (MET 700 REGISTER)
SCHMIDT-GEMERT

DI 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!
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Je zou denken jaren ‘80 of ‘90 maar nee, 2017, sleuteldag in Waalwijk!
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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

14
3426

ATTeNTIe! Kopij, foto’s/illustraties en kleine advertenties 
voor volvologisch nr. 3-2017, moeten uITerLIJK 11 AuG. 2017
in het bezit van de redactie zijn!

OOK MEEDOEN AAN ONZE EVENEMENTEN?

8 8 30 JAAR GELEDEN, VOORJAAR 1987

14 3X DEZELFDE ‘OLDE GRIESE’ 

18 MOTORBLOK SALONTAFEL

20 UITHALER VOLVO 244 TURBO 1982

23 BUTIKEN, 240-260 GADGETS EN PARAFERNALIA

26 DE GROTE 3, VERGELIJKING STATIONWAGONS

34 VOLVOMONDIG EN COLUMN VAN GURP
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Halverwege een modeljaar zĳn de aanpassingen 
altĳd gering. Alhoewel... 

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

VOORJAAR 1987

kreeg op zĳn beurt 240 gl op de achterklep. De 240 gl
grand luxe behield echter zĳn enigszins verwarrende
naam. De diesels ondergingen dezelfde naamswĳziging:
240 Dl Diesel werd 240 gl Diesel en de Volvo 240 gl
grand luxe Diesel bleef zĳn typeaanduiding trouw. om de
verwarring nog wat groter te maken: zowel de tekst 'grand

luxe' als 'Diesel' treft u niet
aan op de auto's. een gl
grand luxe herkent u aan het
25-spaaks lichtmetaal, 
centrale portiervergrendeling
en hoofdsteunen op de 
achterbank bĳ de sedans, en
zal altĳd een metallic lak 
dragen. Allemaal zaken die
optioneel op een gewone 
gl te bestellen waren zĳ het
tegen een hogere meerprĳs
dan de grand luxe. Als 
nadeel gold dat die laatste
echter niet met een automaat
kon worden besteld.
Al die naamswĳzigingen 
wekken misschien het idee
dat de modellen luxer zĳn 

geworden. Dat is echter niet het geval. Misschien 
probeerde Volvo op deze verwarrende manier de prĳs-
verhogingen een beetje te rechtvaardigen?

voLvoLoGIScH ı  9

ModeLJAAr 1987 – 2e HeLfT
Volvo vond het nodig om vanaf 1 januari 1987 het model-
programma van de Volvo 240 wat op te schudden. De 
wĳzigingen beperken zich tot wat type-aanduiding 
'upgrades'. De goedkoopste 240, kortweg aangeduid met
240, werd voortaan 240 Dl genoemd. De oude 240 Dl

De Volvo 340 met 1.4 motor kreeg vanaf 1 januari de
B14.4s motor. Deze motor is volgens de toenmalige 
milieu-eisen “schoon zonder katalysator”. Als aandenken
staat er op de autopapieren de uitlaatgasnorm s6, 
onvoldoende om tegenwoordig in aanmerking te komen
voor een groene milieusticker.

feeST!
op 14 april 1987 bestond Volvo 60 jaar. om dit te vieren
werden wederom jubileumuitgaven uitgebracht. 
Anders dan bĳ het vorige jubileum, bracht Volvo nu per

land andere speciale edities uit. 
Hieronder volgt een selectie:
De Zweedse klant kreeg op zaterdag
21 maart en zondag 22 maart de 
kans (!) om een van de 800 speciale
Volvo's 240 te bemachtigen. 
officieel zĳn de auto's gebaseerd 
op de 240 gl met een aantal extra's,
waardoor de auto meer op een 
240 glt lĳkt. 
Met de 240 Jubileum probeerde
Volvo zĳn milieu-bewuste imago te
benadrukken. De feest-Volvo's 
hebben namelĳk een B230F motor
met katalysator en zĳn gespoten in 
zilver metallic lak op waterbasis. 
Verder zien we corona velgen,
blauwe pluche bekleding, zwarte 
afwerklĳsten, vier hoofdsteunen, 
centrale portiervergrendeling en 

Boven: Tabel Programma MY 1987.2.

Linksmidden: Per 1 januari was de Volvo 340 1.4

“schoon zonder katalysator.”

Links: Van 5 t/m 14 maart vierde Volvo 

Nederland het zestigjarig jubileum.

Voor een jubileumauto is de 240 DL Jubileum verrassend ingetogen.

Links: Logo1927-1987.

Af en toe duikt er in Nederland zo'n mooie Zweedse 240 GL Jubileum op.
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de nodige ‘60’stickers. De jubileummodellen zĳn er als
sedan en als stationcar.
ın Nederland werd Volvo's 60 jarige bestaan ook gevierd. 
De volgende actiemodellen waren leverbaar: 340 Dl 
Jubileum (vĳfdeurs met 1.4, 1.7 of 1.6 diesel), 360 
ınjection Jubileum sedan, en 240 Dl Jubileum sedan. 
De 240 Dl Jubileum was er dus uitsluitend als sedan met
B200K motor gekoppeld aan een vĳfbak. Alle jubileum-
auto's zĳn zilver metallic, voorzien van koplampwissers, 

en bordeaux rood met grĳze striping.
ıedere Jubileum-Volvo krĳgt een 

gedistingeerde koperen badge
op 't dashboard. Bovendien
werd de naam van de eigenaar
gegraveerd op een exclusieve
sleutelhanger. De gelukkige
klant kon tegen een gereduceerd

tarief een cr-407 stereo radio-
cassettespeler bestellen. 

Het kon niet op.

De Franse klant werd getrakteerd op de Volvo 340 1.7
Diamant (drie- en vĳfdeurs) en de 240 Diamant stationcar.
De 240 Diamant was er met B200K of D24 motor. een 240
Diamant valt op, want deze auto's waren zwart. ın die tĳd
een ongebruikelĳke kleur voor Volvo's. ook hier zien we
striping (een blauwe bies) en extra's zoals corona-velgen,
elektrische raambediening, centrale portiervergrendeling
en een heus roof rack, een Diamant embleem en een beige
interieur. De 340 Diamant was er in drie kleuren: zwart, 
wit en zilver metallic en had in kleur gespoten bumpers.

ın groot-Brittannië pakte Volvo weer anders uit. ın plaats
van heftig bestickerde auto's kwam Volvo hier met versies
die niet eerder leverbaar waren. Dit waren de 360 glt
sedan, 240 glt sedan en 240 glt stationwagen. later
werden de glt-versies onderdeel van het reguliere 
programma. De 'speciale' glt's waren leverbaar in zilver
metallic, zwart, rood en wit. De Britse 240 glt heeft een
B230e motor. lekker sterk, maar zonder katalysator. 
ook hier zien we dat de auto's tamelĳk luxe uitgevallen
zĳn. De stereo radio-cassettespeler  is standaard, 
evenals elektrische raambediening rondom en bĳ de 
sedans een dakluik. 

30JAARGELEDEN - VOORJAAR 1987
Wat opvalt is dat Volvo alleen stuntte met de oudere 
modelseries. Van de Volvo 480 en 700-serie zĳn geen 
jubileumuitgaven uitgebracht.

oLdIeS
Het Duitse blad AutoBild besteedde verrassend genoeg
nog aandacht aan de Volvo 240. De Volvo werd samen 
met de toenmalige BMW 520i onder de loep genomen. 

Boven: Twee oudgedienden namen het in 1987

nog eens tegen elkaar op. 

Links: Tabel met de testgegevens van de BMW

520i ten opzichte van de Volvo 240 GL. 

Onder: In Nederland bakt men in Diamant. De Franse importeur bracht

ter gelegenheden van het feest de Volvo 340 en 240 Diamant uit.

Boven: Zo'n 30 jaar geleden drong in Europa de katalysator door.

Oude benzineauto's met emissiecodes K6, K9, U9 of E2 komen in

Duitsland in aanmerking voor zo'n groene milieusticker.

Beide automodellen waren al jaren lang op de markt, 
en het publiek ging er van uit dat beide auto's snel uit 
productie zouden gaan. De BMW 5-serie (e28) was net als
de 240 sterk gebaseerd op diens voorganger, en zou 
spoedig vervangen worden door een veel modernere 
versie. omdat beide “oldtimers” inmiddels voorzien waren
van een katalysator vroegen de Duitsers zich af of de 
oudgedienden hiermee goed af waren. Zoals gebruikelĳk

konden de Duitsers 
hun chauvinisme niet
temperen. De BMW was
volgens de redacteuren
op veel vlakken de Volvo
de baas. Ja, de 6-cilinder
BMW 520i heeft een 
veel hogere topsnelheid, 
en je kunt er strakker de 
bocht mee om. De motor 
klinkt ook niet zo rauw. 
echter die Volvo 240 gl
bleek een aanzienlĳk 
soepeler motor te hebben.
Zo bleek de Zweed zowel
in de vierde als de vĳfde 
versnelling toch vlotter 
de standaard inhaalsprint
(van 60 naar 100 km/h) 
af te leggen. 
De, weliswaar vlakke, 
stoelen bleken uiterst 
'bequem' en de 240

bleek een flink stuk zuiniger dan de
Beier. De 240 was sowieso vriendelĳker
voor de portemonnee dan de BMW. 
Achteraf bezien zĳn beide wagens
goede investeringen. Aangezien 
beide auto's een geregelde drieweg 
katalysator hebben komen ze vandaag
de dag gewoon in aanmerking voor de
groene milieusticker (emissiecode K6).

Boven: In Groot-Brittannië bracht Volvo nieuwe GLT-versies uit van de 360

en 240. Geheel boven: Cover van de brochure van de GLT jubileum collectie. 
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30JAARGELEDEN - VOORJAAR 1987

SucceS
Modeljaar 1987 blĳkt uiteindelĳk zeer succesvol. 
Volvo bouwde meer dan 420.000 auto's, een aantal 
dat pas ruim een decennium later weer werd geëvenaard.
Wederom was de 700-serie de ruimschoots de meest 
populaire serie. 1987 is tevens het enige jaar waarvan 
de 300-serie meer exemplaren werden gebouwd dan 
van de 240. De 240 is geen verkoopknaller meer.

240 oP zIJN reTour?
De Zweden zĳn bedreven in het opvoeren en verbeteren
van hun auto's. een flink opgevoerde Volvo 240, 740 of
940 is vandaag de dag geen bĳzonderheid in Zweden.
Maar dit is geen nieuwe hobby. ın 1987 wĳdde het blad
Bilsport (geen typefout, Bilsport betekent overigens 
Autosport) een artikel over een stevig verbouwde Volvo
142 (ook geen typefout, want onder deze anabolen-240 
schuilt een heuse 142 uit 1973). 

Links: Het artikel uit ‘Bilsport’, 

“De opzienbarende look uit Vånga”.

Onder: Tabel van de verkoopcijfers 1987.

Links: De Volvo 740 sedan was 

in 1987 veruit het populairste

model van Volvo. In Zweden 

was rood een populaire kleur. 

In Nederland zag je echter 

bijna nooit een rode 740.

Zoals te zien is deze Volvo flink verbouwd. onder de 
motorkap bevindt zich een B21 groep A racemotor die
vervolgens voorzien is van de kop een turbo-injectie van
de B21et motor. Hoeveel vermogen de motor levert 
wil de eigenaar carl gustav larsson uit Vånga (bĳ 
Norrköping) niet zeggen, maar het zouden zomaar 
300 pk kunnen zĳn. Uiteraard werd het onderstel stevig
aangepakt. Dat de auto verlaagd is spreekt voor zich, 
maar larsson heeft tevens de carrosserie 8 cm verlaagd
en 10 cm verbreed. De optische aanpassingen zĳn talrĳk.
Hierbĳ is onder andere gegrepen naar de gtX-
koplampen en onderdelen van een Volvo 740. Dit is 
meteen het bewĳs dat een oude Volvo een soort van
bouwpakket is dat naar eigen inzichten is aan te passen.
Zo zie je maar. Misschien dacht Volvo er anders over, maar
het publiek was in ‘78 de 240-serie nog lang niet beu.

Wordt vervolgd.

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



DE‘OLDEGRIESE’

JeuGddrooM
op een zonnige dag in mei 2005 stond bĳ een familie-
reünie ineens een glimmende 240 op het parkeerterrein. 
Hĳ viel op. Niet zo zeer de chromen en strak zwarte details.
Het was de 240 als geheel én… dát neusje… Mĳn echt-
genote Jet attendeerde ik op de ‘jeugddroom’ die ik in het
begin van mĳn loopbaan had. Vervolgens vertelde zĳ mĳ
over haar belevenissen met de 240 van de directeur. Als 
20-jarige secretaresse mocht ze met het 245-directievoertuig
regelmatig gasten van en naar schiphol halen en brengen.
een aantal jaren later, zo rond 1991 reed mĳn salesmanager
een 244 mèt autotelefoon. ık reed, slechts (…), een overjarige
360 uit de ‘autopool’ en vervolgens een 440 gle zònder 
autotelefoon. tja, je moet wat te wensen houden... 
Precies, óók een 240, maar dan wel een 245. ın die tĳd
kwam de 240 Polar op de markt. Dat vónd ik toch wat.
Het liep echter toch iets anders aan het autofront. 

TrouWAuTo
Voor mĳn werk verhuisden Jet en ik begin 1992 eerst naar
Hong Kong en vervolgens naar Bangkok. tot het vertrek 
was mĳn auto in Nederland en gebruikt als onze trouwauto
een pracht van een spierwitte Volvo 460 (ja, wĳ moesten

driemaal dezelfde eigenaar in 11 jaar, gek hè? dat vereist wat 
uitleg. Begin 2005 werd een   —  toen nog maar 14 jaar oude — 
volvo 240 Super Polar vanuit Italië naar Nederland gereden. 
ondertussen zijn we enige jaren verder en heeft deze grafiet-
grijze 240 heel wat beleefd. over een deel van deze belevenissen
gaat dit verhaal. de liefde en de trouw voor deze vierwieler ging
langs bergen en dalen, hoewel de ‘olde Griese’ maar nauwelijks
Nederland uit is geweest. Hoe dat zit? Lees verder...

3X DEZELFDE EIGENAAR IN 11JAAR!

trouwen, want verplicht getrouwd naar het buitenland en
zeker geen straf). Niet bepaald de kleur die mĳn vrouw 
uitgezocht zou hebben, maar goed toen die auto besteld
werd had zĳ, als mĳn verloofde, nog net niet die inspraak.
Wel mooi een witte Volvo 460 als trouwauto en uiteraard
met chauffeur (mĳn aanstaande zwager). Hĳ had zichzelf
voorzien van stĳlvol kostuum met bĳpassende platte pet.
Voordat wĳ trouwden had ik nog een aangename belevenis
met een 460. Voor mĳn werk, een Zweeds bedrĳf, mocht ik
weer eens een keer naar Malmö. Meestal was dat per vlieg-
tuig, maar deze keer met de auto. Mĳn witte 460 stond voor
onderhoud in de garage en dus kreeg ik een groene 460
turbo automaat mee. ook mooi en vooral héél snel (voor
een 460, uiteraard). De handige ‘on board display’ (1991!)
gaf aan hoeveel kilometer met de snelheid van dat moment
nog was te rĳden, voordat de brandstoftank leeg was. Na
enige tĳd onderweg en ergens in Duitsland, bĳ een snelheid

van 240 km per uur was dat nog 225 kilometer. ıets rustiger
aan dan maar. Het vervelende was dat ik, nadat ik getankt
had, de auto met geen mogelĳkheid meer gestart kreeg.
De aardige meneer van een gele ADAc-VW-Wegenwacht-
auto legde mĳ, na enige tĳd wachten op hem, vriendelĳk uit
hoe je een automaat start… Mĳn huidskleur veranderde
naar enigszins rood en paste volstrekt niet bĳ de groene 460
turbo. Het was een paar maanden na dit fenomeen dat er
bĳ Volvo in torslanda een grafietgrĳs metallic Volvo 240
super Polar, bestemd voor de ıtaliaanse markt, werd gebouwd.

cHIque LIMouSINeS
Na onze aankomst in Hong Kong bestond de bedrĳfsauto
uit: ‘niet van toepassing’. Het openbaar vervoer, met metro
en Britse dubbeldekkers, airconditioned rood-witte Japanse
taxi’s en dito minibusjes, reed daar “voor weinig” af en aan.
Met een woon-werkverkeer van 400 meter lopen (!) tussen
ons appartement in Mid levels en kantoor in Hong Kong
central was een auto echt niet nodig. Mĳn internationale

functie bracht mĳ in allerlei landen en als ik dan naar het
Hong Kongse vliegveld, toen nog, Kai tak moest, dan stond
er een chique limousine voor de deur klaar. Aangenaam 
ruikend naar kostbaar leer werd ik met een luxueus voertuig
naar het vliegveld gereden. ınderdaad: “Wanneer ik in een
Mercedes wil rĳden, bel ik wel een taxi”. en zo geschiedde.
Nu kwam ik voor mĳn werk ook in thailand en de beide 
directieleden van de lokale organisatie reden in prachtige
diepblauwe Volvo’s 940 sedan. Naar later bleek waren deze
all-inclusive limousines niet alleen voorzien van allerlei 
gemakken, waaronder aangenaam ruikend leer. Ze waren
door Volvo geassembleerd in rayong en daardoor Made in
thailand. enige tĳd later werkte ik zelf ook in thailand. Zelf
heb ik in mĳn bordeauxrode 940 station (MY 1994) vele 
kilometers tergend langzaam mee mogen rĳden door het
ook toen al ‘ietwat’ drukke Bangkok. “Mee mogen rĳden” 
inderdaad. Het was mĳ ten strengste verboden ook zelf
maar een meter te rĳden. De zwartleren achterbank, hoewel
zeker niet beroerd, was mĳn plek. Mĳn chauffeur annex
bodyguard zat voorin. Met de immense neus van de prima

Door Bert Meeuwsen - Lidnr. 2180 (weer)
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1990 - Volvo 360.

1990 - Volvo 440 GLE.

1991 - De witte Volvo 460 trouwauto.

1991 - De groene Volvo 460 Turbo automaat.

De ‘Olde Griese’ Super Polar in vol ornaat.



1994 - De 940 met chauffeur in Bangkok.

airconditioned Volvo 940 drukte en duwde hĳ ons gestaag
door de drukte van Bangkok. Zodoende was mĳn woon-
werkverkeer van ongeveer acht (!) kilometer in zo’n 50-60
minuten (…) goed te doen. ook op zon- en feestdagen
stond de auto ter beschikking en de chauffeur dus ook.
Achter de carport had hĳ zĳn eigen woon-slaapkamer.
terug in Nederland was dat dus wel weer even wennen. 
Hoewel de gloednieuwe en bordeauxrode airconditioned
renault laguna 2.0 Alizé Break heel wat goed maakte, was
het toch geen 940. tja, het Volvo-tĳdperk was ten einde en
het duurde tien jaar, tot mei 2005, voor de ‘Volvo jeugd-
droom’ uiteindelĳk voor twee personen uitkwam.

AIrcoNdITIoNed
tĳdens een familiereünie in mei 2005 stond dus een door 
familie uit ıtalië geïmporteerde grafietgrĳze-metallic Volvo
240 super Polar in de lentezon te glimmen op het parkeer-
terrein bĳ de feestlocatie en dát hadden ze niet moeten
doen. ook hadden ze niet moeten vertellen dat de Volvo
beschikbaar was. Vervolgens kwamen twee dromen uit! 
een paar dagen later waren Jet en ik, de trotse bezitter van
een échte airconditioned super Polar uit 1991. ın die periode
hadden we net een ander huis gekocht. De ruimte van de
super Polar was héél handig om hierbĳ in te zetten. er zĳn
wat dozen en spullen verplaatst in èn op de auto. Niet er
achter, want een trekhaak was toen nog niet gemonteerd.
later dat jaar ontstond een netelig emotioneel vraagstuk:
Wat te doen met de toch wel wat kostbare Volvo, terwĳl er
even kostbare leaseauto voor de deur staat? Daarbĳ was de
super Polar als tweede en vooral boodschappenauto voor
korte afstanden naast groot ook duur in gebruik... 

De oude liefde van Jet was een compacte, handige én 
zuinige suzuki Alto MK2 die ze vanaf 1994 tot de aanschaf
van de super Polar had gereden. Parallel bleek in de familie
behoefte aan een grote auto. rap werd besloten de super
Polar voor een redelĳk bedrag over te dragen aan schoonzus
en zwager. tot aan 2011 stuurden zĳ er mee en gaven het 
— voor hen vervoermiddel — hier en daar onderhoud.

GrooT oNderHoud
er moest echt wel wat aan onderhoud gebeuren. ıetwat 
achterstallig was van toepassing. ondertussen reden wĳ
geen dure leaseauto meer en was de lol van de suzuki 
samurai die ik toen reed er langzaam aan van af gegaan. 
Na een mooie vakantie in de Zwitserse bergen en een 
heuvelige toertocht heen-en-weer door europa werd het
tĳd voor iets ‘ouds’. ınderdaad de 240 super Polar kwam
weer terug. Na tamelĳk groot onderhoud de weg op. 
Binnen een paar maanden een defecte koppeling. Dries
Bakkenes kwam mĳ langs de velden in het achterland van
Achterveld ophalen met zĳn toenmalige Duett-serviceauto.
Het bleef niet bĳ de versnellingsbak. De kachelmotor 
uitbouwen en een nieuwe inbouwen is een respectabel
aantal uren werk. Het hele dashboard met luchtpĳpen-
stelstel moest er uit. Daarna heb je dan wel weer een
nieuwe en écht werkende motor. leuk is anders, want 
uren zĳn uren en moeten toch écht betaald. Ach, zo houden
we de economie op gang. ın 2013 hield de aandrĳving er
mee op. De overgang van 2.0-motor naar versnellingsbak
bleek ‘uitgelubberd’. eenvoudige oplossing: Hang er een
originele 2.3-motor in en vervang meteen de bĳbehorende
elektronica. Niet bepaald zo gezegd, zo gedaan. een blok
met 50.000 km minder dan het vorige blok leidde niet 
alleen tot meer trekkracht, wat wel zo prettig is bĳ de 
ondertussen weer werkende airco. Het resulteerde ook in
een 10 procent zuiniger verbruik. Ja, de ‘grotere’ 2.3 motor
is zuiniger dan de 2.0. Hoe dat kan? Dat heeft iets te maken
met krachtbron ten opzichte van te verplaatsen gewicht. 
De 2.3. doet dat net is gemakkelĳker en daarmee zuiniger. 

Het door een medeclublid opgeknapte ‘oude’ motorblok
doet nu dienst als onderstel van een bĳzettafel (lees op de 
volgende pagina’s het prachtige verhaal van Matti Bakker).
De onderkant en binnenkant van de super Polar zĳn van
voor tot achter behandeld met Fluid Film. Het behoud van
Zweeds staal, want ook Zweeds staal zal uiteindelĳk een
keer gaan roesten. Dat proces vertragen met Fluid Film is
een kwalitatief hoogwaardige mogelĳkheid. 

AIrcoSySTeeM
De vloeistoffen die in 1991 in een airco werden gebruikt zĳn
anno tegenwoordig enigszins verboden. Het navullen van
het aircosysteem was niet zonder meer mogelĳk. Daarnaast

waren ondertussen de aandrĳfmotor en de koelunit aan het
einde van hun levensduur gekomen. Nu zit er in Amersfoort
het bedrĳf ccc en deze gaf de airco van de super Polar
een ‘2013 upgrade’. ın 2016 moest de bovenste ‘koel-’buis
vervangen worden. Die was op dat moment niet te krĳgen
en zou pas maanden later weer beschikbaar komen. Hum… 

gelukkig bleek een medeclublid zĳn super Polar als donor
beschikbaar te hebben. oftewel, buis er af en buis er op: 
’t werkt weer! Handig de Facebookpagina van het Volvo
240-260 register! Het bleek voor nog meer goed...
Zo zĳn de motorkap en het rechtervoorportier gewisseld 
en hebben de negen (zomer, winter en reserve!) scorpius 
velgen originele, langer model, velgbouten gekregen. 

3x = ScHeePSrecHT
ın de tussentĳd, eind 2015 wisselde de super Polar, 
ondertussen ook voorzien van trekhaak, wéér van eigenaar.
De aanzet was wéér een leaseauto. Ja, een dure leaseauto
én een dure Volvo 240 super Polar waren iets teveel van het
goede. let op, het verhaal herhaalt zich nog meer: 
“Parallel bleek in de familie behoefte aan een grote auto.
rap werd besloten de super Polar voor een redelĳk bedrag
over te dragen aan schoonzus en zwager. tot medio 2016
stuurden zĳ er mee en gaven het — voor hen vervoermiddel
— hier en daar onderhoud. tja, dat onderhoud…”
ınderdaad, de 240 super Polar kwam weer terug. Zo was 
ik voor de derde keer eigenaar van dezelfde grafietgrĳze
Volvo 240 super Polar uit 1991. onmiddellĳk voorzien 
van een zeer noodzakelĳke ‘simons’ uitlaatset, groot 
voorstoelonderhoud en gedoopt tot ‘olde griese’. 
Driemaal is scheepsrecht en ondertussen lĳkt het mĳ 
verstandig om niet alleen onderhoud te blĳven geven én 
lid te blĳven van hèt Volvo 240-260-register. Het is ook 
verstandig geen afstand meer te doen van de ‘olde griese’.

HerHALING vAN de HerHALING
Als het gaat om herhalen... the story goes on: 
Nadat de vervangende suzuki Alto MK2 eind 2013 versleten
was, is deze op haar beurt vervangen door een zeegroene 
Volvo 240 2.3 Polar (MY 1993; één van de laatste). 

Na zo’n twee jaar herhaalde zich het verhaal:
“De oude liefde van de vrouw des huizes was een compacte,
handige en zuinige Suzuki Alto MK2 die ze vanaf medio
1994 tot eind 2013 met in de tussentĳd de ‘Olde Griese’ 
had gereden”. 

De groene 240 PolAr rĳdt nu in groningen. Mĳn vrouw
rĳdt een uniek en Fluid Film-behandeld voertuig: suzuki
Alto MK2 glX Fortissimo (MY 1993). ook oldtimer, maar
héél anders dan de cult Volvo 240 super Polar ‘olde griese’. 

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

DE ‘OLDE GRIESE’, 3X DEZELFDE EIGENAAR IN 11JAAR!

Aan de ‘Olde Griese’ is heel wat verspijkerd inmiddels... nieuw 

(gebruikt) motorblok, gereviseerde airco, koppelingsplaten, 

versnellingsbak, kachelmotor, maar ja, daar is het toch ook eigenlijk

om bedoeld... we willen die markante (lees: vierkante) cult-wagens 

toch rijdend houden, ze zijn het dubbel en dwars waard! (Red.).



TecHSPecS ‘oLde GrIeSe’ SuPer PoLAr

Kenteken: 38-rD-Ht 
chassisnr.: YV1245273M1907466
Motor: B200F
carrosserie: 5-deurs model 245
Versnellingsbak: M47
Fabriek: Zweden, torslanda
MY: 1991
Kleur: 177/31 - grafietgrĳs-metallic
Fabrikant: Beckers
lakbasis: oplosmiddelbasis
Bekleding: 5720 - zwart leder 86-93 (knoopjes)

Af fabriek:
• origineel B200F  (nu B230F-motor)
• ABs (antiblokkersysteem)
• schĳfremmen rondom
• geventileerde remschĳven vóór
• Aircosysteem (aan/uit)
• toerenteller
• Analoog tĳdklokje
• Koplampwissers én -sproeiers
• elektrisch bedienbare portierruiten 

voor èn achter
• elektrisch verwarmbare èn 

verstelbare buitenspiegels
• elektrisch verwarmbare voorstoelen
• lederen bekleding
• lederen pookhoes
• lederen bagage-rolhoes
• scorpius lichtmetalen velgen

Achteraf toegevoegde accessoires:
• rubber vloermatten
• Handsfree autotelefoon (!) 
• Autotelefoonantenne
• Muziekcassette-opbergsysteem
• Volvo radio-cassettespeler
• Mistlampen
• trekhaak
• Fluid Film-behandeld
• Kilometertellerrevisie
• 2013-Airco-update 

(hedendaags koudemiddel)

B200F REDBLOCK
VAN MOTORBLOK TOT SALONTAFEL

Na de zomervakantie van 2016 vroeg mĳn vriend en zwager
in wording, thierry, of ik tĳd en zin had om van een oude
Volvo B200F redblock een salontafel te maken. Het idee
stond al een tĳdje in de planning bĳ thierry en hĳ wilde er
nu wel eens handen en voeten aangeven. Het motorblok lag
al zo'n anderhalf tot twee jaar op een pallet buiten waar het
er inmiddels door alle weersinvloeden heel anders uit zag.

LeGeNdArIScHe MoTor
Uiteraard ben ik deze uitdaging aangegaan, al was het 
alleen maar om ervaring op te doen bĳ de demontage van
zo'n motorblok. Het motorblok zelf komt uit de 240 super
Polar van clublid Bert Meeuwsen (zie het verhaal hiervoor) en
is destĳds bĳ Dries Bakkenes in Barneveld gedemonteerd.
thierry haalde het motorblok daar op voor een klant die
een aantal specifieke onderdelen nodig had. Naderhand
kwam het restant van het motorblok bĳ hem thuis terecht.
tĳdens de demontage van het motorblok waren de cilinders
al aangetast door de corrosie. Zelfs de overgebleven olie
was gaan klonteren met roestdeeltjes. Dit komt door het
water wat via de cilinderkop naar binnen komt en er niet
meer eruit kan. Zelf had ik het ontwerp al in gedachte om
hier een bĳzondere tafel van te maken. omdat het toch een
zeer legendarische motor is geweest binnen de Volvo reeks
leek het ons ook leuk om bĳna alle onderdelen terug te
laten komen in de tafel. Zo kwam ik ook op het idee om de
glasplaat tussen de cilinderkop en de kleppendeksel te
monteren. Verder is de hele motor leeg gehaald. De kleppen,
nokkenas, krukas en hulpas zĳn eruit gehaald. Dit bood ook
de mogelĳkheid om verlichting aan te brengen in de cilin-
ders, waardoor er een lichteffect ontstaat door de poorten
van de inlaat- en uitlaatzĳde van de cilinderkop. Bĳkomend

effect is dat de motor hanteerbaar wordt, omdat het gewicht
van zware onderdelen eruit is.  De cilinderkop hebben wĳ
laten opmeten bĳ een glasbedrĳf. op basis daarvan konden
de gaten in de glasplaat worden bepaald. toch nog even
spannend na het ophalen van de glasplaat. Want in eerste
instantie paste de glasplaat  niet op de cilinderkop. toch
had ik er al rekening mee gehouden, omdat de draadstiften
in de cilinderkop mogelĳk krom getrokken waren door de
ouderdom en altĳd het in- en uitzetten van metalen toen de
motor nog zĳn werk deed. Van een nieuw stuk M6 draad-
eind heb ik stiften gemaakt op maat om ook de afstand te
kunnen overbruggen van de cilinderkop naar de kleppen-
deksel en toen paste de glasplaat perfect.
Na de publicatie van de salontafel op Facebook is het nogal
uit de hand gelopen. Viral is wat overdreven maar we werden

overspoeld met reacties, de foto's werden meerdere malen
gedeeld op Facebook, waardoor het tafeltje zelfs op buiten-
landse pagina’s terug te vinden is. Het gevolg is dat wĳ op
het moment een aantal motortafel-projecten hebben staan.
Bĳvoorbeeld een tafelmodel op basis van een Volvo PrV B28.
Het is leuk als er meer van dit soort projecten ontstaan. 

Door Matti Bakker

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  19

2. Het redblock zag er inmiddels niet best meer uit... 3. Maar wat een beetje aandacht al niet kan doen...

1. Olie geklonterd met roestdeeltjes...

4. De glasplaat passend maken was wel even spannend...

6. Een verbluffend eindresultaat: Magic Redblock Salontafel.5. Het lijkt warempel wel nieuw!

zoals in volvologisch van 2014-2 heb beschreven
ben ik in 2014 begonnen met de restauratie aan
mijn volvo 244 Turbo ’84. een restauratieproject
waarbij ik de auto helemaal opnieuw opbouw van
het kaal chassis tot zoals ooit is afgeleverd. Naast
het volledig demonteren van de auto, ben ik 
inmiddels bijna klaar met het restaureren van de
voor- en achterwiel ophanging. op dit moment
ben ik voorzichtig begonnen met revisie van de
achteras en ondertussen oriënteer ik me op revisie
van de motor en versnellingsbak.
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12.-

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.-

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

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.



Tot de komst van de volvo 245/265 en de Mercedes T-serie was het niet erg sexy om in een stationcar
rond te rijden. Je had er een nodig voor je schilderwerk, je hele gezin (als je wat al te actief was tussen
de lakens) of voor het trekken van je boot. de Peugeot 504 Break/familiale is nog een stationwagon van
de oude stempel. Wij brengen de grote drie bij elkaar voor een vergelijk. 

STATIoNWAGoN
Al ruim voor de tweede Wereldoorlog werd de stationwagon
uitgevonden. Zoals de naam al suggereert, was deze carros-
serievorm bedacht om mensen inclusief hun bagage van
huis naar het station en terug te vervoeren. er is door de
Amerikaanse Heritage Dictionary zelfs een definitie bedacht:
een automobiel met een of meer neerklapbare banken 
achter de voorstoelen, met daarachter een laadruimte
waarin koffers, pakketten en dergelĳke via een achterdeur
kunnen worden ondergebracht. Productietechnisch gezien
worden stationwagons afgeleid van sedanvarianten.
Meestal zĳn ze tot de A-stĳlen identiek, waarna de daklĳn
rechtdoor loopt, de raampartĳ in de achterportieren wordt
aangepast en een D-stĳl wordt toegevoegd. De wielbasis is
op een enkele uitzondering na gelĳk, maar de overhang
achter is meestal groter. 
ook na de tweede Wereldoorlog was het niet sexy om een
stationcar of combi te bezitten. europa bouwde combi's om
de wederopbouw, die in volle gang was, mee te helpen 
voltooien. opel had de rekord, Volkswagen de Variant,
Ford de turnier, citroen de Ds Break, Volvo de 145 en de
Amazon. ın Amerika had elk merk van de Big three wel een
wagon in de prĳslĳst, terwĳl Japan een stevig deuntje 
meeblies met de toyota crown Wagon. Afgezien van de
Amerikanen, die wel degelĳk sexappeal hadden, waren het

allemaal no-nonsense (gezins-) transporteurs. ın de jaren 
zeventig veranderde langzaam het beeld en de daarbĳ 
behorende vooroordelen. De stationwagon werd per 
modelwĳziging aantrekkelĳker voor het netvlies. Dat ging
gepaard met een uitbundiger aankleding en luxueuze 
uitvoeringen. ıneens bood Volvo de 265, een zescilinder
aan en uit het niets was daar de Mercedes t-serie, waarbĳ
de letter t niet alleen voor transport stond, maar ook voor
toerisme. Ziedaar: de lifestyle-combi kwam uit Duitsland,
vonden de Duitsers. en dat terwĳl Peugeot sinds 1971 ook

al een geweldige combi in het programma had: de 504
Break, die in zevenpersoonsuitvoering Familiale heette.
Deze drie grote stationwagons nemen we onder de loep. 

ScHuIN, ScHuINer 
De 504 Break is een aantrekkelĳk gelĳnde auto. Dat kreeg
Peugeot voor elkaar door de D-stĳlen veel schuiner in het
design op te nemen dan de voorganger, de 404. Dat ging
natuurlĳk ten koste van de zuivere laadruimte, maar door de
wielbasis te verlengen en het dak iets te verhogen, bood 
de 504 Break nog steeds een immense kofferbak en ruimte
om twee achterbanken onder te brengen. om al dat gewicht
te kunnen dragen, had de starre achteras niet één maar
twee schroefveren per kant. De 504 Break/Familiale won de
harten van vele europeanen, Amerikanen en in een later 

stadium ook Afrikanen. liefst 650.000 keer werd er een
handtekening gezet onder een koopcontract. 
ın scandinavië voldeed Volvo aan de vraag naar combi's.
Met de Amazon bood Volvo al een serieuze stationwagon
aan, maar met de komst van de 200-serie kregen ook de
Amerikanen trek in een serieuze Zweedse combi. toen
Volvo er een V6 in lepelde, was de europese lifestyle-combi
geboren. De 265 oogt stoer en robuust en dankzĳ de zo
kenmerkende heupen die de deuren extra dik doen 
lĳken, voel je je er nog veilig in ook. Dat was precies de 
bedoeling. opvallend zĳn verder de onvolprezen spatlappen
en de klassiek ogende spatborduitsneden. ın tegenstelling
tot Peugeot en Mercedes nam Volvo niet de moeite om een
nieuw achterportier te ontwerpen. Die zĳn identiek aan die
van de sedan, waardoor de 'leemte' moest worden opgevuld.
Van de grote drie is de Volvo het meest exclusief: er werden
er slechts 35.594 stuks van verkocht. 
Mercedes trok lange tĳd zĳn neus op voor stationwagons.
Het Belgische carrosseriebedrĳf Universal ontfermde zich
over deze niche. tot 1977. toen stond er ineens een 
productierĳpe combi klaar. Deze zogeheten t-serie op basis
van de W123 zou de Duitsers geen windeieren leggen en
het fenomeen lifestyle-combi nogmaals een boost bezorgen.
Zĳn achtersteven staat onder een ruimtevretende hoek,
maar stuttgart vond het uiterlĳk kennelĳk al belangrĳker dan
de zuivere laadeigenschappen. De (optionele) dakreling
bezorgde de t extra elegantie, samen met het uitbundige
gebruik van chroom rondom. Maar daar waren Peugeot en
Volvo ook sterren in. liefst 199.000 exemplaren van de 
t-serie verlieten de productiehallen in Bremen. 

zo verScHILLeNd 
opvallend is hoe deze merken zĳn omgegaan met het 
fenomeen combi. De Peugeot is louter een familietransporteur,
zonder enige opsmuk. Hĳ dient een groot gezin van A naar
B te vervoeren en doet dat met verve. Wat een ruimtegevoel,

Motor: benzine
Opstelling: 4-cilinder lijnmotor
Cilinderinhoud: 1988 cm3

Max. vermogen: 69kW/96 pk bij 5200 tpm.
Versnellingsbak: handgeschakelde vierbak
Aandrijving: achterwielaandrijving
Carrosserie: onderstel zelfdragende carrosserie van staal
L/B/H: 4800/1690/1550 mm.
Wielbasis: 2900 mm.
Spoorbreedtev/a: 1420/1360 mm.
Ledig gewicht: 1290 kg.
Tankinhoud: 60 l.
Productie: van 1971 tot 1982
Aantallen: 650.132
Acceleratie 0-100km/h: 14,6 sec.

Teks t  en  f o to ' s :  Lou i s  B lom

VERGELĲKING STATIONWAGONSDEGROTE3
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Motor: benzine
Opstelling: 4-cilinder lijnmotor
Cilinderinhoud: 2299 cm3

Max. vermogen: 100kW/136 pk bij 5100 tpm.
Versnellingsbak: viertraps automaat
Aandrijving: achterwielaandrijving
Carrosserie: onderstel zelfdragende carrosserie van staal
L/B/H: 4687/1826/1462 mm.
Wielbasis: 2700 mm.
Spoorbreedtev/a: 1549/1529 mm.
Ledig gewicht: 1435 kg.
Tankinhoud: 70 l.
Productie: van 1978 tot 1986
Aantallen: 199.000
Acceleratie 0-100km/h: n.n.b.

Motor: benzine
Opstelling: V6
Cilinderinhoud: 2664 cm3

Max. vermogen: 109kW/148 pk bij 5700 tpm.
Versnellingsbak: drietraps automaat
Aandrijving: achterwielaandrijving
Carrosserie: onderstel zelfdragende carrosserie van staal
L/B/H: 4885/1707/1460 mm.
Wielbasis: 2640 mm.
Spoorbreedtev/a: 1430/1360 mm.
Ledig gewicht: 1370 kg.
Tankinhoud: 60 l.
Productie: van 1975 tot 1985
Aantallen: 35.594 (van de 245 maar liefst 962.443 exemplaren)
Acceleratie 0-100km/h: 11,0 sec.

De trotse eigenaren bij hun bolides.
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daar kunnen de andere twee niet tegenop. De 504 Familiale
heeft altĳd een derde bank, die in tegenstelling tot bĳ de
Volvo en de Mercedes in de rĳrichting staat. Als passagier
geniet je van de zogenaamde bioscoopopstelling; je kĳkt
over de kalende kruin en de krulspelden van pa en ma
heen. Dat kan ook makkelĳk, want het dak is fors opge-
hoogd. 'Pa' zit niet geweldig: daarvoor is de zitting wat te
zacht en staat het stuur te vlak. Maar verder rĳdt de 504 erg
makkelĳk. ın al zĳn uitvoeringen doet hĳ het met een relatief
kleine viercilinder. Zescilinders maakten pas hun opwachting
in de 604 en 505. Qua prestaties hoef je dan ook weinig te
verwachten. Volgeladen met kinderen en bagage neemt de
Familiale ruim de tĳd om op snelheid te komen. Dit deert 
eigenaar eugène en zĳn grote gezin allerminst, hĳ neemt 
de 504 elk jaar trouw mee naar Zuid-Frankrĳk. De motor en
de versnellingsbak (met vloerschakeling) vormen een 
twee-eenheid. Zelfs zonder stuurbekrachtiging is de lange
Familiale zeer wendbaar, mede dankzĳ de kleine draaicirkel.
Wat wil je ook met smalle 185-bandjes. De enorme wielbasis
draagt samen met de zachte vering met lange veerwegen
en de straffe schokdemping bĳ aan het heerlĳke rĳcomfort. 

GöTeBorG 
De Volvo kan niet tippen aan dit comfort. er is heel bewust
gekozen voor een stevige, bĳna bonkige afstemming van
het onderstel, omdat de auto zich moest bewĳzen op de
eindeloze onverharde wegen in Zweden, canada en de Vs.
Maar ook op de Autobahn in Duitsland moest hĳ uit de 
voeten kunnen. Daardoor zĳn drempels niet zĳn ding, 
maar die bestonden destĳds (gelukkig) nog niet. Het 
onafgeveerde gewicht van de zware achteras wreekt zich
op klinkerwegen. Maar verder: een geweldig fijne auto. 
Hĳ stuurt lekker licht en is wendbaar dankzĳ de ultrakorte
draaicirkel (ook typisch Volvo, toen). De stoelen zĳn, zoals
het een Volvo betaamt, van een uitstekende kwaliteit en de
zitpositie is van deze drie auto's het meest geschikt voor
een ritje naar göteborg. Je rĳdt zonder kont- en rugpĳn in
één ruk door naar de Zweedse havenstad. De raamstĳlen
staan lekker rechtop, zodat we in de 265 ook een behoorlĳk

ruimtegevoel hebben, maar vergeleken met de 504 voelt 
hĳ krapper aan. Het kinderbankje uitklappen vereist de 
nodige behendigheid. De PrV-motor levert weliswaar 148 pk
als het moet, maar veel plezier lĳkt de V6-motor met zĳn
blokhoek van 90 graden er niet in te hebben. Hĳ voelt zich
in zĳn element als hĳ rond zĳn maximale koppel draait, dus
tot zo'n 3000 tpm. We hadden een wat aangenamere
sound verwacht, ietwat roffelig. Wat dat betreft kon de 
aspirant koper net zo goed een vrĳwel identiek presterende,
maar duidelĳk zuiniger 2,1-liter viercilinder bestellen. 
De drietraps automaat schakelt 'robuust', dus met enige
schokken. Dat was normaal in die tĳd. 

PAArdeNHAAr 
Met hun onderstelafstemming kunnen de Peugeot en de
Volvo niet op tegen de Mercedes. De 't' heeft als enige een
hydraulisch gedempte achterasvering (niveauregeling). 
Hĳ kan dus niet doorzakken als hĳ zwaar wordt beladen,
een kenmerk waar de sedans van Mercedes bekend om

waren. De t veert net zo elegant als zĳn voorkomen is. De
stuureigenschappen zĳn daarentegen het minst van dit trio.
ondanks de stevige, variabele bekrachtiging houd je de
Mercedes lastig op koers. Je voelt je best behaaglĳk in het
ruime en nuchtere interieur. De bestuurder heeft zicht op
drie grote klokken, met de kenmerkende grote stationsklok
op de plaats waar je een toerenteller zou verwachten.
Waarom de bestuurder aan zo'n reuzenrad moest draaien
om de bocht te kunnen ronden, zal altĳd een raadsel blĳven.
Het zitcomfort was in elke Mercedes destĳds een zorgenkind.
eigenwĳs als de Duitsers waren, hielden ze vast aan een
veerkern met een soort paardenhaar, zoals in de jaren dertig
nog gebruikelĳk was. Dat levert zowel voor- als achterin een
ondermaats zitcomfort op. Je hebt al na honderd kilometer
kont- en rugpĳn. Deze 230 te beschikt niet over een kinder-
zitje achterin. Als de eerste eigenaar er wel eentje bĳ besteld
had, keken de kinders in de kofferbak naar het achterop-
komend verkeer. De 230 was de beste motor in de t, omdat
hĳ als enige goed presteerde bĳ een relatief bescheiden

verbruik. onder de 4000 toeren blĳft de motor redelĳk stil,
daarboven wordt hĳ rumoerig. De viertraps automaat 
schakelt schoksgewĳs, zoals gebruikelĳk toen. 

WIe vAN de drIe?  
Het is vandaag de dag een zegen hoe verschillend auto’s uit
de jaren zeventig en vroege jaren tachtig eruitzagen, zaten,
voelden, en vooral reden. Dit zĳn auto's uit een tĳdperk
waarin schengen nog moest worden ingevoerd, alsof men
elkaar nog niet rücksichtslos kopieerde. globalisering
moest ook in de auto-industrie nog doordringen. 
De Peugeot 504 Familiale van eugène Hogervorst kostte
met 12.000 euro een derde van het bedrag voor de Merce-
des-Benz 230 te van Wim Vermeulen. De Volvo 265 gl van
Marcel Janssen vormt de gulden middenweg. Het trio op
de foto's levert dus een fraai tĳdsbeeld op. er hoefde minder
op de kosten te worden gelet dan tegenwoordig. Het 
gebruik van chroom voerde nog de boventoon en een auto
mocht nog veren, overhellen, inzakken en duiken in bochten
en bĳ remmanoeuvres. Maar het was ook een tĳd waarin
veiligheid nog geen hot item was, zodat je verstokt bleef
van allerlei waarschuwingslampjes en -toontjes. Dankzĳ 
gebrek aan onnodig veel motorvermogen hadden we met
z'n allen veel minder haast. We hebben van alle drie de 
auto's genoten. 
een winnaar of verliezer aanwĳzen is hier niet op zĳn plaats.
Ze hebben alle drie hun talenten en hun tekortkomingen.
De markt heeft beslist dat de Mercedes de meest waarde-
volle auto is. Prĳzen kunnen zomaar oplopen tot een mille 
of 25. De Volvo, in 265- of 245-gedaante, kost zo'n 15.000
euro. De Peugeot blĳft daar inmiddels niet ver achter. 
Zowel de Volvo, de Peugeot als de Mercedes zĳn inmiddels
schaars geworden.

Vlnr.: Stoer, elegant en de derde daar iets tussenin zou je deze ‘Grote 3’ kunnen omschrijven...

Volvo heeft dat zeldzame wegklapbare derde (kinder)bankje...
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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 229,-

SERVA

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

9 SEPTEMBER 2017
20-JAAR REGISTER!

KooPTIPS voLvo 265 (1975-1985) 
Jaar: De ontstaansgeschiedenis van de Volvo 265 gaat terug naar
1967, toen de stationwagon op basis van de 140 verscheen. Dankzĳ
de voortdurende doorontwikkeling van het model, werd in 1975 de 
zescilinderversie gepresenteerd. Hoewel hĳ tien jaar in productie is
geweest, wordt de Volvo 265 inmiddels zo zeldzaam, dat je elk 
aangeboden exemplaar direct zou moeten gaan bekĳken. en dat
lĳkt ook te gaan gebeuren met de 245, die ondanks 19 jaar productie
ook langzaam maar zeker aan het uitsterven is. 
Carrosserie: Volvo's hebben de sterkste carrosserieën. Ze zĳn goed
beschermd tegen roest, zodat die 'duvel' heel lang wegblĳft. toch
ontkomt ook de 200-serie niet aan de roest. Dorpels gaan het eerst,
samen met de achterste spatbordranden. Dan volgen portieren en
de A-stĳlen.
Techniek: De PrV-motor is niet geliefd. Hĳ is onderhoudsgevoelig,
zuipt als een tempelier en geeft daar weinig prestaties voor terug.
Hĳ is ook berucht vanwege zĳn te krap bemeten oliekanalen, waar-
door de nokkenassen bovengemiddeld snel slĳten. De grootste 
attractie is zĳn merkwaardige motorloop, wat komt door een 
onregelmatige ontstekingsvolgorde. De automatische versnellings-
bak is sterk, mits hĳ goed is onderhouden. De 245 is minder 
zeldzaam. De 4-cilinder motoren hebben een ĳzersterke reputatie.
Onderdelen: Volvo levert al tĳden amper meer onderdelen uit. 
Het levendige clubcircuit zal in de meeste gevallen soelaas moeten
bieden. Daarnaast is er op zo'n beetje elke straathoek in Nederland
een Volvo-specialist gevestigd, die u verder op weg kan helpen in
uw zoektocht naar onderdelen en het rĳdend houden van uw auto. 
Motorische onderdelen kunnen worden uitgewisseld met andere
PrV-modellen, zoals de renault 30 en de Peugeot 604. Hoewel deze
modellen nog zeldzamer zĳn dan de Volvo 265.
Aandachtspunten: roest op diverse punten, nokkenasslĳtage en 
slĳtage van de bekleding.
Clubs: Nl -  Volvo 240-260 register  - www.volvo240-260register.nl

Be -  Volvo classic club Belgium  - www.volvoclassicclub.be

de eIGeNAreN 
Eugène Hogervorst is een Peugeot-adept. Hĳ heeft de origineel 
Nederlandse (!) Peugeot 504 gr Familiale uit 1981, al sinds 2000 in
zĳn bezit. Dat dit exemplaar bewaard is gebleven, dankt hĳ aan zĳn
verblĳf in een spaans vakantiehuis. Hĳ werd uitsluitend gebruikt als
familietransporteur, van Waalwĳk naar spanje. Vandaar dat hĳ pas

100.000 kilometer heeft gelopen. tegenwoordig rĳdt de 504 
eugène nog steeds naar en van een vakantieadres. ın Frankrĳk... 
Wim Vermeulen importeerde in 2012 zelf zĳn Zwitsers geleverde
Mercedes-Benz 230 te uit Bremen. De 230 te is van het laatste
bouwjaar 1985 en heeft 198.000 km op de klok. Wim rĳdt er als 
huisarts voornamelĳk beroepsmatig mee. 
Marcel Janssen heeft in 19 jaar tĳd slechts 55.000 kilometer met zĳn
Volvo 265 gl 2.7 uit 1979 gereden. Hĳ gebruikt hem na de grondige
restauratie uitsluitend voor plezierritjes. Marcel nam de origineel in
Nederland geleverde 265 over van de moeder van een vriend. 
Hĳ kende de auto al, want hĳ reed hem stiekem in en uit de garage,
al voordat hĳ zĳn rĳbewĳs had. er staat nu 274.000 km op de teller.

PrĲSNoTerINGeN IN euro’S (2016)
Model Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Mercedes 230 te (1985) 18.000 11.000 6.500 
Peugeot 504 Familiale (1981) 13.500 9.500 5.500 
Volvo 265 gl Automatic (1979) 14.500 10.500 6.000 

Klasse 1: Excellente originele staat of kwaliteitsrestauratie naar originele specificaties. 

Klasse 2: Verkerend in zeer goede originele staat of vakkundig gerestaureerd. 

Klasse 3: In goede algemene staat verkerend.

Dit artikel is een (ingekorte) bewerking van een artikel afkomstig en
met toestemming overgenomen uit het klassiekertijdschrift 
Classic Cars nummer 15 uit 2016. 
www.autoreview.nl/classiccars

Volvo interieur: mooi leder en functionele eenvoudige bediening.

Mercedes interieur:  elegant maar wat saai misschien?

Peugeot interieur: rommelig en het meest gedateerd...
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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
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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

CONCOURS D’ELÉGANCE 
De 13e editie van het Concours d’Elégance 
Paleis Het Loo in Apeldoorn staat weer voor de
deur. Het grootste klassiekerevenement in 
Nederland vindt plaats op 1 & 2 juli 2017.
Een populair onderdeel van het evenement is
de klassiekerparkeerplaats. Parkeerplaats is 
eigenlijk niet de juiste benaming het is meer
een ‘mobiel’ museum. Parkeren is gratis voor 
iedere bezoeker die met een klassieke auto komt
gebouwd vóór 1976.

Komt u als bezoeker met uw eigen klassieker
dan bieden wij u de mogelijkheid om deze, 
zolang er ruimte is, gratis te parkeren op het 
evenementen terrein. Inzittenden dienen in het
bezit te zijn van een geldig entreebewijs.
www.concourselegance.com

www.facebook.com/volvo240260register

HOORNS OLDTIMER SPEKTAKEL
Op zondag 27 augustus 2017 vindt het Hoorns
Oldtimersspektakel weer plaats. Na de twee 
succesvol verlopen edities van dit spektakel
krijgt dit evenement wederom een vervolg. 
En wel op de Superkoopzondag van 27 augustus
in de Hoornse binnenstad. Dit doen wij ook nu
weer in nauwe samenwerking met Cleem 
Zandbergen en Citroengarage Van der Maat. 
De vorige jaren deden er ruim 150 automo-
bielen mee en natuurlijk gaan wij voor nog
meer, beter, groter en mooier! Dit jaar is de 
bovengrens bijgesteld aan de leeftijd van 

de auto’s, zij moeten van 1987 of ouder zijn.
We starten de dag met een rondrit door de 
omgeving (voor de liefhebber) en sluiten de dag
af met een defilé over de Gedempte Turfhaven
(ook voor de liefhebber).
Een jury beoordeelt de auto’s in drie leeftijds-
categorieen en er zijn leuke prijzen te winnen.
Meer informatie en een inschrijfmogelijkheid
treft u hier: www.edithhartog.nl. Een mailtje
sturen met naam, adres, telefoonnummer, merk,
type en bouwjaar auto mag natuurlijk ook. 
Dat kan naar info@edithhartog.nl.

In het kader van 90 jaar Volvo is o.a. Swedish Collection ruim vertegenwoordigd op het Concours d’Elégance: mooie Volvo’s in concoursstaat. Komt dat zien...

Hoorns oldtimerspektakel, de foto spreekt voor zich...

LENTETOERTOCHT
Meestal ziet u in Volvologisch een terugblik op
onze toertocht(en). Helaas kon uw vaste redac-
teur er niet bij zijn en heeft de redactie geen of
nauwelijks goed beeld mogen ontvangen. Het
was druk bezocht, gezellig en wederom perfect
georganiseerd. Waarvan akte. (Red.)

AUTOWEEK &RECLAME
Autoweek is redelijk gek van onze 200 serie.
Op youtube zijn diverse filmpjes te zien met 
‘Svensson’, de zo gedoopte 245. Altijd leuk om
die alleraardigste filmpjes van goede kwaliteit te
bekijken. Ook zien we de 240-260 nog regel-
matig in reclamefilmpjes terug. Maar waarschijn-
lijk vertellen we u niets nieuws. Bijgaand een
leuke foto van ‘Svensson’ in actie. (Red.)
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COLUMN

Het is steeds weer een feestje, lekker toeren met onze 240. toch liggen
gevaren vaak op de loer. Want het is oppassen geblazen op  de wegen
met het steeds drukker wordende verkeer. Het feestje wordt daardoor
regelmatig verstoord en soms is er van het feestje helemaal al geen
sprake meer als er idioten op mijn feestje komen. Want die nemen het
allemaal niet zo nauw met de verkeersregels. Nu zijn dat problemen
die zich tijdens het autorijden afspelen, maar ik heb steeds vaker 
problemen met het niet-autorijden; parkeren. Want  ‘je zet hem maar
ergens neer’ is er voor deze jongen niet bij, daar weet mijn lucia alles
van. ‘Doe eens normaal man!’ schreeuwde Wilders ooit tegen rutte,
maar ook ik krijg regelmatig van die soortgelijke opmerkingen op mijn
bordje van mijn vrouw als ik te lang op zoek ben naar een veilig 
parkeerplekje voor onze estate. De beste plek is eigenlijk nog niet goed
genoeg. Want ik moet er niet aan denken dat er ook maar iets met 
onze tank gebeurt bij mijn afwezigheid. Neem nu een doodgewoon 
parkeervak waar je deurklink aan deurklink staat. Deurtje tik is een 
spelletje waar menig automobilist onbewust mee bezig is. Parkeer hem
zeker niet naast een auto waar een kinderstoeltje op de achterbank zit.
Moeder de vrouw heeft altijd meer aandacht voor haar kleine dan voor
mijn Zweedse bordeauxrode deuren. tijdens het manoeuvreren van
die kleine in of uit de kinderstoel butst haar deur natuurlijk tegen de
mijne. ıs een parkeerhaven waar je bumper aan bumper staat dan een
beter alternatief? Niet voor deze jongen. Menig automobilist wil vaak
al smartphone-kijkend de zijne er tussen douwen. Fileparkeren noemen
ze dat met een mooi woord. Het had beter bumperparkeren kunnen
heten. Het woord fileparkeren heb ik trouwens nooit begrepen. ook
parkeren onder bomen is natuurlijk uitgesloten. Die vliegende wezens
zitten er allemaal niet zo mee waar ze hun behoefte doen. toch hebben
ze me een keer te pakken gehad. Het was dan wel niet bij onze 240,
maar de motorkap van onze donkergrijze Xc60 was een ideale schijt-
ehh... schietschijf voor die krengen. De minuscule zwarte poepjes  
vielen niet op tijdens onze vakantie. Bij de grote schoonmaakbeurt bij
thuiskomst was de schade maar op een manier te herstellen; overspuiten!
sinds die tijd zit er in mijn gereedschaptas standaard een fles water en 
papieren zakdoekjes zodat ik meteen actie kan ondernemen. toch zijn
er van die vreemde vogels die nog agressiever zijn. De kraai van slot
loevestein is een treiteraar eerste klas. toen wij onze 240 daar vorig
jaar parkeerden werd geadviseerd de buitenspiegels maar af te dekken.
De idiote vogel bleek zichzelf aan te vallen als hij zijn evenbeeld zag in
de autospiegels. over autospiegels gesproken. Parkeer ook nooit langs
een weide waar koeien staan te grazen. De rechter buitenspiegel van
onze 440 bleek in het verleden een smakelijk hapje voor een koe. 
gelukkig zat ik op dat moment op een terras aan de overzijde en kon
ik dus snel ingrijpen. De schade bleef zodoende beperkt tot enkele
krassen aan de onderzijde. Als ik op visite ga bij iemand in een woonerf
rij ik ook maar een  extra blokje om. spelende kinderen en veilig 
parkeren, niet de ideale combinatie natuurlijk. Fietsstuurtjes en 
voetballen, voor je het weet moet je ‘even Apeldoorn bellen’. 
Nee, het valt niet mee om ergens veilig te parkeren. Misschien moet ik
de rabobank maar eens bellen. De beveiligers die ’s nachts hun 
geldautomaten bewaken
kunnen dan misschien
overdag op onze classic
240 passen als ik ergens
moet  parkeren. Ben per
slot van rekening al zo
lang klant.
Frank van Gurp.

PARKEERSTRESS 



de afleveringen, dus is de achtervering ver-
beterd. Ook zijn de rubbers en een deel van de
uitlaat vervangen. Nu rijdt onze Volvo weer als
een trein, ehhh, ‘rolt’ weer als een Volvo. 

Na aanschaf zijn we direct weer  lid geworden
van het Volvo 240 -260 register. Ingrid van de
ledenadministratie herkende onze naam nog en
gaf ons weer ons oude lidnummer, namelijk 
lidnummer 370.

Maar hiermee is het verhaal nog niet afgelopen.
Onze zoon is inmiddels bij Skyhigh TV gaan wer-
ken en daar besloten ze om een nieuwe serie te
maken met Jeroen Krabbé en nu over Picasso.
Vanzelfsprekend wilden ze Jeroen Krabbé weer
in een rode Volvo 240 laten rijden, want dat is
een mooie eye-catcher. Wij boden nog gaan dat
ze onze Volvo hiervoor konden gebruiken. Ze 
besloten echter een andere rode Volvo station-
wagon te kopen en daarmee de serie te draaien.
Na de opnamen werd deze rode Volvo ingezet
als bedrijfswagen en komt onze zoon regelmatig
met deze Volvo thuis. Voor ons een uitgelezen
moment om beide rode Volvo’s op ons pad te 
fotograferen!
Roland Fennema.

(Een mooi verhaal dat perfect aansluit op onze
eerdere artikelen over Jeroen Krabbé en ‘zijn’
rode Volvo. Red.).
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TERUGKEER VAN LID 370
Jaren geleden stonden wij met de sleutels van
onze Volvo 245 in de showroom van garage 
Visser & Visser in Leusden. Onze trouwe Volvo
had het begeven, was op. Het kostte teveel geld
om hem rijdend te houden. Roos had hem een
laatste wasbeurt gegeven. Onze TF moest netjes
ingeleverd worden.
Hier kunnen we dat zonder gene zeggen, de 
tranen stonden in onze ogen. Afscheid nemen
van de charmantste  tank van de wereld, zoals in
Elsevier eens omschreven.
Anderen begrepen het niet want we hadden een
tweedehands Volvo V70 gekocht! Zeker geen
verkeerde auto, een spong voorwaarts qua
techniek en hij rijdt natuurlijk heerlijk. Toch, als
wij een Volvo 240 zagen rijden dan waren wij
gewoon jaloers. Ons lidmaatschap van het Volvo
240–260 register hebben we destijds opgezegd.
Bij clubactiviteiten kan je moeilijk aankomen
met een ‘niet Volvo 240’.

Vorig jaar ging onze jongste zoon stage lopen
bij Skyhigh TV. Een bedrijf dat in opdracht van
omroeporganisaties televisieprogramma’s maakt.
’s Avonds vertelde hij dat op de parkeerplaats
van het bedrijf een rode Volvo 245 stond die 
gebruikt was bij het maken van het programma
‘Krabbé zoekt van Gogh’ en dat deze auto te
koop stond. Een aantal afleveringen hadden 
wij op de televisie gezien, dus wij hadden al 
verlekkerd zitten kijken. 

Een paar dagen later nam onze zoon de Volvo
mee naar huis. Als kleine kinderen stapten wij
in de Volvo, ik startte de motor en het leek 
of oude tijden herleefden. Wij waren direct 
verkocht. Wat een mooi geluid, wat zit je lekker
(hoog), wat rijdt hij heerlijk! Déja vu!
Omdat het donker was, konden we de auto niet
goed bekijken, dus nam onze zoon de auto een
weekeind mee naar huis. Behoudens wat roest-
plekken, de bekende achterspatborden en bij
het dakraam, zag de auto er goed uit, tenminste,
voor ons leken. Een teamgenoot van een volley-
baller die veel aan Volvo’s sleutelt, heeft er ook
even in gereden en dit vond het ook een prima
wagen. 235.000 km stond er op de teller. 
Het onderhoudsboekje was aanwezig en ik kon
zien dat er een regelmatige berijder in had 

gereden, gemiddeld 15.000 per jaar. Met haar
heb ik telefonisch contact gezocht. De eerste 
eigenaar, jawel een oudere dame, had hem
nieuw gekocht, er met het gezin vele jaren met
plezier in gereden en was er heel zuinig op 
geweest. Zo mochten de kinderen bijvoorbeeld
niet met de schoenen op de bank. Heel her-
kenbaar! Het interieur zag er nog als nieuw uit.
Helaas was er een keer een tak op de motorkap
gevallen waardoor er wat deukjes waren ont-
staan. Voor ons geen probleem, de Volvo hoeft
niet helemaal perfect te zijn. 

Op voorwaarde dat hij wel APK gekeurd zou 
worden, hebben we hem gekocht. Er moest nog
wel het een en ander aan gebeuren. Volvo-
kenners zagen de auto nogal stuiteren tijdens

Rubriek voor en dóór leden.
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voor de 240-260 liefhebber.V LVOMONDIG

SLEUTELEN BIJ NORDICAR
Op 11 maart 2017 was er weer een sleuteldag
bij Nordicar in Heerhugowaard. ‘De Rode’ van 
Jeroen Krabbé, nu van Roland Fennema was ook
van de partij... een fotoimpressie.
Foto onder: Roland Fennema en zijn zoon (met
de 240 van Jeroen Krabbé).  Rechts: Theo Kion
en rechtsboven sleutelt Gideon Verhoeven.

Nu nog een ‘Van Gogh’ en een ‘Picasso” scoren en het feest is compleet!
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WAALWIJK SLEUTELDAG
Waalwijk 18-03-17, tijdens de sleuteldag bij Van
Roosmalen, zijn prachtige foto's gemaakt door
Raymond van der Ham. Een impressie...

VOLVO 1976CANADA: Foto rechts (op pagina 39): We zien hier een foto uit een Canadese brochure 2-1976 waarop te 
zien, een bruin gelakte Volvo 265 DL stationwagon met dubbele koplampen en een groene 245 DL stationwagon met 
chromen roofrack. De bijgaande kop luidde: “De nieuwe Volvo 265 en 245 stationwagens zijn logische alternatieven voor Volvo’s
sedans”.  Het kwam erop neer dat Volvo met zijn efficiënte en praktische 245 en de kenmerkende 265 de enige fabrikant van
luxe automobielen was die een stationwagen variant aanbood van zijn topmodellen. En dat met hetzelfde comfort èn de 
mogelijkheden om net zo soepel te manouvreren als met de sedans. Dit mede omdat de afmetingen in de breedte alswel in de
lengte hetzelfde zijn. Een duidelijk statement dat Volvo wilde uitdragen met deze 245-265 brochure.


