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VEEL  T E  V I EREN!
Vakantie vieren op de VKB
Voor de meeste mensen zit het vakantie vieren er alweer een tijdje op. Goed of minder goed, we hebben weer iets achter
ons om op terug te kijken. Dankzij onze club houden we de vakantiestemming er nog even in. Geheel in lijn met het thema
van de VKB:  ‘Op Vakantie!’, heeft Sjors Wolters op een paar kilometer afstand bij Vakantiepark Dierenbos wederom een veld
voor ons gereserveerd. Voor meer informatie en deelname neemt u gewoon contact op met het park o.v.v. Jubileumgast.
Feestvieren
Precies 20 jaar en één week na de oprichting vierden we ons twintigjarig bestaan bij Volvo Van Roosmalen in Best. 
De organisatie van ons vierde lustrumfeest was in de vertrouwde handen van onze eerste voorzitter Henk Dieteren. Omdat
de deadline voor de kopij van dit magazine eerder was dan het feest kan ondergetekende geen verslagje in een paar 
woorden doen, maar in het decembernummer komen we uitgebreid terug op de feestelijke activiteiten van ons jubileum.
Elk aanwezig lid werd deze dag getrakteerd op een mooi jubileumboekje van onze huiscolumnist Frank van Gurp.
Vierkant Geluk
Dit luxe gebonden hardcover boekje is helemaal samengesteld en gemaakt door Ronald Wassink, onze creatieve club-
redacteur. Het is vierkant geluk(t) en het is weer iets om trots op te zijn. Dit boekje is naast andere jubileumartikelen 
verkrijgbaar bij onze Butiken op evenementen en in de webwinkel... Nou ja... Er is nog veel te doen om die webwinkel, of
beter gezegd: de website. Het duurt ons ook te lang want we zijn er al een paar jaar mee bezig.  De aanhouder wint, dus 
we houden gewoon vol, het komt goed en dan hebben we weer wat te vieren. Er wordt aan gewerkt zogezegd.
Vieren doen we vaker
Vieren kun je ook zien als ‘terugkijken op’ en dat doen we in deze editie van Volvologisch weer. Maurice Pierik duikt in het
verleden en neemt ons 30 jaar mee terug in de tijd. We kijken terug op andere geslaagde evenementen van dit jaar waaronder
de zomertocht in Drenthe. Wellicht staat u of uw prachtige
240-of 260 nog ergens op de foto als u erbij was...
Wat er nog meer staat te gebeuren...
Natuurlijk de nodige sleuteldagen op de ons welbekende
adressen. Wij mogen deze bedrijven en hun medewerkers
toch echt bijzonder dankbaar zijn dat ze dit altijd weer vol
enthousiasme voor ons mogelijk maken! 
En verder is er ook nog een kleurrijke najaarsrit in de
regio Arnhem-Achterhoek. En voor je het weet zitten we
alweer met de vierde Volvologisch van dit jaar mijn 
verjaardag met kerst te vieren...
Rest nog, gewoon omdat het leuk is, een vakantiekiekje
bij Thord Paulsen (bekend van de TV) voor de deur van de
afsleepdienst in Odda Noorwegen...

Med vänliga hälsningar, Kees Aelberts

BIJ de cover: de cover van deze uitgave is gevuld met
een creatieve foto van raymond van der Ham. Gemaakt
op een van onze vele sleuteldagen. op deze dagen
komt er jaarlijks een keur aan 240 en/of 260 modellen
voorbij en daarom vond de redactie het leuk om op ons 
jubileumnummer van september één van die foto’s te
plaatsen. een karakteristiek beeld van de neus van een
volvo uit de 200-serie met de duidelijk aanwezige 
bumper en een in kleur meegespoten spoiler. Het 
betreft hier de 242 GL Sedan uit 1984 van ons clublid
Hans van oorsouw (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  
Wijnand Stinissen (coördinator)

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 • September 2017 • nr.3
VOLVO 240-260 REGISTER Opgericht op 
06-09-97• VOLVOLOGISCH LEDENMAGAZINE
(verschijnt 4 x per jaar in de laatste week
van ieder kwartaal).
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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
2858 E.  Reidinga Leeuwarden 245 SE
2859 S.  Haites Waskemeer 245 GLE
2860 W. van Nood Leiden 245 DL
2861 C.  Hendriks Amsterdam 244 
2862 M.  Duĳker Waddinxveen
2863 P. de Bruĳn Vlaardingen 244 DL
2864 S.  Verbossen Bussum 240 Polar
2865 H.P.  Jongman Zierikzee 244 GL
2866 J. van Vuure Ermelo 245 Super Polar
2867 E.B.  Nieuwenhuis Nieuw Beerta 245 SE
2868 P. den Hartigh Oudorp 245 Polar

ACTUELE INFO OP ONZE WEBSITE!

NIEUWELEDEN
TOT EN MET AUGUSTUS 2017
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UITHALER PAG 20-21: Op de uithaler zien we deze keer
een rechtsgestuurde Volvo 262C uit modeljaar 1979 
die vrolijk voor Downing Street 10 geparkeerd staat. 
Misschien was Pehr Gyllenhammar (destijds de top-
man van Volvo) even op de thee bij de toenmalige 
minister-president van het Verenigd Koninkrĳk, James 
Callaghan. Of je zou kunnen denken dat de prime 
minister zijn Volvo 262C liet voorrijden? Nee, als 
premier van het Verenigd koninkrijk ben je verplicht
Engels te rijden. Indertijd was de Rover P5B de geijkte
keuze voor de eerste minister.

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!

KALENDER2017
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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
3024

ATTeNTIe! Kopij, foto’s/illustraties en kleine advertenties 
voor volvologisch nr. 4-2017, moeten uITerLIJK 12 Nov. 2017
in het bezit van de redactie zijn!

OOK MEEDOEN AAN ONZE EVENEMENTEN?

8 8 30 JAAR GELEDEN, NAJAAR 1987

14 VOLVO 242 GTC TURBO, PROJECT TORPEDO

20 UITHALER VOLVO 262 BERTONE 1979

23 BUTIKEN, 240-260 GADGETS EN PARAFERNALIA

24 TERUGBLIK ZOMERTOERTOCHT DRENTHE

30 TERUGBLIK VOLVODRIVE TREFFEN AQUABEST

36 VOLVOMONDIG EN COLUMN VAN GURP
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over modeljaar 1988 kunnen we kort zĳn: behalve
een gewĳzigd stuurwiel en nieuwe lakkleuren bracht
dit modeljaar geen zichtbaar nieuws voor de 240.

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

NAJAAR 1987
nieuwe electronic climate control. 
Het belangrĳkste nieuws is niet cosmetisch. Voor het eerst
zĳn de Volvo 760 sedan en ook de 780 coupé voorzien
van een onafhankelĳke achterwielophanging met een 
flink vergrote spoorbreedte. Volvo zweerde altĳd bĳ 
starre achterassen, omdat deze door de gelĳkblĳvende
spoorbreedte een veiliger weggedrag zouden opleveren.
een starre as is ook een stuk goedkoper en degelĳker 
dan zo'n complexe onafhankelĳke wielophanging. 
Als nadeel geldt echter het veel hogere onafgeveerde 
gewicht waardoor bĳ slecht wegdek de as de neiging
heeft niet altĳd netjes het wegdek te volgen. Bĳ richels

bonkt zo'n zware as wel. De concurrentie was al lang 
overgestapt naar onafhankelĳke wielophangingen. 
De starre as werd steeds meer geassocieerd met vracht-
wagens. en dat zĳn kwalificaties die natuurlĳk niet passen
bĳ een sjieke wagen als een 760 of 780. en hoe goed de
achteras was, een starre as kon écht niet meer.

NAJAAr 1987, ModeLJAAr 1988 
ondertussen voegde Volvo goedkopere modellen toe aan
de 740-serie. Deze 740 (zonder toevoeging) heeft een
tweeliter benzine motor of een 2.4 diesel. Voor de rest bleef
ook de 740-serie nauwelĳks aangeroerd. Dat zelfde gold
voor de 340/360-serie. oK, de 360 gle maakte plaats voor
de 360 glt sedan, maar dan heb je het wel gehad. Dat
moeten dus rustige tĳden zĳn geweest voor de fotografen
en brochure-makers van Volvo. of niet?

oNAfHANKeLIJKe AcHTerwIeLopHANGING...
op eeN voLvo?
Het grote nieuws vinden we dit jaar bĳ de duurste Volvo's.
Na liefst vĳf jaar zonder grote wĳzigingen ondergaat de
Volvo 760 een flinke metamorfose. De 760 onderging 
zo'n 2.000 veranderingen meldt Volvo trots.
Meer afgeronde voorzĳde met koplampen met 'lees-
gedeelte'. Aluminium motorkap die de ruitenwissers 
bedekt. Nieuwe bumpers en velgen. Aan de binnenzĳde
valt vooral het meer afgeronde dashboard op en het

Foto boven: Trots toonde Volvo de mogelijkheden van de Multilink

wielophanging van de 760/780.

Foto: Ook de Amerikaanse versie van de 760 kreeg een Euro front. 

De koplampen zijn wel iets anders. Dat oogt een stuk moderner en

viel bij in de smaak bij de Amerikaanse Volvo-klant.

De nieuwe multilink achterwielophanging ziet er niet 
alleen een heel stuk geavanceerder uit, hĳ zorgde daad-
werkelĳk voor meer comfort én een betere wegligging. 
om de productiekwaliteit van de 760 op een hoger plan
te tillen werd de Volvo 760 voortaan uitsluitend in 
Kalmar geproduceerd. 

Tabel rechts: Programma 240 modeljaar 1988

Foto: De vernieuwde 760 modellen in vol ornaat. Let even op de 

achterwielen: door de nieuwe achteras kreeg de 760 Sedan een veel 

grotere spoorbreedte wat op deze foto goed te zien is.

Geheel onder: de MY88 brochures
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voLvo 480 TurBo
eind 1987 wordt de Volvo 480 turbo aangekondigd. 
De verkoop zou in 1988 pas beginnen. eindelĳk krĳgt de
sportieve Hollander het bĳpassende motorvermogen. 
Het renault blok is door Porsche engineering onder 
handen genomen en van een turbolader voorzien. Hoewel

120 pk nog steeds erg bescheiden is, maakt de motor 
dankzĳ het grote koppel wel indruk en weet hĳ de lichte
480 goed in beweging te krĳgen. een standaardsprint naar
100 km/h lukt in 9 seconden en de topsnelheid is 200 km/h. 

wereLdwIJde verKopeN vAN voLvo
Zoals eerder gemeld was modeljaar 1987 een groot 
succes. Nooit eerder bouwde Volvo zoveel auto's, namelĳk
421.838 auto's. Als we kĳken naar de verkoopcĳfers van
het kalenderjaar 1987 zien we logischerwĳs hetzelfde beeld.
ın Noord-Amerika haalde Volvo een marktaandeel van
1,02% tegen 0,97% een jaar eerder. ın totaal verkocht 
men 105.100 Volvo's uit de 200- en 700-serie. ıets minder
dan een jaar ervoor, en dat kwam omdat de totale auto-
markt in Amerika was gekrompen. ın canada verkocht
men in die tĳd 7.400 auto's. ook iets minder dan een jaar
eerder, maar wederom met een stĳgend marktaandeel.
ın Zweden werd een record geboekt. liefst 72.500 Volvo's
werden verkocht, wat neer komt op een marktaandeel van
23%. ın de overige Noordse landen verkocht Volvo 16.500
auto's. ın de overige europese landen verkocht Volvo
176.500 wagens. ın groot-Brittannië waar Volvo altĳd grote

30JAARGELEDEN - NAJAAR 1987

populariteit genoot werden 70.900 wagens afgezet
(marktaandeel 3,5%). ın West-Duitsland waren de Volvo's
200- en 700-series de meest geïmporteerde auto's in hun
klasse. Dat is een andere manier om te zeggen dat het
marktaandeel van Volvo eigenlĳk gering was. ın totaal 
verkocht Volvo er namelĳk 17.300 auto's, wat op een 
totale markt van ruim 2,75 miljoen neerkomt op een
marktaandeel van 0,6%. opmerkelĳk was dat in West-
Duitsland de stationcar-modellen in opmars bleken, 
waardoor de verkoop van de 240-serie zelfs steeg.
Volvo's marktaandeel in Frankrĳk was circa 0,9%, wat 
neer kwam op zo'n 18.500 eenheden. Hier verloor de 
300-serie, wat gedeeltelĳk werd gecompenseerd door 
de betere verkoop van de 700-serie. Dat Nederland een
echt Volvo-land is laten de cĳfers wel zien. ın 1987 werden
hier 26.553 Volvo's verkocht (marktaandeel op 4,8%), 
wat vooral door het blĳvende succes van de 300-serie
kwam. ın Zuidoost-Azië en Japan gingen de zaken goed.
ın totaal werden er 9.500 Volvo's verkocht, waarvan 3.300 
in Japan (een stĳging van 50%). ın thailand verdubbelde
de verkoop tot 1.600 Volvo's. en in Hong Kong was Volvo
marktleider onder de europese automerken. ook hier 
praten we over 1.600 auto's. Volvo was ook europees

De Volvo 240 Sedan: al jaren een vertrouwd 

gezicht, en al jaren zonder spannende nieuwtjes.

Nou Amerikanen waren er dol op. 

Boven: De Nederlandse importeur was zich zeer bewust van de 

onderhuidse kwaliteiten van de 240.

Links: Op de 480 Turbo werd zeer lang gewacht. In december werd 

de auto eindelijk aangekondigd.

Boven: In dit diagram is goed te zien dat driekwart van de Volvo's

240 verkocht werden in Noord-Amerika en de Noordse landen.

Rechts: Het Europese modelprogramma in vogelvlucht. We zien 

de 360 GLT vijfdeurs en sedan, 480 ES, 240 GL Stationcar, 740 Turbo, 

760 GLE en 780.
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marktleider in Maleisië. Volvo's internationale belasting-
vrĳe autoverkoop via de Volvo tourist & Diplomat sales
(tDs) ging ook lekker. 11.600 Volvo's werden op die 
manier verkocht.

de 240 IS eeN voLHouder
Vooral de Amerikanen bleven dol op de 240. liefst 47%
van alle verkochte Volvo's was een 240. Dat is frappant,
vooral als je daarbĳ bedenkt dat het leveringsprogramma
van de modernere 700-serie veel uitgebreider is. De
Volvo-klant bleek echter niet zo gecharmeerd van de 
Amerikaanse styling van de 700-serie. Misschien was het
niet zo verstandig van Volvo om een relatief dure auto zo
sterk te laten lĳken op een alledaagse Amerikaanse auto.
ın scandinavië, of correcter gezegd de Noordse landen,
bleef de 240 ook populair. ın Zweden koos bĳna een
kwart van de Volvo-kopers voor de 240. Deze markten 
bepaalden eigenlĳk de blĳvend goede verkoopcĳfers 

van de 240-serie, want in totaal 
werd in deze landen driekwart van 
alle 240's verkocht. De populariteit van 
de 240 in de overige europese landen stak 
daar met een aandeel van ongeveer 10% van
het totaal verkochte aantal Volvo's schril bĳ af.

SoMMIGe oudJeS doeN HeT 
NoG Goed ...
Desalniettemin was men in europa de Volvo
240 nog niet vergeten hoor. op 18 juli 1987
maakt De telegraaf gewag van een Brits 
onderzoek naar de bruikbaarheid van auto's
die al een decennium in gebruik zĳn. Dit 
bureau, Prs Autodata, heeft hiervoor 
gebruik gemaakt van de statistieken in acht
europese landen. gegevens van fabrikanten,
importeurs, schroothandelaren en 
technische keuringsdiensten werden 
hierbĳ geraadpleegd.
De lĳst bevatte de nodige verrassingen, 
op eentje na. De auto die als nummer één
uit de bus kwam was de Volvo 240, een 
logischer winnaar aldus de schrĳver rob de
Jager. De auto deed zĳn bĳnaam 'De tank'
dus toen al eer aan. 

Wordt vervolgd.

30JAARGELEDEN - NAJAAR 1987

Foto links: Deze advertentie geeft duidelijk het 

Amerikaanse modelprogramma weer. Daar werden

alleen grote Volvo's verkocht.

Rechts: 

De 240 bleek

in 1987 al zeer

duurzaam, en

dat verraste

niemand.
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242GTCPROTOTYPE

de 242 GTc TurBo
We gaan terug naar 1977. Birger Fredricson is hoofd van 
de afdeling speciale voertuigen bĳ Volvo. op een nacht
schiet hĳ wakker met het idee van een sportieve coupé 
op basis van de zojuist geïntroduceerde Volvo 262 c. 
Hĳ maakte meteen een schets hoe de 262 c kon worden
veranderd in een sportieve auto. De volgende morgen
spoedde Fredricson zich naar het werk om daar zĳn idee
verder uit te werken. en 's middags was het ontwerp al klaar.
omdat de 242 gtc, zoals hĳ het sportieve model noemde,
gebruik maakte van een bestaande carrosserie, zouden 
de investeringen voor dit model beperkt blĳven. Waar de

onlangs dook in een speciale volvo-uitgave van het Zweedse
blad Klassiker de volvo 242 GTc op. Tot op heden zijn er diverse
prototypes van de volvo 200-serie bekend. Zo staat er in het
volvo Museum te Gotenburg een volvo 263 hatchback, maar de
242 GTc is al die jaren onder de radar gebleven. Tot nu dan.
Maurice pierik, laat zijn licht schijnen over deze aparte story.

PROJECT TORPEDO IN PARTICULIER BEZIT... 

Bron: Volvo Klassiker Specialutgåva #1-2017, foto’s Fredrik Nyblad

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  15

262 c een nogal dure en trage auto was, zou de 242gtc
zĳn sportieve uiterlĳk waarmaken. Voor de motorisering 
had Fredricson twee opties op het oog: de 16-kleps B19
motor met dubbele solex carburateur van Volvo's race 
afdeling r-sport, en de B21et turbomotor die op dat 
moment nog in ontwikkeling was. 
omdat de 242 gtc de carrosserie deelde met de 262 c
zou de sportieve wagen ook bĳ Bertone in ıtalië gebouwd
kunnen worden. De productiecapaciteit zou daar echter
flink uitgebreid moeten worden. De 242 gtc zou 
beduidend goedkoper moeten worden dan de 262 c 
om zo andere klanten te kunnen trekken.

Boven: Een paar studieschetsen van de GTC. Goed te zien dat 

men hier experimenteert met de striping. Klaarbijkelijk werd 

destijds gekozen voor de rechtse versie met de striping onderaan. 

Onder: De merkwaardige grille van de GTC met vérstralers...

Geheel onder: Deze foto toont mooi het ultra-sportieve karakter 

van het prototype. Mede door het verlaagde dak, de sportieve grille,

de velgen, de rode kleur en de striping. Een mooie studie maar helaas

te duur om te tot een betaalbaar productiemodel te komen.

Boven: Een studieschets van het GTC Logo. Op de foto onder is  goed

te zien dat de uiteindelijke uitvoering nagenoeg gelijk is. 

Onder: Of de golfers die afgebeeld staan bij de GTC op deze reclame-

foto nu echt de doelgroep moesten vormen valt te betwijfelen.



ModeLJAAr 1978
een prototype van de 242 gtc werd gebouwd. een 262 c
MY78 diende als basis en werd voorzien van de 16-kleppen
motor en een 242 gt onderstel. Met de ruim 230 pk moet
de 242 gtc een hele snelle auto zĳn. om de sportieve 
uitstraling te onderstrepen werd gekozen voor een knalrode
lakkleur. Zelfs de bumpers werden (deels) rood gelakt. 
Het interieur is nagenoeg gelĳk aan een reguliere 242 gt,
dus zwart met oranjerode strepen. om de carrosserie wat
slanker te laten ogen kreeg de auto zwarte decor stripings
met 'turbo' opschriften. Verder heeft de auto een vlakke
240-motorkap en een wat merkwaardige grille met 
vierkante koplampen en vérstralers. een dergelĳke 
combinatie zie je hoogst zelden op een 240. Verschillende
ontwerpen werden bedacht, en het prototype kreeg aan 
iedere zĳde een ander ontwerp striping. 

omdat het hele project met de naam 'torpedo' geheim
was, voerde Fredericson de ombouw van de wagen en de
presentatie van het concept bĳna helemaal alleen uit. Voor
de fotoshoot werden een paar vrienden opgetrommeld. 
ın de herfst van 1978 werd de Volvo 242 gtc aan de 
directie van Volvo getoond. ondanks het enthousiasme
werd het daarna stil rondom project torpedo. Normaal 
gesproken verdwĳnt een prototype op de schroothoop 
of duikt een exemplaar jaren later op in het museum. Maar
in dit geval werd de testwagen verkocht aan carl-Magnus
skogh, een testrĳder van Volvo. Hĳ bracht de auto weer
terug naar de fabrieksstaat. De auto kreeg weer een V6
motor en werd zilver metallic gespoten. Diverse details, 
waaronder het interieur werden echter niet veranderd,
waardoor de '262 c' niet helemaal terug origineel werd.

Jaren later kwam Johnny Widén, een fervent Volvo 242 gt
verzamelaar de bĳzondere 262 c op het spoor. eigenlĳk
had hĳ het plan opgevat de auto als interieurdonor te 
gebruiken voor een van zĳn 242 gt's. Maar waarom had
deze 262 c een gt-interieur? Waarom zĳn de achterlichten
en sierlĳsten allemaal zwart afgewerkt en niet verchroomd?
De 262 c intrigeerde hem en na wat speurwerk begreep
Widén dat hĳ een bĳzondere auto had gevonden. Het is 
zĳn bedoeling om de 262 c weer helemaal terug om te
bouwen naar de 242 gtc specificaties.
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262GTCPROJECT TORPEDO

Onder: Op deze foto is goed te zien dat de GTC, door de striping aan

de onderzijde in combinatie met het verlaagde dak, extra snel oogt.

Boven: Het kenmerkende sportieve interieur van de GT werd nagenoeg

letterlijk overgenomen in het ontwerp van de GTC. 

Boven en rechts: De GTC die weer een 262 C werd maar toch niet 

helemaal, bleek na grondig onderzoek...

wAAroM werd proJecT Torpedo GeSTopT?
Het kan zĳn dat Fredericson erg optimistisch was over de
succeskans van zĳn 242 gtc. Maar soms kan een 
presentatie om onduidelĳke redenen niet goed vallen. 
Het is niet gemakkelĳk in te schatten of een projectvoorstel
inderdaad een gouden greep zal zĳn.

Achteraf beschouwd is het maar de vraag of de 242 gtc
succesvol had kunnen zĳn. Anno 1980 had de europese
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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

klant de auto verouderd kunnen vinden. een Mercedes 280
ce, BMW 6-serie of Porsche 924 is toch een slag moderner.
ondanks het verlaagde dak en de striping is de 240 in de
basis een auto die in de jaren '60 op de markt kwam.
ın Amerika zou zo'n auto misschien wel kans maken. Hĳ doet
toch wat denken aan een Mustang. Maar dan had men wel
andere koplampen moeten toepassen, want die europese
koplampen stond men indertĳd in Amerika niet toe. 

omdat het koetswerk van Bertone afkomt (daar werd het
dak er af gezaagd en vervangen door een platter exemplaar),
zou deze 242 gtc wel erg duur worden. De afwerking is
weliswaar eenvoudiger dan die van de 262 c, maar de
motor beslist niet. Het prĳskaartje zou waarschĳnlĳk niet 
ver onder die van een 262 c komen. Bovendien verkocht
de 262 c veel beter dan verwacht en had Bertone moeite
om de productie bĳ te benen. 
tot slot had de 242 gtc behoorlĳk in het vaarwater van de
toentertĳd nog te introduceren 244 turbo kunnen komen. 

NoG eeN Tweede 242 GTc?
toch moet de 242 gtc bĳ iemand wel een goede indruk
achtergelaten hebben. Niemand minder dan de bestuurs-
voorzitter van Volvo, Pehr gyllenhammar, reed in 1981 
rond in een rode 262 c. Het is bekend dat de favoriete 
kleur van gyllenhammar rood is. Maar verder is zĳn 262 c
ook helemaal omgebouwd. Zo heeft deze coupé een
B21et turbo motor en is de wagen helemaal sportief 
afgewerkt met zwarte sierlĳsten en turbo velgen...

De rode 262 c van gyllenhammar is te zien in het Volvo 
Museum. De 242 gtc zal wellicht ook binnenkort weer in
volle glorie te bewonderen zĳn.

Onder: De 262 C van Pehr Gyllenhammar is op zijn verzoek geheel

verbouwd tot rode sportscar. Hij hield nu eenmaal van rood.

Boven: De speciale uitgave van het Zweedse ‘Volvo Klassiker’. Nu in

de winkel! (Te bestellen bij Volvodrive Magazine).

262GTCPROJECT TORPEDO

Onder: Mooi rood is niet lelijk maar dit gaat wel erg ver...
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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 ÉN
ENGELSTALIG.

5.-

WWW.VOLVO240-260REGISTER.NL15.-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 speciale ledenprijzen en excl. verzendkosten. 
De artikelen zijn ook te koop voor niet-leden, voor prijzen
(zie website) en te zien 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 body-
warmers te naaien.
Exclusief clubitem.

REgisTER-MoK
Leuke jubileummok

om koffie, thee of melk uit te 
drinken en voortdurend aan ons 

register te denken!

KEnTEKEnPlaaT-
hoUDERs
Oplegmodel 
per 2 stuks.

8.-
caP (navY)
Luxe Cap met metalen 
bucklesluiting en 
geborduurd clublogo.

PaRKEERschijf
Hardplastic, tevens 

ijskrabber. Onmisbaar 
in uw 240 of 260. 

Nu slechts 4,-

jUBilEUMaanBiEDing!
BoEKjE viERKanT gElUK

Luxe gebonden jubileumuitgave
van leuke 240-260 columns.

Uitgegeven ter gelegenheid van
ons 20-jarig  jubileum.4.-

5.-

7.-

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.-

jUBilEUM
aanBiEDing!

najaaRs
aanBiEDing!

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
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.

6.-



vERschillEnDE lanDschaPPEn 
Zaterdagochtend na een hartelĳke en ontspannen ontvangst
in het Van der Valk Hotel in Spier vertrokken wĳ met de 
Tourtocht map op schoot. Deze tocht was uitgezet door de
Volvo clubleden Mart en Liet van Vloodorp. je kon zien dat 
zĳ hier met veel passie aan hadden gewerkt. Zaterdag reden
wĳ door het westelĳk gedeelte van Drenthe en de route
bracht ons op diverse, pittoreske plekken.   
Drenthe heeft heel diverse landschappen met bĳbehorende
sferen die ons tĳdens de rit allemaal passeerden. Het mooie
weer maakte de vele beelden die we door de voorruiten 
van de 240’s en 260’s zagen langskomen nog mooier. 

‘KniEPERTjEs’  
Tussendoor heeft Liet - die in Drenthe gewoond heeft - 
ons een aantal wetenswaardigheden over de provincie 
bĳgebracht die we via lastige vragen moesten ontdekken. 
Zo hebben we geleerd dat Diever een prachtig 
Openluchttheater heeft, waarin gedurende de zomer al 
decennialang Shakespeare voorstellingen in de 
Nederlandse taal worden uitgevoerd. Een aanrader! 
Onderweg kregen wĳ ook nog ‘kniepertjes’ uitgereikt...
Nee, dit zĳn geen lege portemonnees maar authentieke
platte wafels. Maar ook leerden we nog en passant dat 
‘siepels’ Drenthse uien zĳn! Vol van deze vele indrukken 
mochten wĳ ‘s avonds in het hotel genieten van een heerlĳk
en uitgebreid buffet en mooie gesprekken. 

Teks t  Ba r t  N i enhu i s  -  f o to ' s  A rno ld  Ado l f se  en  f a cebook  240 -260  r eg i s t e r .

TERUGBLIK 10 EN 11 JUNI 2017
ZOMER TOERTOCHT DRENTHE
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Foto’s: Diverse landschappen, mooie 

pittoreske plaatsjes, hunebedden en 

klederdracht. 

Kortom, Drenthe in een notedop.

Onder: Dit lijkt wel een poging tot het 

realiseren van een 240-260 hunebed...

voor het Pinksterweekend kreeg ik van arnold adolfse, mijn schoolvriend die ik al 40 jaar ken, een 
uitnodiging. of ik zin had in een 2-daagse Zomer Tourtocht in Drenthe in zijn volvo 240? hier hoefde
ik niet lang over na te denken. Een mooie gelegenheid om, al rijdend door een prachtige provincie,
weer eens bij te praten.  



vRiEnDElijKE gasTvRoUwEn 
Na een goede nachtrust en een zeer luxe ontbĳt 
vertrokken de oude en de nieuwe (zondag)deelnemers. 
Dit keer stond het oostelĳk deel van het mooie Drenthe op
het programma. Uiteindelĳk kwamen in het sfeervolle 
authentieke dorpje Orvelte alle deelnemers met hun 
Volvo’s 240 en 260 weer bĳ elkaar. 
De zeer vriendelĳke gastvrouwen van het Restaurant 
‘De Schenkerĳ’ hebben ons goed verzorgd en wilden 
graag voor ons poseren in hun originele klederdracht. 
Na wederom zeer hartelĳke gesprekken was het tĳd om 
afscheid van elkaar te nemen. 

Zelf ben ik ooit als dienstplichtig soldaat gelegerd 
geweest op de johannes Post kazerne in Havelte. 

Foto: Gebruikt, geconserveerd Zweeds staal

tussen gebruikt werktuigenstaal.

Resultaat: een mooi en sfeervol plaatje!

Nu, 35 jaar later, heb ik de Hunebedden, hier schuin 
tegenover, pas voor het eerst gezien... 

Mart en Liet, heel hartelĳk dank hiervoor en natuurlĳk voor
de rest van de bĳzondere tocht! Ik heb genoten!

Foto’s linksonder: De motorkappen gingen uiteraard weer open en

dan zie je nauwelijks van nieuw te onderscheiden motoren. Ja, onze

registerleden zorgen heel goed voor ons cultureel erfgoed.

Verder zien we dat Drenthe ook creatief maatschappelijk protest laat

horen, wie de pop voorstelt bij het wolvenprotest moge duidelijk zijn.

Foto onder: Arnold Adolfse en ondergetekende als bermtoerist. 

Nu zult u denken dat wij met de caravan deze Tour de Drenthe hebben

gedaan, maar nee, deze prachtige caravan oldtimer stond langs de

weg. Ziet er wel toepasselijk uit zo. En om de vraag van de redactie te 

beantwoorden, nee, we zijn echt geen broers.
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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.

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

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



VOLVODRIVETREFFEN 2017AQUABEST

op bĳna iedere foto is wel ergens een 240 te vinden, vaak niet direct in de voorgrond, maar dat was nu juist 
het leuke van deze dag: de enorme variëteit die kris-kras door elkaar stond. het leverde leuke (wat type volvo’s 
betreft contrastrĳke) foto’s op van volvo’s die je normaal gesproken niet zo vaak naast elkaar ziet staan.

FOTOIMPRESSIEVANTWEEDEPINKSTERDAG

Teks t  en  f o to ' s :  
E r i k  S chwar t z
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035 588 52 22

WWW.SWED ISHCARPARTS .NL

DÉ WEBSHOP

VOOR AL UW

VOLVO ONDERDELEN

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

ADVERTEREN? NEEM CONTACT OP!
B E L  M E T :  0 3 5  6 5  6 6  2 0 2
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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
AUTOSCHOUWDAG LIENDEN 
Je vraagt je soms af in welke staat je dierbare
Volvo nu echt verkeert. Als je niet heel erg 
technisch bent kan je blinkende 240 of 260 
er best mooi uitzien maar is alles wel zo mooi
als het er uitziet? Een kenner ziet vaak snel wat
er op korte of soms langere termĳn moet gaan
gebeuren om je bolide in die optimale staat te
houden. Welnu, daarvoor is de autoschouw.

De autoschouwdag is op 1 juli 2017 voor de 2e
keer gehouden bij Svenska Bildelar in Lienden.
Eigenaar Gerard en zijn zoon Lars Mulder, die
studeert aan de TU in Eindhoven,  waren de hele
dag in touw om de auto's van de deelnemers te
inspecteren. Elke deelnemer kreeg na de schouw
een uitgebreid rapport met bevindingen en 
adviezen uitgereikt.
Tussen de autoschouwen door namen zij de tijd 

www.facebook.com/volvo240260register
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COLUMN

Oh, wat hadden wij geluk in 2001 toen Frank Smeekens belde en zei
dat de 240 GL Classic nog beschikbaar was. Vierkant geluk kun je wel
zeggen. Na een periode van rond ongeluk, met onze Lancia Ypsilon,
brak een nieuw tijdperk aan. Nu moet je dat rond ongeluk niet al te 
letterlijk nemen, maar na het lezen van de botsproeven van deze kleine
ronde ıtaliaan zou het zo maar kunnen gebeuren. Hij bungelde namelijk
onderaan het lijstje van de testresultaten van Euro NCaP begin deze
eeuw. Onze Volvo 480 kreeg na 2 jaar een stoere Zweedse broer en
mijn Lucia een nieuwe Zweedse liefde. Lekker vierkant en ze voelde 
zich zo veilig als Floris in zijn harnas met een 3-punts gordel om in een
pantserrupsvoertuig. Dat was heel wat anders dan dat eitje op wielen.
Niet alleen Lucia was vierkant gelukkig, ook deze jongen was 
wel gecharmeerd van deze Zweed. De 480 bleef vaker in de garage 
en ‘op stap’ met dit Volvo icoon was steeds weer een vierkant 
geluksmomentje. Eind 2003 kwam er nog een Zweed bij in de familie…
een Saab 9-3. Niet rond, niet vierkant, maar een beetje er tussenin. 
Met airco en trekhaak deed hij dienst als ons caravanmaatje. Toen een
goede vriend op zoek was naar een ‘boodschappenwagentje’ voor zijn
dochter kwam onze 240 ter sprake. Na veel wikken en wegen werd 
de 240 ‘uit huis’ geplaatst. Drie auto’s in de familie bleek toch wel een
flinke aanslag op onze bankrekening. Met de achterliggende gedachte
dat we af en toe nog eens een blokje om mochten met Djärv deed ons
besluiten om hem aan zijn dochter te gunnen. De jaren vlogen voorbij
en bij thuiskomst van de wintersportvakantie in 2009 lag er een 
opvallende oproep van onze Volvo dealer in de brievenbus. Niet onze
480 of V70 (de Saab paste toch niet in de familie), maar ‘onze’ 240 
was toe  aan een aPK keuring. Lees ik dat goed… ’onze’ 240? ıs die 
dealer van het padje of zo? Of heeft de RDW ze niet allemaal meer op
een rij? Die 240 stond al 5 jaar niet meer op onze naam. Maar de 
melding: ‘Maak een afspraak voor uw Volvo 41-GS-ZF’ deed anders 
vermoeden. als we even later de 41-GS-ZF voor de deur zien 
staan kijken we elkaar verbaasd aan. Toeval? Een paar seconden later 
wordt er aan de bel (ook een classic) getrokken en staat john 
onaangekondigd voor de deur. Of wij misschien weer interesse hebben
om de 240 terug te kopen. De wonderen zijn de wereld nog niet 
uit. En weer begon het wikken en wegen. Hoe dat afliep weet u 
ondertussen wel. De verloren zoon werd weer opgenomen in ons gezin
en we konden ons geluk niet op. alweer vierkant geluk! Het oude 
lidmaatschapsnummer van het Volvo 240-260 Register werd weer 
geactiveerd en we werden wederom opgenomen in het ledenbestand.
Volvologisch lezen was weer een feestje... alleen miste ik een column.
Want een magazine zonder column is als Zweden zonder Göteborg. 
ın 2011 begon deze jongen na overleg met de redactie daarom 
‘voor de lol’ met het schrijven van columns. Niet wetende dat ik 6 jaar
later mede verantwoordelijk zou zijn voor het jubileumgeschenk. 
Dit geschenk werd een luxe genaaid-gebonden boekje met de titel
‘Vierkant Geluk’. Een idee van onze huisvormgever Ronald Wassink. 
Die kwam op het idee na het lezen van de columns in de bekende 
Martin Bril boekjes. Zoals u wellicht weet was wijlen Martin Bril een
enorme Volvo fanaat. Ronald bedacht de titel en is de vormgever-
samensteller van dit  (nu
al) collectors item. Het 
staat in ieder geval in 
de kast naast  ‘Zweedse
Liefde’ van Martin Bril. ık
voel me zeer vereerd. 
Bedankt!
Frank van Gurp.

VIERKANT GELUK 

om hun uitgebreide kennis te delen met de
aanwezige leden. Zo ontstonden er in de werk-
plaats mooie gesprekken over de 240-260-serie.
De foto's  geven een mooi sfeerbeeld van deze 
nuttige autoschouwdag. 
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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
OVER THERE >>
Gevonden op internet (www.gmfilms.nl) deze fraaie filmposter uit
2015. En weer blijkt dat de 200-serie een gewild model is dat nog
steeds regelmatig wordt gecast voor foto’s, films en reclamefilms. 
In deze nieuwe korte film in het kader van Cinesud Talent is Joy Verberk
(Gluckauf) te zien naast Timo Mommers (Sisu). Over There laat de laatste
nacht zien uit een dramatisch hoofdstuk voor een tienerstel. Op de weg naar
volwassenheid komen ze zichzelf en hun eigen naïviteit tegen: een gestolen
auto, geen werk, tienerzwangerschap: de ‘grote mensen-wereld’ is zwaarder
dan ze dachten.
Over There werd geselecteerd voor meer dan tien (!) (inter)nationale festivals,
waaronder Corto Creativo Short Film Festival, Los Angeles CineFest, Shorts
of the Year, Euregion Shorts Film Festival en the WE Film Festival. De film
won twee prijzen.
CineSud Talent 2015 kwam tot stand met steun van de Provincie Limburg,
L1, gemeente Maastricht, gemeente Heerlen, Prins Bernhard Cultuurfonds,
Elisabeth Strouven Fonds en Stichting Kannunik-Salden.
Director - Thijs van Dijk  | Producer - Cinesud  | Camera/Audio/Lights - 
Submedia  | Colorgrading/Title Design - Guillaume Souren  | Camera - Black-
Magic Cinema Camera 2K EF - BlackMagic Pocket Cinema Camera EF.

240 GL STATIONCAR Foto rechts: (pagina 39): Afgebeeld is een Volvo 240 GL Stationcar van MY 1986, maar het had evengoed
een nieuwer exemplaar kunnen zijn. Het is geen bijzonder spectaculaire verschijning, deze 240. Hoewel er voor de spotter altijd wel wat
te beleven valt. Is het u wel eens opgevallen dat Volvo's 240 vanaf 1981 soms een zwarte voorspoiler hebben en soms eentje in de kleur
van de auto? In de regel hebben auto's met een metallic lak een spoiler in dezelfde kleur. Een 240 met een solid lak, zoals deze witte,
heeft doorgaans een zwarte spoiler. Deze heeft echter een witte spoiler. Hoe zit dat? Tussen 1983 en 1989 kreeg een witte Volvo 240
voor de Zweedse markt een wit meegespoten exemplaar mee. De luxere 260 en GLT/Turbo's hebben altijd een spoiler in kleur. 
Vanaf modeljaar 1992 is het gedaan met de pret en worden alle wagens afgeleverd met een zwarte spoiler, ongeacht de lakkleur.

1997-2017

<< TYPE 240 MOSGROEN
Ook gevonden op internet deze fraaie foto van een typeaanduiding
van een 240.  Maar dan danig aangetast door de tand des tijds.
Deze foto laat mooi zien hoe fraai mosvorming en schimmels kunnen zijn
als u uw bolide een tijdje ‘vergeet’. Niet goed voor het cultureel erfgoed maar
we begrijpen nu waarom er boeken zijn die gaan over autokerkhoven.


