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VOORBIJ  EN  VERDER
Het lustrumjaar zit er alweer bijna op. Ook het 20e jaar is weer een mooi jaar voor onze club geworden. Het aantal leden is stabiel
gebleven. Voor de leden die onze club verlaten komt eenzelfde aantal ook weer binnen en dat heeft meestal te maken met 
de verwisseling van eigenaar. Meer details daarover zullen bespreken tijdens onze ALV, maar dat is pas op een avond in april.
Tack så mycket
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die een steentje heeft begedragen aan het doen slagen van onze aktiviteiten dit jaar.
Uiteraard petje af voor de mensen die veruit het meeste tijd steken in onze club. De speciale lustrum-commissie heeft gezorgd
voor een memorabele feestdag bij Van Roosmalen in Best. Speciale dank aan de belangenloze hulp van de verwanten in deze.
(Thanks Frank’s!) Dank ook aan de firma Marans uit Veldhoven voor het beschikbaar stellen van een 245 die wij naar hartelust
mochten beschilderen. Onze creativiteit op wielen werd enkele weken later tentoongesteld op de VKB alwaar het unieke 
kunstwerk veel bekijks trok. De VKB had overigens nu wel een leuk thema  ‘op vakantie’ en de daktent van ons oud-lid Pascal 
Kogelman was echt een eyecatcher. Ik kan u verklappen dat die daktent nog een mooie reis gaat maken naar Afrika met een
challenge. Bij het idee alleen al zwijmel ik helemaal weg...
Lampen aan en lampen uit
Voor menig oldtimer blijven de lampen voorlopig uit. Ook de mijne staat weer drie maanden binnen en als de lente voor de
deur staat zullen de lichten weer ontstoken worden op  ‘s heeren wegen. Andere 240’s zullen als vanouds gewoon deze winter
weer doorploeteren in pekel en veel regen (i.p.v. sneeuw, helaas). En dat terwijl veruit de meeste van onze wagens de 
respectabele 25-jarige leeftijd gepasseerd  zijn! Wie goed voorbereid is zal weer genieten van onze oude Zweden want “their
homeland is where others only test”. Winterbanden zijn ook in ons land geen overbodige luxe. Voor ‘die ene keer’ draagt u ook
altijd uw gordel, terwijl het eigenlijk onnodig blijkt te zijn na weer een ‘gewoon’ veilige aankomst.
Nieuwjaar
Een prachtige gelegenheid om het nieuwe jaar goed te beginnen is onze nieuwjaarsreceptie en familiedag in Kasteel ‘De Haar’
in Haarzuilens in het hart van Nederland. In de bijlage vindt
u meer informatie over de activiteiten op die 14e januari.
Wie helpt er even mee bij de entree? 06 30 84 62 89
Goede voornemens zijn er ook natuurlijk. En ik zou bij deze
de regelmatige sleutelaars onder ons willen verzoeken 
eens na te denken over een kleine extra inzet tijdens 
deze zaterdagen. Wij zoeken per sleuteladres nog ‘hulp-
sinterklazen’ voor Jaco. Hij crosst het hele land door om u
in uw eigen regio  van dienst te zijn. Voor hem alleen is dat
best veel. Voor u zijn dat dezelfde 2 of 3 zaterdagen die u
toch al aanwezig wou zijn voor uzelf en uw 240. Laten we
afspreken: de volgende keer meldt u zich spontaan bij Jaco
om hem voortaan te assisteren waar nodig.
Rest mij nog u mede namens de andere bestuurs- en 
commissieleden u heel fijne feestdagen toe te wensen.  
Tot Volvolgend jaar! Kees Aelberts.

BIJ de cover: de cover van deze uitgave is gevuld met
een foto van een aantal volvo’s 240-260 op het veldje
bij de jubileum-feestlocatie. er stonden er veel meer
maar dat gaat niet op een staande cover. Toch wel een
markant beeld met al die kleuren uit het verleden. Soms
nog steeds actueel maar vaak toch net even anders. Het
was in ieder geval een fraai beeld voor de bezoekers
van ons jubileumfeestje om hun bolides zo te kunnen 
aanschouwen. dank aan de feestcommissie voor een
geweldig leuke dag. “deze trein stopt niet te Best”
maar onze volvo’s deden en doen dat wel. (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 2018
Bestuur/Commissies:
6 februari - 6 maart - 10 april (ALV) - 8 mei -  
5 juni - 4 september - 2 oktober - 6 november.
Bestuur: 20 februari en 16 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 • December 2017 • nr.4
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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KALENDER2018

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
2869 E.J.  Ebbers Apeldoorn 264 GLE
2870 M.J.A.M.  Scheepers Deurne 245 Polar
2871 R. van den Brink Bilthoven 245 GLE
2872 O. van Gils Helmond 265 GL
2874 F. van der Ven Sint Agatha 245 
2875 A. van Niekerk Tricht 245 Polar
2876 B.  Breedveld Veenendaal 244 GL
2877 K.  Baerwaldt Voorburg 244 
2878 K.  Scherpenzeel Monnickendam 245 DL
2879 M.  Walhout Venray 245 GLE
2880 T.  Steverink Brugny-Vaudancourt
2881 W.  Poot Vlaardingen 245 Polar
2882 N.  Poot Wildervank 245 GLE
2883 H.  Barkhof Rĳswĳk 244 
2885 E.  Sturkenboom Eindhoven 244 GLT
2886 I.  Vooren Uithoorn 245 GL
2887 T.  Karelse Emmerich Am Rhein 244 GL
2888 P.  Pas Klein-Zundert 245 DL
2889 M. de Wilt Maasland 245 Polar
2890 Hamers Eindhoven 244 DL-S
2891 J.  Eles Remscheid 245 GL
2892 L.M.H.  Biezenaar Nederweert 264 GL
2893 R.A.  Sietsma Utrecht 245 VAN
2894 D.  Jonkers Heenvliet 244 DL
2895 N.  Rademaker Brouwershaven 245 L
2896 M.  Bakkenes Amersfoort 244 GLT
2897 B. den Bleĳker Eindhoven 245 Polar
2898 G.C.  Beerda Ĳlst

O.V. - ACTUELE INFO OP ONZE WEBSITE!

NIEUWELEDEN
TOT EN MET NOVEMBER 2017
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UITHALER PAG 20-21: Deze keer kijken we naar een fraaie
240 GL Injection uit 1990. Het kenteken verraadt dat deze 
zilveren dame nog niet zo lang in Nederland rondrijdt. 
Als we er van uitgaan dat deze Volvo in originele staat is, 
kunnen we - net als bij bomen - heel goed een datering 
vaststellen. Aan de 'dikke' regengoten is te zien dat deze 
240 sedan uiterlijk van modeljaar 1990 kan zijn. De voorruit-
omlijsting bevestigd deze datering. Op de voorschermen 
echter, ontbreekt het VOLVO-embleem en dat 'hoort' bij een
Volvo 240 vanaf modeljaar 1991. Bij een Injection zou je een
LambdaSond-logo op de grille verwachten. Maar deze treffen
we niet aan. Dit laat zich verklaren, want deze 240 is 
oorspronkelijk in België geleverd en daar liep men indertijd
niet voorop als het gaat om milieu-maatregelen. Wie begin
jaren '90 ooit in België loodvrij heeft moeten tanken weet
zich dat vast nog wel te herinneren...

ZONDAG 14 JANUARI 2018
NIEUWJAARSBIJEENKOMST
KASTEEL DE HAAR, HAARZUILENS
ZIE BIJGAANDE FLYER VOOR INFO

ZA 15 FEBRUARI 2018
LASCURSUS
VEENENDAAL

ZA 10 MAART 2018
SLEUTELDAG
HEERHUGOWAARD

ZA 17 MAART 2018
SLEUTEL- EN TAXATIEDAG
WAALWIJK

ZA 7 APRIL 2018
AIRCO WORKSHOP
HELMOND

ZO 8 APRIL 2018
VOORJAARSTOERTOCHT
INFO VOLGT

DI-AVOND 10 APRIL 2018
ALGEMENE LEDEN VERGADERING
3-ZUSSEN METEREN

ZA 14 APRIL 2018
SLEUTELDAG
EDE

ZA 21 APRIL 2018
SLEUTELDAG
SPIJKENISSE OF BERKEL

ZA 12 MEI 2018
SLEUTELDAG COMBI MET V700 
GEMERT

ZA 19 MEI 2018
SLEUTELDAG COMBI MET V700
GEMERT

MAANDAG 21 MEI 2018 
(2E PINKSTERDAG)
VOLVODRIVETREFFEN
AQUABEST - BEST

ZONDAG 10 JUNI 2018
ZOMERTOERTOCHT
INFO VOLGT

ZA 16 JUNI 2018
SLEUTELDAG (RESERVE)
INFO VOLGT

ZA 23 JUNI 2018
SLEUTELDAG COMBI MET V700
ELBURG

ZA 30 JUNI 2018
AUTOSCHOUWDAG 
LIENDEN

ZA 14 JULI 2018
SLEUTELDAG 
HEERHUGOWAARD

ZA 8 SEPTEMBER 2018
SLEUTELDAG 
HEERHUGOWAAARD

ZA 15 SEPTEMBER 2018
SLEUTELDAG 
WAALWIJK

ZATERDAG EN ZONDAG 
22 EN 23 SEPTEMBER 2018
VOLVO KLASSIEKER BEURS
(VKB)
AUTOTRON - ROSMALEN

ZA 13 OKTOBER 2018
SLEUTELDAG COMBI MET V700 
GEMERT

ZA 27 OKTOBER 2018
SLEUTELDAG COMBI MET V700
GEMERT

ZO 21 OKTOBER 2018
NAJAARSTOERTOCHT
INFO VOLGT

DI 30 OKTOBER 2018
ROESTPREVENTIEAVOND
BARNEVELD

ZA 10 NOVEMBER 2018
WINTERKLAAR-DAG
HEERHUGOWAARD

ZA 24 NOVEMBER 2018
WINTERKLAAR-DAG
WAALWIJK K
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© 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

16
3626

ATTeNTIe! Kopij, foto’s/illustraties en kleine advertenties 
voor volvologisch nr. 1-2018, moeten uITerlIJK 14 FeB. 2018
in het bezit van de redactie zijn!

OOK MEEDOEN AAN ONZE EVENEMENTEN?

8 8 40 JAAR GELEDEN, NAJAAR 1977

16 RIJDEN MET DE 240, THERAPEUTISCHE OERKRACHT

20 UITHALER VOLVO 240 GL INJECTION, 1990

23 BUTIKEN, 240-260 GADGETS EN PARAFERNALIA

26 TERUGBLIK JUBILEUMFEEST IN BEST

28 FEESTJE TWEE, TERUGBLIK VKB

36 VOLVOMONDIG EN COLUMN VAN GURP



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

NAJAAR 1977 KLEINE FACELIFT
buitenspiegels als de 262 c en die zĳn, net als alle 
andere buitenspiegels, in het driehoekje geplaatst. 
Waar de 262/264 van achteren met zĳn bredere achter-
lichten zich van de 242/244 onderscheidde, was dit bĳ de
265 ten opzichte van de 245 niet het geval. Dat moet 
iemand bĳ Volvo zich hebben aangetrokken, want vanaf
modeljaar '78 heeft de 265 een chromen sierlĳst rond de
kentekenplaat. Dan zĳn er nog wat nuttige verbeteringen 
te noemen aan de 240/260. Zo voegt Volvo voortaan 
beschermringen rond de deurslotcilinders toe, zodat lak-
beschadigingen beter voorkomen kunnen worden als je
wat onhandig met je sleutel het slot probeert te vinden. Alle
wagens krĳgen een verbeterde antiroestbehandeling. Hier
en daar worden gegalvaniseerde plaatdelen toegepast en
de laklagen zĳn dikker dan voorheen. en modellen voor de
Noordse markten krĳgen voortaan kunststof binnenschermen
in de voorspatborden. De service-interval is verlengd. 

FAcelIFT 
De 240-serie krĳgt een nieuwe grille. op het eerste gezicht
zie je een dubbele diagonale streep. Maar er is meer... 
De chromen lĳst die om het front loopt is komen te vervallen.
ın plaats daarvan is er een chroomkleurig kader om de
kunststof grille geplaatst. De koplampen zĳn minder diep
geplaatst en de kenmerkende roostertjes onder de lampen
zĳn komen te vervallen. De 260-modellen behouden hun
oorspronkelĳke grilles en chroomlĳsten en lĳken daarom 
op het eerste gezicht niet aangepast. Maar ook hier is
sprake van een facelift. Zo zĳn er de volgende uiterlĳke 
wĳzigingen aan de 240/260 te bespeuren: 
De buitenspiegels krĳgen een moderne zwarte behuizing.
Zelfs de uitlaat heeft een 'facelift' ondergaan. Nu loopt de
uitlaat niet meer naar beneden, maar maakt een dubbele ‘s’
naar buiten. Verder stapt Volvo af van de afwĳkende 
bevestiging van de elektrisch verstelbare buitenspiegels 
op de schouders. De meest luxe Volvo's krĳgen dezelfde

Voortaan hoeft een 240/260 maar eens per 15.000 km naar
de garage, in plaats van iedere 10.000 km.

verNIeuwd INTerIeur
De binnenzĳde van de 1978-modellen is verbeterd. 
Zo hebben de voorstoelen meer schuimvulling gekregen
en zĳn de hoofdsteunen iets zachter geworden. ın de
voorportieren treffen we echte vakken — in plaats van 
tassen — aan en de armsteunen hebben een nieuwe vorm.
Het interieur krĳgt een ander aanzien. liefst vĳf nieuwe

In het najaar van 1977 trapt volvo af met het
nieuwe modeljaar 1978. voor het eerst krijgt
de 240-serie een facelift. Tevens verkent volvo
de markt voor sportieve auto's met de 242 gT.
de kleine volvo-modellen worden bijgepunt.
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Boven: MY ‘78 toont zijn nieuwe neus

Linkerpagina: Door het nieuwe front oogt de 240-serie wat minder

lomp. De 245 DL toont een nieuwe kleur groen (nr. 140).

Linksonder: Pluche bekleding was ooit luxer dan leer. 

De 264 GLE toont daarom pluche.

Middenonder: De 260-serie werd op details aangepast. Het meest 

opvallend is de nieuwe bekleding.

Rechtsonder: Vanaf MY ‘78 zijn brochurefoto's van een 242 zeldzaam.
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typen bekledingssoorten zĳn te verwelkomen. Alleen de
262 c en de 240-modellen met vinyl bekleding behouden
hun oude dessins. De 240/260-modellen, behalve de 
l-uitvoering, krĳgen in geval van een beige interieur
hoofdsteunen en handgrepen in bĳpassende beige-
tinten. om het verschil met de eenvoudigere broeders 
te benadrukken krĳgen de ventilatieroosters in het 
dashboard van de 260-modellen een zilveren finish.

NIeuwe KleureN
Modeljaar 1978 brengt verrassend veel nieuwe kleuren 
en stoffen met zich mee. Maar liefst negen nieuwe lak-
kleuren vervangen bestaande tinten, waarbĳ de kleur 
130 zilver metallic opvalt. Deze kleur ontwikkelt zich tot 
een populaire keuze. Deze kleur blĳft namelĳk tot het
einde van de 240/260-serie leverbaar. 

overdrIve IN NederlANd
Hoewel Volvo al jarenlang de vierversnellingsbak met
elektrische overdrive leverde, kon de Nederlandse klant
deze optie pas vanaf modeljaar 1978 kiezen.

FAcelIFT op zIJN AmerIKAANS
De facelift wordt in Amerika aangegrepen om de 200-
serie in tweeën te splĳten. enerzĳds zien we de 242
modellen die sprekend lĳken op hun europese broeders.
Aan de andere kant zien we dat de 244 en 245 een hoge
neus krĳgen met de grille van de 264 Dl en vier ronde 
kĳkers. Hierdoor lĳken de 244/245-modellen sterk op
vroegere 260's. om toch een blĳvend verschil met de
260-serie te creëren, krĳgen deze zescilindermodellen 
vier rechthoekige koplampen met reflectoren eronder 

en witte stads- en knipperlichten. tegelĳkertĳd wordt de
262 c geïntroduceerd. 
op alle andere punten volgen de Amerikaanse Volvo's 
de modeljaarwĳzigingen van hun europese collega's, 
zelfs de white-wall banden verdwĳnen. ın Amerika echter,
behouden de 240 Dl-modellen wel de verchroomde
spiegelkappen. Voorts is het uitlaatgasreinigingssysteem
verbeterd. Alle auto's hebben voortaan een drieweg-
katalysator. De wagens voor californië hebben daar 
bovenop nog een lambda sonde. 

SporTIeve looT Toegevoegd 
Belangrĳk nieuws is de toevoeging van de Volvo 242 gt
aan het programma. Dat wil zeggen: in Amerika werd 
de 242 gt vanaf eind 1977 geleverd. ın europa komt de
speciale oplage van de 242 pas medio 1978 op de markt.
De 242 gt is de sportieve loot en wĳkt op diverse punten
af van een gewone 240. Motorisch is de gt met zĳn B21F
motor (in europa met B21e) nog redelĳk bescheiden. 

De 4 bak met overdrive,  stuggere vering met gasgevulde
schokdempers, dikkere stabilisatorstangen (voor 21 mm
dik, achter 25 mm dik), geventileerde schĳfremmen voor
en 14” lichtmetalen wielen geven de auto een sportievere
wegligging. Uiterlĳk is de 242 gt minder bescheiden, want
op talloze details wĳkt de 242 gt af van een standaard 242.
Zo heeft de gt, die alleen in zilver metallic is geleverd, een
in kleur meegespoten grille met geïntegreerde vérstralers.
Zwarte raamlĳsten, oranjerood-zwarte bestickering, zwart
gelakte bumpers met witte reflectorstrepen, zwarte dorpels,
zwarte achterlichtlĳsten en een grote voorspoiler maken
het geheel af. ook het interieur schreeuwt om aandacht:
de bekleding is zwart met oranjerode banen en de gt
heeft een uniek gt-stuurwiel, een lederen pookhoes en
het dashboard wordt opgesierd met oranjerode strepen. 
Net als bĳ de eerder geïntroduceerde 262 c heeft de 242
gt geen bandenbakken. Dus ook hier unieke spatlappen
en geen volwaardig reservewiel, maar een compressor om
het reservewiel te kunnen oppompen.

SJIeKe STATIoNcArS
De Volvo 245 gl wordt toegevoegd aan het programma.
Dat wil zeggen: in Zweden en groot-Brittannië kon de
klant voortaan een snellere en luxere stationcar bestellen.
De 245 gl heeft namelĳk net als zĳn sedan-broer een 
injectiemotor. Voor het eerst biedt Volvo een viercilinder
stationcar als luxe voertuig. Metallic lak, getint glas, leren
bekleding en stoelverwarming, het zit er allemaal op.  
De 245 gl moet alleen het schuifdak ontberen. Het is 
namelĳk technisch moeilĳk om af-fabriek een stationcar
aan te bieden met een schuifdak. De benodigde verster-
kingen in het dak en de beperkte vraag naar een schuifdak
zouden behoorlĳke logistieke problemen opleveren,
waardoor Volvo ervan afzag de 245/265 ooit af-fabriek
met een schuifdak aan te bieden.

Links: De USA kregen als eerste de 242 GT.

Boven: Het binnenwerk van de 242 GT wijkt 

sterk af van de andere modellen.

Onder: Nederland moest nog even wachten

op de 265 GL. Deze 265's tonen nieuwe 

lak- en interieurkleuren. En let op de 

chromen kentekenplaatomlijsting.

Vele nieuwe stoffen gaven het interieur een luxere uitstraling. 

Hier zien we de blauwe stof van de DL-modellen.

Rechtsboven: Vanaf MY ‘78 heeft de 260 USA een imposante neus.

Rechts: Hoge en lage neuzen gebroederlijk naast elkaar: 

de Amerikaanse 244 DL, 242 DL en 245 DL.

Rechtsonder: De 244 DL in deze Canadese advertentie is gespoten 

in een nieuwe rode kleur (nr. 129).

40JAARGELEDEN - NAJAAR 1977
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De zescilinder stationcar kon natuurlĳk niet achterblĳven.
Naast de 265 gl, die niet in Nederland werd verkocht,
kwam er een nog luxere 265 gle op de markt. Het wordt
eentonig, maar ook deze wagens zĳn niet bedoeld voor
de Nederlandse markt. De 265 Dl blĳft voorlopig het 
Nederlandse topmodel. 

luxe voor commuNISTeN
speciaal voor de oost-Duitse markt wordt de Volvo 244 Dls
geleverd. Nu moeten we niet denken dat de gemiddelde
oost-Duitser zelfs maar durfde dromen over een Volvo.
Nee, de 244 Dls was bedacht voor de betere DDr-staats-
burger. Denk hierbĳ aan hogere partĳleden of kunstenaars
die zich dienstbaar opstelden voor de communistische
maatschappĳ.
De 244 Dls is in feite een gewone 244 Dl, maar dan wel
met de neus van een 264 Dl. De Dls is in vĳf kleuren 
geleverd en hebben alle een B21A motor en vierbak.

wegeNS SucceS verleNgd
Na de verlengde limousines en stationcars, is het nu de
beurt aan de Volvo 265 Ambulance en 245 Begrafenis-
wagen. Beide modellen worden door carrosseriebedrĳf
Nilsson gebouwd op het verlengde platform van een 245
t. om de ambulance een beetje meer pit te geven huist 
in het vooronder de B27A V6 motor. De begrafeniswagen
is eveneens gebaseerd op de 245 t, maar dan voorzien
van een hoger dak en met de portieren van een 242. 
Achter de portieren zitten ellenlange ruiten. technisch en
qua uitrustingsniveau is de begrafeniswagen gelĳk aan de
245 l en heeft dus een B21A motor. Deze 245 kan echter
wel met een automatische versnellingsbak worden geleverd
wat bĳ een stapvoets rĳdende rouwstoet wel handig is.

overIg NIeuwS
ondanks de roerige tĳden (zie kadertekst), de verkoop-
cĳfers van de 343 bleven teleurstellend, werden de 
Nederlandse Volvo-modellen ook onder handen genomen,
waarbĳ de meeste wĳzigingen bĳ de 343 te melden zĳn.

Links: De fusie met Saab-Scania ging op het laatste moment niet door.

Onder: Volvo Nederland was niet blij met de aanbesteding van de rijksoverheid.

Geheel onder: De Volvo 343 werd op belangrijke punten verbeterd. 

Hier de 343 DL in zilver metallic.

De werking van de automaathendel
en motorrem is verbeterd. Het 
geluidsniveau en verbruik kon iets
verlaagd worden. ook hier zien 
we nieuwe stoelen die voor de 
gelegenheid echte Volvo hoofd-
steunen kregen. Door de zitting van
de achterbank iets te laten zakken

is er meer hoofdruimte verkregen. Het voortaan zwarte
dashboard is verbeterd en het kachel/ventilatiesysteem 
levert betere prestaties. 
ook hier zien we zwarte spiegelbehuizingen, maar ook
zwarte deurgrepen. De voorwielophanging werd gewĳzigd
wat resulteerde in een nog betere wegligging. 
De Volvo 66 ten slotte, komt er wat bekaaider af. slechts
nieuwe voorstoelen met 'echte' Volvo hoofdsteunen.

ROERIGE TIJDEN
Hoewel Volvo 'ik rol' betekent, verliep niet alles op 
rolletjes. Volvo Car BV bleef maar verlies draaien. 
Aangezien de verwachte productieaantallen van 160.000 eenheden
per jaar niet realistisch bleken, voerde men besparingen door,
zodat bij een productie van 100.000 voertuigen het brake-even
point zou worden gehaald. Men benadrukte dat de besparings-
acties geen inbreuk zouden doen aan de kwaliteit van het 
Nederlandse product. Deze kwaliteit lag sowieso onder een 
vergrootglas. Zo stelden de kaderleden van de industriebond
NKV dat de moeilijkheden waarmee Volvo te kampen had een
gevolg zijn van een te gehaaste introductie van de Volvo 343. 
De eerste 343's toonden flink wat mankementen wat de naam
van de auto (en daarmee de vraag naar het model) geen goed
hebben gedaan. De relatie tussen de Nederlanders en de Zweden
was niet bepaald rimpelvrij. Over-en-weer werden beschuldi-
gingen geuit en werd er gedreigd. Zo zou de Nederlandse overheid
over de brug moeten komen met honderden miljoenen om de
fabriek in Born open te houden. 
Ook de aanschaf van Lada's door de Nederlandse overheid schoot
in het verkeerde keelgat. Hoe kan een overheid enerzijds geld
pompen in een autofabriek en anderzijds geen gebruik maken
van de capaciteiten van dat bedrijf? 
In Zweden stond nog meer op het spel. Volvo en Saab-Scania
waren in verregaande onderhandelingen over een fusie. Hoewel
vakbonden en de bonden van Volvo en Saab-Scania positief 
gestemd waren besloot de Raad van Bestuur van Volvo dat de
noodzakelijke voorwaarden ontbraken om tot een fusie te komen.

Geheel boven: Helaas niet voor Nederland: een 245 in GL-trim. 

Middenboven: Een hippe Oost-Duitse setting met een 244 DLS op 

de voorgrond en een Barkas 1000 erachter.

Boven: Volvo 245 L Begrafeniswagen in zilver metallic (nr. 130).

Onder: Het voortbestaan van Volvo in Born leek serieus aan een 

zijden draadje te hangen.

Hoewel Volvo's kleinste eigenlijk op zijn laatste 

benen liep konden er toch nog nieuwe stoelen vanaf.
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De ziekenbroeders konden eindelijk ook veilig op pad met 

de Volvo 265 Ambulance.



wAT zeggeN de KeNNerS?
Volvo toonde dus de nodige kleine aanpassingen. Het
Zweedse Teknikens Värld stak zĳn teleurstelling echter 
niet onder stoelen of banken. Men was van mening dat 
de getoonde modelveranderingen Volvo niet zouden 
redden. Men vond het maar lafjes wat Volvo presenteerde. 
ın de 244-klasse had Volvo met meer nieuws moeten 
komen. een dieselmotor werd ernstig gemist en een 
voorspoiler zou standaard moeten zĳn op alle modellen. 

over de Volvo 343 was men positiever. Dat wil zeggen 
dat de Zweden vonden dat 'Volvo's ongelukskind 343'
eindelĳk het normale Volvo-niveau had behaald.
Het Amerikaanse tĳdschrift Road & Track testte de 242 gt
en was blĳ, heel blĳ dat een klein clubje binnen Volvo het 
management had weten te overtuigen van het nut van
een sportief model. Want, zo schreef men, de 242 gt is 
de auto die Volvo in 1967 (ten tĳde van de introductie van 
de 144) had moeten bouwen. Volvo was in de afgelopen

jaren steeds duurder en oninteressanter geworden, en 
de sportieve 242 gt werd echt als lichtpuntje gezien.

Teknikens Värld onderwierp de Volvo 262 c aan een 
vergelĳkende test tegen de Mercedes-Benz 280 ce 
(zie schema rechts). en laten we maar met de deur in huis
vallen: Zweden zĳn niet echt gevoelig voor poenerigheid.
'Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg' moet wel
een Zweedse uitdrukking zĳn. 
De testredacteuren beoordelen de beide coupés op zĳn
Zweeds. De test begint met de volgende tekst: 
“Uit een strikt logisch en praktisch oogpunt bezien zĳn het
je reinste idioten die auto's kopen als de Mercedes 280 CE
en de Volvo 262 C.” De testredacteuren vonden de 
262 c geen mooie auto, hoewel ze opmerkten dat voor-
bĳgangers de coupé positiever beoordeelden. De Mercedes
viel meer in de smaak, maar was beduidend duurder en
eenvoudiger uitgerust. Al met al lĳken de auto's elkaar weinig
toe te geven. De Mercedes is verfijnder, maar wel hard 
geveerd en stukken duurder. De Volvo is luxer en nogal apart
en minder duur. Maar om even in stĳl te eindigen: als het
toch duur mag zĳn is de iets goedkopere Mercedes 280
se of veel goedkopere Volvo 264 gle de betere keuze.

De Volvo 262 c is natuurlĳk ook niet ontworpen voor de
Zweedse klant, maar speciaal voor Amerikanen die een
gedistingeerde europese coupé zoeken. Het waarde-
oordeel van Road & Track moet meer indruk hebben 
gemaakt op het hoofdkantoor van Volvo. ook hier wordt
de Volvo vergeleken met de Mercedes 280 ce, maar ook
met Jaguars en de cadillac seville. ook twĳfelen de 
testredacteurs aan de bevalligheid van het lage dak van
de 262 c. Maar ook hier merkt men op dat het publiek 
er juist dol op is. De hoofdruimte word echter 
bekritiseerd. De afwerking van het interieur scoort 
punten. overal is leer gebruikt, behalve gek genoeg, 
op het stuur en de armleuningen. Al met al vond 
men de hoge prĳs van $15.000 zeer redelĳk. 
De 262 c sloeg in Amerika goed aan en verkocht 
beter dan gepland. Zo zie je maar, sommige 
dingen veranderen in goud, al zĳn ze zilverkleurig.

Wordt vervolgd.

Road & Track testte de Volvo 242 GT.

ı  15
Boven: Modeljaar 1978 in een overzicht.
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Nieuwigheden va
n Volvo in 1978:

 

“Deze veranderin
gen redden Volv

o niet”.
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RIJDENMET DE 240
THERAPEUTISCHE OERKRACHT 

Bron: AUTO MOTOR KLASSIEK | By Erik van Putten | 11 februari, 2017
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De Volvo waar wĳ mee gaan rĳden werd in september 
1990 nieuw in Brussel geleverd. Hĳ werd door de eerste 
eigenaresse voorzien van enkele opties, zoals een toeren-
teller en fraai lichtmetaal van Volvo. Daarnaast koos zĳ voor
de fijne combinatie van een zilvergrĳze buitenkleur en een
overwegend blauw interieur. Dat is een fijn samenspel dat
exact bĳ deze Volvo sedan uit 1990 past. een auto, die 
tĳdens zĳn assemblage al een klassieker was.

ROBUUSTE EN GERIEFLIJKE KWALITEIT
De zaterdagmiddag past zich aan de vredige Volvo aan 
en wĳ besluiten om de Volvo 240 gl te onderwerpen aan 
een fraaie rondrit ten oosten van leeuwarden. Wanneer we 
instappen valt die typische Volvo 240 recht opzit houding
ons ten deel. Het kost weinig moeite om een goede zitpositie
te vinden. De stoelen zitten en ondersteunen uitstekend.
een inspectie voor vertrek maakt duidelĳk dat over het 
bedieningsgemak van diverse voorzieningen is nagedacht.
hoewel de kachelbediening wél enige studie vereist. toch
zĳn de meeste knoppen op de tast vindbaar in dat fraaie, 
en vanuit de jaren zeventig kalm geëvolueerde interieur. 

Rechtsonder: Simpele 5-bak die zich eenvoudig laat schakelen.

Onder: De auto die tijdens zijn assemblage al een klassieker was...

Linksonder: Uitgerust met fraai lichtmetaal en enkele opties zoals een toerenteller.

Bĳ ‘Auto van Jan’ in leeuwarden kregen we weer een keer de 
gelegenheid om de kwaliteiten van een zweedse evergreen onder
de loep te nemen. een werkelĳk in uitstekende staat verkerende
volvo 240 gl Injection (B200 e motor met K-Jetronic), voorzien 
van een echt onberispelĳke onderhoudshistorie met louter volvo-
onderdelen en een verleden met slechts twee eigenaren, staat 
ons te wachten. we maakten hernieuwd kennis met de onvermoede
therapeutische kwaliteiten van het zweedse succesnummer.
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RIJDEN MET DE 240 THERAPEUTISCHE OERKRACHT

Boven: Een ruim bemeten kofferbak, kortom een echte Sedan...

Linksonder: De meeste knoppen zijn op de tast vindbaar in dat fraaie, 

en vanuit de jaren zeventig kalm geëvolueerde interieur...

Onder: De historische B-motor geeft de bestuurder de indruk dat de

motor het eeuwige leven heeft.

HERKENBAAR GELUID, INDRUKWEKKENDE SOLIDITEIT
Wanneer wĳ met de Volvo onderweg zĳn ervaren wĳ de 
rust aan boord, die vermengd wordt met dat kenmerkende
geluid dat de krachtbronnen van historische B motoren
voortbrengen: een lichte brom en een forse luchtstroom
laten zich hoorbaar combineren en geven de bestuurder de
beargumenteerde indruk dat de motor het eeuwige leven
heeft. Dat geldt ook voor de soevereine en buitengewoon
comfortabele wegligging en de ervaren soliditeit van 
onderstel en carrosserie. ondertussen worden we ons 
gewaar van een voortreffelĳk schakelende en hoog-
geplaatste versnellingsbak. De uit voorzorg vervangen 
koppeling draagt daar absoluut aan bĳ.

ONTHAASTER
Wĳ ervaren het in een Volvo die verlangend therapeutisch
werkt. Hĳ rĳdt het liefst in alle rust rechtdoor en spoort geen
moment aan tot de keuze van de linkerbaan, terwĳl hĳ over
genoeg vermogen beschikt om op acceptabele wĳze vooruit
te komen. en dankzĳ een besturing die op comfort is 
afgestemd – in combinatie met het sublieme veercomfort –
maant hĳ tot kalmte. Acute stuurmanoeuvres laat hĳ liever
aan de snedige concurrenten van zĳn tĳd over.

NET INGEREDEN BUITENKANS
Jan de Vries, eigenaar van aanbieder ‘Auto van Jan’, zegt het
in de aanloop naar de fijne rit al. “Volvo-rĳders zĳn trouw en
over het algemeen passen zĳ heel goed op hun auto’s.” 
De vraagprĳs was ten tĳde van dit interview € 9.950,– voor
deze in welhaast sublieme staat verkerende Joris goedbloed
uit Zweden. Hĳ was/is iedere gevraagde eurocent waard.
Want deze late versie van de illustere Volvo 240-serie heeft

en dat inzittendencompartiment zegt veel over het karakter
van deze Volvo. De materialen zĳn robuust en kwalitatief 
uitstekend. Zĳ zorgen voor een ingetogen vorm van 
gerieflĳkheid. Juist door het ontbreken van overbodige 
opsmuk komt de kwaliteit op een prettige wĳze naar voren.

BESCHAAFD, INGETOGEN, ONDANKS DE GROTE AFMETINGEN
Die lofzang gaat ook op voor het exterieur van de Volvo, die
symbool staat voor een uitstekend afgewogen combinatie
van kracht, grote afmetingen en ranke lĳnen. Beschaafd en
ingetogen laat de Volvo zien, hoe doorwrocht zĳn makers deze
auto bouwden. Alles klopt en voelt stevig aan. De portieren,
de achterklep (die toegang biedt tot een forse bagageruimte)
en de motorkap openen en sluiten heel gedecideerd,

alles in zich om nog decennia onder ons te blĳven. Het is
een auto van sublieme en doortimmerde kwaliteit, waarbĳ
juist door het ontbreken van pretentie de organische 
kwaliteiten bovendrĳven. Daarnaast is hĳ met 133.000 
kilometer op de klok net ingereden. Deze wagens zĳn 
buitenkansjes voor de liefhebber. en voor de zakelĳke
youngtimer-rĳder met een Volvo hart.

De foto’s zĳn gemaakt door Erik van Putten en Auto van Jan.

Met dank aan: Wilbers Publishing BV - © 2017.
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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, 
de 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!

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.-
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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

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

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

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



20-JARIGJUBILEUM

ons 20-jarig jubileum was een leuk treffen bĳ van roosmalen in Best. Het imposante gebouw bood ons op 
de derde verdieping een prachtige locatie om onze bolides te showen, tafeltjes en stoeltjes te plaatsen, een 240 
estate te beschilderen én er was ruimte voor onze plaatjesdraaier oscar. gerard mulder kon op de tweede verdieping 
gastlezingen met beamer houden die goed werden bezocht en de goochelaar had daar ook zĳn plekje gevonden.
Tevens was er een ‘oldtimer Koffiebar’ met échte koffie en een uitgebreid broodjesbuffet. Kortom, het was perfect 
verzorgd met hulde aan de feestcommissie die haar taken goed heeft uitgevoerd. waarvoor dank. Het feest ging 
vervolgens gewoon verder op de vKB met de beschilderde estate als eyecatcher. we gaan op voor het 25-jarig 
jubileum! Kĳk naar de foto’s op deze en de volgende vier pagina’s en geniet na van onze jubileumfestiviteiten.

EEN IMPRESSIE VAN ONS 20-JARIG JUBILEUM

Teks t  en  f o to ' s :  Rona ld  Wass ink

1997-2017
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In de autolift, al ging dat
soms maar net. De lift

was berekend op Volvo en
die maken geen busjes...
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en door ging het 20-jarig jubileum. op de vKB was feestje 2. met naast ons
lustrum als thema: vAKANTIe! en daar was goed op ingespeeld met een
prachtige daktent, een heus minitentje en koffers all over the place! onze
zitjes pasten ook best in dat thema en het was beide dagen een komen en
gaan van leden en passanten. er werd goed verkocht in de Butiken. onze
jubileummok was een bestseller. 24 nieuwe leden schreven zich in en de
stemming was als op vakantie. Buiten was het ‘Indian Summer weather’
en daar was ook heel erg veel te zien. de foto’s geven een impressie.

Teks t  en  f o to ' s :  Rona ld  Wass ink
1997-2017
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1997-2017

Een volle zaal van het Autotron met 
levendige handel. Ook de jeugd was goed

vertegenwoordigd. Er is voor jongeren 
genoeg te zien en te beleven als je van 

auto’s en Volvo’s in het bijzonder houdt.

Tot volgend jaar allemaal!

Onder: De auteur van ‘VIERKANT GELUK’.
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035 588 52 22

WWW.SWED ISHCARPARTS .NL

DÉ WEBSHOP

VOOR AL UW

VOLVO ONDERDELEN

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

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

www.carcoolsystems.nl

Voltastraat 60
7006 RW DOETINCHEM

Tel. 0314 34 64 66
Mail: info@slubo.nl
Site: www.slubo.nl

Wij leveren een compleet
onderdelen pakket voor uw Volvo

tegen scherpe prijzen.
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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

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

Verhalen, anekdotes en al

wat nog meer interessant is 

voor de 240-260 liefhebber.V LVOMONDIG
NAJAAR 2017
Er was een najaarstoertocht rond Arnhem met
echt herfstweer en er werd druk gesleuteld 
op de ons bekende sleuteladressen.
Een fotoimpressie ziet u op deze pagina’s.
De organisatie was weer perfect, de stemming
ook en de opkomst was goed.

www.facebook.com/volvo240260register
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COLUMN

‘eerlijk zullen we alles delen, suikergoed en marsepein’. toch wel
gedaan zeker zo rond 5 december? Als kind leren we al op jonge
leeftijd om dingen te delen. Deze zin, uit het sinterklaasliedje  
‘zie de maan schijnt door de bomen’ dateert uit 1843. Dus ook in
die tijd was delen de gewoonste zaak van de wereld. Nu ben ik
zelf niet zo van het delen. och ja, als mijn appelpunt bij de koffie
wat groter blijkt dan verwacht krijgt lucia ook wel een stukje. 
en de ochtendkrant deel ik met mijn vader, dus het delen is mij
niet helemaal vreemd. Maar als je tegenwoordig niet meedoet aan
de rage van delen val je al gauw buiten de boot. Want ‘delen is
het nieuwe hebben’! Het is duurzaam en goed voor het milieu en
de portemonnee. Zoals ik al zei ben ik niet zo’n deler, maar 
misschien moet bij mij de knop ook om. Vooral de autodeel-
platforms zijn sterk in opkomst. Volgens snappcar, een online 
service voor autodelen, is vooral het zomerseizoen de tijd van het
jaar om te gaan voor een cabrio, camper of stationwagen. Maar
wat zijn dat eigenlijk voor types die hun heilige koe aanbieden aan
een wildvreemde? Zijn het Klaver-aanhangers die de autobranche
om groene zeep willen helpen of rutte-fans die nog meer 
vermogen willen opbouwen. Nu zijn de meeste sites zoals 
snappcar, MyWheels, ritjeweg enz. niet gespecialiseerd in het
aanbieden van klassiekers. Dus als iemand kiest voor onze 240
hebben ze mazzel; een stationwagen en een klassieker. twee 
vliegen in één klap! Het risico is natuurlijk wel dat je dan allerlei
soorten gespuis aan de deur krijgt die bijvoorbeeld even een 
kastenwandje achterin die fraaie estate van ons willen schuiven.
Want in die toyota Aygo, waar ze normaal zelf in rond tuffen, 
lukt dat natuurlijk niet! ı go? Jammer dan... ı go not! en wil je niet
een dagje op stap met onze stoere Zweed, dan heb ik ook nog
een limburgse schone in de aanbieding. Want wie wil er nu niet
aan de haal met onze wulpse 480 als hij de blits wil maken bij zijn
vrienden. Maar u gelooft toch zeker zelf niet... dat ik mijn klassieke
duo te grabbel gooi. superzuinig ben ik op mijn setje Volvo-
modellen. Moet er niet aan denken dat er een idioot aan mijn deur
staat die even om de sleutel komt vragen van onze Djärv. Mocht
het nu een échte liefhebber zijn dan wil ik nog wel met de hand
over mijn hart strijken. Maar hoe herken je een échte liefhebber?
Misschien moet ik zelf maar een autodeelplatform oprichten om
zo het kaf van het koren te scheiden. Volvoshare lijkt me wel een
leuke naam. exclusief voor leden van de Volvo verenigingen. 
Zij mogen hier hun troetelkindje aanbieden. Heb je dan even 
behoefte aan een estate omdat de kofferbak van je P1800 te klein
is... even op de site www.volvoshare.nl kijken. en mocht ik nu zelf
een keer vreemd willen gaan? even zoeken of er ergens een fraaie
Volvo 262c aangeboden wordt voor een schappelijke prijs. 
We kunnen het natuurlijk ook eenvoudiger aanpakken. Bij de
eerstvolgende toertocht van ons register gooien we alle auto-
sleutels in het dashboardkastje van Jaap’s Volvo 265. Bij de start
verdeelt onze evenementencoördinator dan de sleutels en toeren
we die dag in de auto
van een clubgenoot.
De verrassingstocht is
plots een feit. Boven-
dien kunnen we vanaf
dan met recht echte
deel(!)nemers worden
genoemd.
Frank van Gurp.

VOLVOSHARE

Foto’s sleuteldag: Jacco van de Kuilen
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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
700.000 KM >>
“Weliswaar ben ik geen lid van uw club en kom zo bij u binnen 
vallen, maar ik rijd al 36 jaar het merk Volvo en wilde u dit niet
onthouden. Afgelopen zondag heb ik de 700.000.km op de klok
gezet met mijn Volvo. Ik weet niet of er meerderen zijn die dit 
hebben gehaald. Met vriendelijke groet, N.C. Nilsson.”
Bovenstaand bericht ontvingen wij medio september van een niet-lid. 
Okay, geen lid van ons register maar hij wist ons toch te vinden en ons te 
berichten. Waarvoor dank. Er zijn natuurlijk meer Volvo’s met een dergelijk
hoog kilometrage maar dit is toch wel interessant genoeg om contact met
hem op te nemen. Komend jaar (2018) volgt er dan ook een uitgebreid 
artikel over deze Volvo die heel wat moet hebben meegemaakt. (Red.)

WELCOME TO THE VOLVO FAMILY Foto rechts: (pagina 39): Afgebeeld is de voorzijde van een Engelse persmap uit 1980,
waarin allerlei leuks te vinden is. Een brochure over de 200-series uit die tijd, een overzichtsbrochure met de geschiedenis van Volvo, 
allerlei losse productsheets met informatie over techniek en veiligheid. Ook in die map, het originele kleurboekje waarvan ons eigen
kleurboekje is afgeleid. Al met al is zo’n map een erg leuk verzamelitem dat de redactie vond op de VKB van afgelopen september. 
Voer voor leuke artikelen en afbeeldingen waarvan deze plaat de eerste is. Meer volgt in andere Volvologische uitgaven.

<< EERSTE JAARGANGEN
Voor het eerst na de ellenlange 3 maanden verplicht stilstaan in de avond van 6 maart
dit jaar eindelijk weer op weg met mijn blauwe 245-er om een aardige rit te maken. 
Bestemming was een bezoek aan oud bestuurslid en redacteur van het allereerste uur van ons befaamde
clubblad Volvologisch, Rob van Westen in Alphen aan de Rĳn. Wat is het geval? Rob mailde me dat hĳ
vanaf de oprichting van het Volvo 240-260 Register in die vroege jaren actief was om de toenmalige
edities van Volvologisch te maken. Rob gaf aan dat hĳ de allereerste 12 geheel complete jaargangen
Volvologisch nog heeft en deze graag aan het register wilde schenken…
Wat een verrassing in het 20e jubileumjaar van ons Register! Uniek materiaal dat we graag in de Butiken-
collectie willen opnemen waardoor geïnteresseerde leden de mogelĳkheid geboden wordt deze exem-
plaren alsnog aan te kunnen schaffen.Dus liet ik weten namens het Register zeer geïnteresseerd en
dankbaar te zĳn om deze jaargangen Volvologisch te mogen ontvangen. Op weg van Nĳmegen naar
Alphen! De 245-er had er ook zin in…back on the road again!
Enthousiast vertelde Rob aan me dat hĳ deze eerste 12 jaargangen geheel compleet heeft waarbĳ vooral
het eerste nummer van het eerste jaar een echt collectors item is! In die beginjaren zag Volvologisch er
niet zo uit zoals dat nu door Ronald Wassink wordt gedaan. Rob heeft met een stencil-machine het blad
van toen geproduceerd! Leuk om te horen.Onder dankzegging en met belofte aan Rob dat aan deze
schenking een artikel wordt gewĳd in de huidige Volvologisch weer terug op weg gegaan. Volgende
bestemming was de bestuursvergadering anders had ik ongetwĳfeld een avond gekregen geheel gevuld
met verhalen van toen. Inmiddels heb ik alle edities van deze 12 jaargangen doorgenomen waarbĳ de
ontwikkeling in lay-out en design door de jaren heen helder werd. Mooi om te zien en te lezen.
Zo viel me op dat in de vroege jaren van ons Register regelmatig technische columns verschenen welke
werden geschreven door o.a. Gerard Mulder. Deze columns zĳn inmiddels ingescand en toegezonden
aan Gerard. Het plan is nu dat we deze toenmalige artikelen gaan updaten als een versie 2.0 voor 
plaatsing in toekomstige uitgaves van Volvologisch. Zo is de cirkel weer rond… Peter Kisters.

Rob van Westen (links) en Peter Kisters bij de

overhandiging van de “Eerste Jaargangen”.

NB: Tijdens de VKB hadden we in het 

kader van het 20-jarig bestaan een spandoek met

één foto van elke jaargang VOLVOLOGISCH 

ter verfraaiing van onze beursstand. Ook gezien?


