V O LV O C O U P E & B E R T O N E R E G I S T E R
V

O

O

R

J

A

A

R

2

0

1

JUBILEUM
NUMMER

4

VOLVO COUPE & BERTONE REGISTER
Dit tijdschrift is een uitgave van het Volvo
Coupé Bertone Register en verschijnt tweemaal per jaar, namelijk in het voorjaar en in
het najaar.
Het Volvo Coupé Bertone Register, statutair
het Volvo 262C Register, is een vereniging
van rijders van het model Volvo 262C, Volvo
780 en Volvo 264 TE gemaakt door Bertone
Italië gedurende de jaren 1977-1991.
Het Register is opgericht op 27 mei 1989.
Men kan zich inschrijven als lid door aanmelding bij één van de bestuursleden. De
contributie bedraagt Euro 50,00 en éénmalige inschrijfkosten van Euro 11,50 dat na
inschrijving overgemaakt dient te worden
op rek.nr. 40.64.52.903 bij de ABN-Amro
Bank te Naaldwijk t.n.v. het Volvo Coupé
Bertone Register.
Internet:
www.volvobertone.nl
Erelid:
Rolf Noordervliet †
Voorzitter:
Kerst Koeze
kkoeze@volvobertone.nl
Tel: 070 32 37 107

Secretaris en Penningmeester:
Clementine de Bruyn
cdebruijn@volvobertone.nl
Tel: 0174-64 24 31/63 03 18

Activiteitencommissie:
Epi Spree
espree@volvobertone.nl
Tel: 0294-25 29 34

Informatie, communicatie & webdesign:
Hielko Meijer
hmeijer@volvobertone.nl
Tel. mobiel: 06-51226009

Redactie en opmaak:
Keigoed BV - Hilvarenbeek

VAN DEVAN
VOORZITTER.....
VAN DE VOORZITTER.....
DE VOORZITTER.....
VAN DE VOORZITTER.....
Met veel genoegen mag ik u deze
speciale editie van uw Volvo Coupé &
Bertone Magazine presenteren. Met
gepaste trots ook trouwens, omdat deze
uitgave tot stand is gekomen in het
kader van het 25-jarig jubileum van het
Register. Het behalen van die mijlpaal is
sowieso iets om trots op te zijn, omdat
een leeuwendeel van de automobielen,
waaraan het Register z’n bestaansrecht
ontleent niet of nauwelijks nog die leeftijd heeft bereikt. Kunt u nagaan hoe
bijzonder zo’n auto al die tijd al is
geweest. Een mobiliteitsicoon, waar u
dus terecht de zorg aan besteedt en de
bescherming aan biedt, die voor u een
vanzelfsprekendheid is, maar die ze
op het Binnenhof maar niet willen
begrijpen. Ik ben ervan overtuigd, dat
als we als leden doorgaan zoals we dat
in die 25 jaar hebben gedaan, we als
Register de veertig en vijftig jaar ook
gaan halen.
Onze automobielen zijn duur in het
voort laten bestaan en ‘behouden’ is
nu eenmaal primair onze statutaire
doelstelling. Van de keuzen, die wij
daardoor moeten maken, is mede de
aanleiding, dat wij de verplichte financiële bijdrage van onze leden aan het

Register laag proberen te houden. Wat
helaas vervolgens resulteert in het feit, dat
wij na 25 jaar een verenigingsvermogen
hebben opgebouwd van maar liefst
€ 1250. Dat is een beetje weinig om
een spetterend jubileumevenement,
voorzien van alle toeters en bellen, op
te tuigen, dat bovendien volledig door
het Register wordt bekostigd. Maar als
tegenhanger daarvan hebben we al 25
jaar veel bijzondere ledenbijeenkomsten
met onze auto’s en partners en slechts
een geringe eigen bijdrage weten te
organiseren, die borg stonden voor het
intermenselijke karakter dat ons Register
draagt. Als bindmiddel geldt daarbij
onze Volvo’s Coupé en Bertone. In dat
licht hebben onze auto’s al veel meer
bijgedragen aan het maatschappelijk
belang, dan ze ooit aan motorrijtuigenbelasting zullen gaan doen.
Uw bestuur berust bij dit jubileum dan
ook in tevredenheid bij ons maatschappelijk kapitaal. Ze heeft naar andere
wegen gezocht om het 25-jarig jubileum
waardig te vieren. Dat doen we, zoals
inmiddels aan u bekend gemaakt, in het
weekend van 17 en 18 mei met een
weekendbijeenkomst, waarbij uiteraard
ons bindmiddel centraal staat, maar

VAN DE VOORZITTER

ook geheel in lijn met de filosofie: het
doen samen zijn van de mens achter de
auto, opgetuigd in een automobielvriendelijke atmosfeer, waarbij het aan de
geneugten van voedsel en vocht niet
zal ontbreken.
De waardigheid in het jubileren is ook
gezocht in het uitbrengen van een
verenigingsuitgave - dat nog meer dan
de normale - exclusief is en waard is
om mee te gaan naar de aankomende
jubilea. Uiteraard vormde ons riante
banksaldo ook hierin een hindernis.
Doch dankzij een enorme dosis creativiteit, de enthousiaste inzet van enkele
van uw vaste dienaren, de vrijwillige bijdrage van enkele sponsoren en de inschikkelijkheid van onze uitgever is het mooie
product, dat hier voor u ligt, tot stand
gekomen. Het uit wat wij zijn en wat ik u
even te voor als kenmerkend voor het
Register noemde: Een terugblik op de
voorzitters, die de gemeenschappelijke
waarde van een bindmiddel onderkenden en het Register de start gaven, die
u leidden naar de mijlpaal waar u zich
nu bevindt. De belichting van de verschillende autotypen, die ik als ons
bindmiddel betitelde. Een terugblik op
25 jaar samenzijn van individuele
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mensen, die gemeen hebben, dat ze
van het omgaan met elkaar kunnen
genieten, grote waardering hebben
voor schoonheid en dat vinden in de
Volvo’s Coupé en Bertone.
Tot slot, uiteraard de vermelding van
hen, die het Register bij deze speciale
gelegenheid wilde ondersteunen. In dat
alles past voor mij slechts de genoemde
gepaste trots. Ik mag het als uw voorzitter presenteren, maar wat was in dit
geheel nou helemaal mijn bijdrage?
Het volle vertrouwen in de toekomst
van het Register! Maar dat valt dan ook
binnen mijn bestuurlijke verantwoording.
Misschien heb ik ter meerdere zekerheid
voor mij zelf en met oog op die volgende vijftien of vijfentwintig jaar
daarom (voor mijn vrouw) recent een
C30 aangeschaft.
Ik hoop u op de 17de en of de 18de
mei te ontmoeten en met u het glas
op die toekomst te heffen. Ik wens u in
ieder geval heel veel genoegen met deze
jubileum-uitgave.
Kerst U. Koeze

DE CLUBAUTO’S

262 Coupe
De Volvo 262C is de allereerste clubauto die de basis vormt
van het Volvo 262 register dat in 1989 wordt opgericht. In de
jaren zeventig was de coupé al een vreemde eend binnen het
bestaande Volvo-gamma en dat wordt ook duidelijk met het
beperkt aantal leden waarmee het register van start gaat.

264 te
Tijdens een algemene jaarvergadering in mei 1989 wordt
door het toenmalige bestuur besloten dat ook de 264 TE
en de 780 worden toegelaten tot het register. Op diezelfde
dag wordt de naam veranderd in Volvo Coupé Bertone
Register. De TE-versie is de verlengde uitvoering op basis
van de 264 en werd met name ingezet als een auto voor
diplomaten.

780 Coupe
De Volvo 780 was niet alleen een Volvo die door Bertone
werd gebouwd, maar ook door de meester zelf was ontworpen. Volvo-designer Jan Wilsgaard was wel bij het project
betrokken, maar was alleen maar verantwoordelijk om te
kijken of de coupé de looks van een échte Volvo kreeg. De
780 werd tegelijkertijd met de 480 geïntroduceerd op het
Autosalon van Genève in 1985. Beide nieuwe modellen
trokken veel bekijks. De 780 werd vana 1985 tot en met
1990 gebouwd.

c70 Coupe
De Volvo C70 is het laatste model dat is toegevoegd aan
het Volvo Coupé & Bertone Register. Het had nog wat voeten
in de aarde, maar uiteindelijk behoort de coupé-versie van
de C70 nu ook tot het register. De tweedeurs Volvo die in
1996 aan het grote publiek werd getoond, was bij zijn introductie al een legende. Een prachtig gelijnde sportieve auto
die net als zijn voorganger de P1800 een rol kreeg in de film
‘The Saint’, waarin Val Kilmer de rol van Simon Templar
voor zijn rekening nam.

BERTONE

‘De samenwerking met de
Italiaanse meester stopte
met de Volvo 780 die
vanaf 1986 tot en met
1991 in productie bleef’.

Carrozeria Bertone bouwt al sinds 1912
de meest mooie creaties. Italiaanse hoogstandjes op designgebied die ook ver
buiten Italië niet onopgemerkt blijven.
Ook in Zweden worden de Italiaanse
designers nauwlettend in de gaten
gehouden en al hoewel autofabrikant
Saab meestal put uit eigen kracht, kijkt
Volvo-designer Jan Wilsgaard en zijn
superieuren met regelmaat over de
grens. De kunsten van Coggiola, Fruha,
Pininfarina en ook van Bertone zijn
voor Wilsgaard vaak een bron om zijn
eigen ontwerpen kracht bij te zetten.
De Amazon had bijvoorbeeld niet voor
niets veel gelijkenis met een Alfa Romeo
midden jaren vijftig. En ook de Zweed
Pelle Petterson die uiteindelijk de latere
P1800 ontwierp, had het vak geleerd
in de stallen van Fruha. Wilsgaard bracht
regelmatig een bezoekje aan Italië en
de eerste echte contacten met een
Italiaans designhuis waren met Fruha.
Bertone had net als Fruha een ontwerpstudio, maar had ook een grote fabriek
en dus de mogelijkheid om auto’s te
bouwen. In Italië had Bertone een
kwalitatief goede naam opgebouwd

die vaak gebruikt werd als uitvalsbasis
door verschillende autofabrikanten voor
speciale versies en kleinere oplagen.
Op advies van Frua werd Wilsgaard
doorverwezen naar Bertone toen Volvo
met een probleem in zijn maag zat,
waar in hemelsnaam een verlengde
limousine versie van de 264 gebouwd
zou kunnen worden. De Zweedse
fabriek was ten tijde van de introductie
van de 200-serie nokkie vol gepland
en bood geen ruimte voor een extra
productielijn. Het management van
Volvo bracht een bezoek aan Bertone
met de vraag of er in Italië ruimte was
om een verlengde versie van de 264 te
bouwen. De opdracht werd aangenomen door Nuccio Bertone en zo werd
de eerste samenwerking beklonken
met de 264TE. Daar bleef het niet bij,
want niet veel later, werd er een prototype op basis van de 200-serie bij
Coggiola binnen geschoven, dat door
Wilsgaard als antwoord op de 1800ES
was ontworpen. Een project dat door
Pehr Gyllenhammar persoonlijk werd
toegejuigd en wat een luxe coupé zou
moeten worden. Het ontwerp van
Wilsgaard zou verder door Coggiola

worden verfijnd en zo ontstond de 262C.
die later in productie zou gaan bij
Bertone. De samenwerking met de
Italiaanse meester stopte met de Volvo
780 die vanaf 1986 tot en met 1991 in
productie bleef. De 780 was een eigen
Bertone ontwerp en was de meest luxe
coupé, die Volvo tot dusver ooit gemaakt
heeft. Er is nog ooit sprake geweest
van een opvolger die 980 zou gaan
heten, maar zover is het helaas nooit
gekomen.

262 COUPE
Lelijk eendje wordt prachtige zwaan
Mede door de goede verstandhouding met Volvo en de
mogelijkheid tot het uitbreiden van het modellengamma,
bracht het management van de Zweedse autobouwer
ook de coupéversie op basis van de 262GL bij de
Italianen onder.
De 262 coupé zou de waardige opvolger moeten worden
van de 1800ES die door Volvo in 1973 ten grave werd
gedragen. De hatchbackversie op basis van de sportieve
P1800 had teveel verouderde techniek in zijn DNA en
was aan vervanging toe. De introductie van de exclusieve 260-serie eind 1974 bood uitkomst, want dat zou
de basis worden voor een nieuwe tweedeurs coupé.
Designer Jan Wilsgaard zei jaren geleden in een gesprek:
“Eigenlijk waren er helemaal geen plannen om een
opvolger van de 1800ES te maken. Directeur Pehr
Gyllenhammar belde me destijds op vanuit het vliegtuig
toen hij terug keerde van een Amerikatrip. Tijdens zijn
bezoek aan Amerikaanse dealers werd het hem duidelijk
dat Volvo op dat moment geen enkel model had in het
sportieve segment. Ondanks de in die tijd heersende
oliecrisis was Gyllenhammer ervan overtuigd dat mensen
die gewend waren in een grote auto te rijden niet snel
zouden overstappen naar een kleiner model. Hij vroeg
me een model te ontwerpen dat de charme van de 1800ES
zou kunnen evenaren. Aangezien er geen extra budget
voorhanden was om een compleet nieuwe auto te ontwikkelen ging ik aan de slag met een bestaand model;
een Volvo 164. De auto was een zogenaamde leftover,
die nog voorradig was binnen een van de interne afdelingen. Ik besloot in contact te treden met mijn bevriende
Italiaanse designer Coggiola en had enkele schetsen
gemaakt hoe ik dacht dat er de auto uit zou moeten
gaan zien. De 164 ging op transport naar Turijn en samen
met Coggiola maakten we het kostenplaatje op wat de
‘verbouwing’ zou gaan kosten. Voor 125.000 Zweedse
kronen zou Coggiola het project klaren en de 164
ombouwen tot een stijlvolle coupé op basis van mijn
ontwerp. Van Gyllenhammar kreeg ik groen licht en niet
lang daarna werd de vierdeurs 164 omgetoverd tot een
tweedeurs coupé met een sterk verlaagde daklijn, uitgevoerd in gips en staal. Regelmatig vloog ik van Göteborg
naar Turijn om samen met Coggiola de auto vorm te
geven.

Tekst: Paul van Vugt

Door de drukte met de introductie van de nieuwe
200-serie was er in Göteborg geen mogelijkheid om er
nog een model naast te bouwen en daarom vroeg ik aan
Coggiola welke Italiaanse autofabrikant het model zou
kunnen bouwen. Zijn antwoord was Bertone vanwege
de goede kwaliteit en hun nauwkeurigheid. Volvo nam
direct de proef op de som en stuurde enkele Volvo
medewerkers naar Bertone in Turijn om de ‘Italiaanse
kwaliteitsnormen’ te toetsen. De kwaliteitsnormen waren
goed, maar niet goed genoeg. Volvo stelde een voorwaarde
dat er een compleet nieuwe spuitinrichting gebouwd

262 COUPE

Sommigen vroegen zich vertwijfeld af hoe in hemelsnaam een designer dit lelijke eendje had
kunnen ontwerpen
zou moeten worden om de opdracht
te verkrijgen. Dat gebeurde en zo sleepte
Bertone de tweede opdracht van Volvo
binnen.
Wilsgaard vervolgt: “Het was mijn idee
om op de C-stijl drie kroontjes te plaatsen. Een typisch Zweeds kenmerk dat
bij het Zweedse Koningshuis hoort en
daardoor ook werd afgekeurd. De drie
kroontjes werden later vervangen door
één kroontje dat gebruikt werd als logo
op de persmallen in onze fabriek in
Olofström. Dat kroontje bleek perfect
thuis te horen op de 262C en zo gebeurde
het.
Misverstand
Er heeft altijd een misverstand bestaan
over de herkomst van de 262C. Veel
mensen denken dat de 262C een auto
is die door Bertone is ontworpen, zowel
het interieur als het exterieur, maar dat
is niet waar. Zowel de binnenkant als
de buitenkant van de auto zijn op en
top Zweeds. Het exterieur is van mijn

hand en het weelderige interieur is
ontworpen door Lars Petterson. De auto
werd enkel en alleen gebouwd door
Bertone. De grootmeester had slechts
een adviserende rol met betrekking tot
enkele vraagstukken omtrent de uitvoering van het interieur en de definitieve
uitvoering van de standaardvelgen die
bij de 262C hoorden.”
Productie
Vanaf mei 1977 startte Bertone met de
productie van de 262C met slechts één
model per dag, wat later zou worden
opgevoerd naar 25 auto’s per dag. De
auto werd vanuit Zweden in plaatdelen
geproduceerd en getransporteerd naar
Bertone in Italië, met uitzondering van
het dak, de A- en de C-stijl, die in Italië
werden geperst. Toen de coupé voor het
eerst tijdens het Autosalon in Genève
werd getoond was niet elke autojournalist enthousiast. Sommigen vroegen
zich vertwijfeld af hoe in hemelsnaam
een designer die ook de Amazon tot
leven had gebracht dit lelijke eendje

had kunnen ontwerpen. Gelukkig deelde
niet iedereen deze mening en een groot
publiek vond de auto prachtig.
Export
De meeste modellen van de Volvo 262C
zijn in Amerika verkocht en de auto is
in productie geweest van 1977 tot en met
1981. In Amerika zijn zelfs een vijftal
cabriolets gebouwd bij fabrikant Solaire.
Ons clublid Guy Vermant beschikt over
een 262C Solaire die van top tot teen is
gerestaureerd. Totaal kwamen er volgens
de productie- lijsten van Volvo 6.871
stuks van de band.
Bij het verdwijnen van de Volvo kwamen
er al snel clubs en verenigingen over de
gehele wereld die de belangen van de
262C-rijder gingen behartigen. In Nederland ontstond het 262-Register dat vandaag de dag als Volvo Coupé & Bertone
register door het leven gaat en in 1989
werd opgericht.

262 COUPE
de volvo 262 debuteert in geneve

Het 50-jarig jubileum van Volvo
wordt in 1977 groots gevierd met een
240-jubileummodel. De auto is voorzien van een speciale striping en
emblemen en verkrijgbaar in de kleur
zilvergrijsmetallic. Datzelfde jubileumjaar introduceert Volvo nog een
speciaal model. Tijdens het Autosalon
in Genève stelt Volvo de 262C aan
het grote publiek voor.
Het resultaat van een vruchtbare
samenwerking tussen Volvo Zweden
en de Italiaanse designer Nuccio
Bertone. De auto is bedoeld als opvolger van de mooi gelijnde 1800ES,
die vanwege te verouderde techniek
vroegtijdig aan zijn einde komt. De
262C moet dit gat gaan opvullen, maar
tijdens de introductie heeft iedereen
zo zijn twijfels. Velen vragen zich af,
welke ontwerper dit in hemelsnaam
aan het papier heeft toevertrouwd.
De critici zijn onverbiddelijk en
schrijven de auto geen lang leven
toe.
In Nederland schrijft de pers dat de
auto op een 240 lijkt waarop een
Samsonite koffer is gevallen. Hoe het
ook zij, de Volvo 262C is op dat
moment het paradepaardje uit de
Volvo-stal. In eerste instantie is de
auto alleen leverbaar in zilvergrijsmetallic met een zwart vinyl dak, maar
later levert Volvo ook andere kleurvarianten zoals goudmetallic, lichtblauwmetallic, zwart en een gedurfde
two-tone kleur. Bij deze modellen is
het vinyl dak verdwenen. De auto
blijft tot aan zijn laatste levensjaar,
1981 een unieke verschijning waarvan er in totaal 6.622 stuks worden
gebouwd. Bij de introductie van de
760 GLE in 1981verdwijnt de 262C
en wordt de auto bijgeschreven in de
geschiedenisboeken van Volvo.
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HISTORIE VOLVO BERTONE REGISTER

Het verhaal van het Volvo 262C Register start in november
1987 als Rolf Noordervliet een kleine advertentie ziet staan
in een Duits autoblad.
Noordervliet is eigenaar van een Volvo 262C en is al jaren
actief in het wereldje van Volvo-clubs. Als een van de eerste
leden van de toenmalige V44-Vereniging is hij regelmatig te
vinden op beurzen en evenementen en gaat hij zelfs mee met
de door de vereniging georganiseerde Zwedenreizen die als
doel hebben een bezoek te brengen aan de Volvo fabrieken.
Noordervliet is een Volvo-liefhebber in hart en nieren en
maakt zich op vele vlakken verdienstelijk voor de vereniging.
De Volvo 262C is in het midden van de jaren tachtig in de
ogen van de liefhebber van klassieke Volvo’s geen échte
klassieker. De auto is op dat moment slechts enkele jaren uit
de productie is in daarmee nog een jonkie tussen de Katteruggen, Amazons en P1800’s. Zelfs de 140-serie en 164
hebben het in die jaren moeilijk het predikaat ‘klassieker’
opgespeld te krijgen en dus is de 262C geen uitzondering.
Noordervliet vindt dat de 262C meer eer verdient dan dat
de auto toekomt en reageert op de kleine advertentie die
hij in het Duitse autoblad ziet staan. Hij belt de organisatie,
de gebroeders Wichmann, op en ontvangt enkele dagen na
de kennismaking een uitnodiging in de bus. Hij reist af naar
Duitsland waar in het plaatsje Warendorf de meeting van de
verzamelde 262’s plaats vindt en naar aanleiding van dit
initiatief ontstaat bij Rolf Noordervliet het idee om een

Op de bovenste foto de meeting in Duitsland waar Rolf Noordervliet te gast
was en daarna op het idee kwam ook een soortgelijk evenement te origaniseren.
Dat resulteerde in de bijeenkomst op de parkeerplaats bij Volvo Cars
Nederland waar de eigenaren van 262C’s zich vergaapten aan al het andere
moois.7

soortgelijke meeting in Nederland te organiseren. In overleg
met Volvo Cars Nederland lijkt het Noordervliet een prima
plan om de auto’s op de parkeerplaats in Beesd bijelkaar te
laten komen. De datum voor het evenement wordt gepland
op zaterdag 28 mei 1988 en de rest is geschiedenis. Aan de
oproep van Noordervliet om je als eigenaar van een 262C
aan te melden voor de meeting wordt ruimschoots gehoor
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gegeven. Op de parkeerplaats van Volvo Nederland verzamelen zich maar liefst 36 Nederlandse coupé’s, elf Duitse
en 1 Engelse auto. De eerste meeting is een groot succes en
de toenmalige pr-man van Volvo Cars Nederland Ab Korsten,
die eigenlijk niet zo veel had met oude Volvo’s, is verbaasd
over de grote opkomst.
De groep van 262-eigenaren wordt die dag enthousiast ontvangen en in de presentatieruimte van Volvo, spreken niet
alleen Rolf Noordervliet en Ab Corsten de menigte toe, maar
is ook hoofdredacteur van Autovisie Nico de Jong uitgenodigd een woordje te doen. De Jong doet zijn verhaal over
de unieke en exclusieve Volvo en kleurt zijn verhaal in met
het tonen van enkele spionagefoto’s die bij Bertone in Italië
zijn gemaakt. Het valt op dat tijdens de eerste bijeenkomst
veel 262-eigenaren denken dat de Bertone coupé ook daadwerkelijk door Bertone is ontworpen, maar dat blijkt niet
waar. De Jong laat in zijn betoog duidelijk weten dat de
Zweed Jan Wilsgaard verantwoordelijk is voor het ontwerp
van de auto en dat Bertone de auto alleen gebouwd heeft.
De Jong’s visie op de prachtige 262C wordt niet door
iedereen gedeeld als hij in zijn toespraak de coupé vergelijkt
met een Volvo die bij de dakstijl is afgezaafd en waarop een
Samsonite koffer is gevallen. Niet echt handig van mijnheer
De Jong, want zelfs sommige leden voelden zich beledigd.
We houden het er maar op dat smaken verschillen.
In verschillende autobladen wordt de komst van de coupé aangekondigd door
spionagefoto’s te plaatsen die in de achtertuin van Bertone zijn gemaakt. De
reacties op de foto’s zijn nogal verschillend, de op stapel staande coupé wordt
van schitterend tot foeilelijk bevonden.

De eerste meeting wordt als geweldig ervaren en de geweldige respons resulteert in de oprichting van het Volvo 262C
Register op zaterdag 27 mei 1989 Vanaf die datum is het
register een feit en wordt er een voltallig bestuur gekozen.
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exclusieve auto waarvan er in Nederland maar weinig rondrijden. Het bestuur besluit dat het een goed idee is om het
Register uit te breiden met twee andere exclusieve modellen,
te weten de 780 coupé en de 264TE. Allebei Volvo’s die
eveneens door Bertone zijn gebouwd in het Italiaanse Turijn.
Daarmee wordt niet alleen het Register groter van opzet,
maar wordt de kans om te overleven als realtief kleine club
ook groter. Tijdens de vergadering in mei 1997 wordt besloten
dat de volvo 780 en 264 TE binnen de vereniging werd toegelaten. Tegelijkertijd wordt de naam van het register ook
omgedoopt naar het Volvo Coupé Bertone Register.
De eerste Nederlandse Volvo 262C meeting krijgt aardig wat promotie in
de regionale bladen, echter bij het artikel wordt een verkeerde foto
geplaatst.

Als voorzitter wordt Rolf Noordervliet gekozen die vanaf
1989 tot aan 2005 deze functie vervult. Rolf is niet alleen
voorzitter, maar zorgt er in de beginjaren ook voor dat het
clubblad met regelmaat verschijnt. In zijn functie als uitgever
lukt het hem iedere keer weer de leden te verrassen met een
eigen clubmagazine. In 1992 krijgt het register rechtspersoonlijkheid in verband met de voorgenomen federatievorming van
alle in Nederland bestaande Volvo-verenigingen. Helaas laat
een federatie nog lang op zich wachten, aangezien de verschillende besturen niet op één lijn zitten.
Het Register blijft een exclusief clubje van enthousiaste 262Ceigenaren. Het is een échte en hechte familie waar iedereen
elkaar kent. Toch blijkt er behoefte aan een stukje uitbreiding
binnen het register. Er komen namelijk weinig nieuwe leden
en auto’s bij, want zoals eerder aangegeven is de coupé een

Gedurende 25 jaren hebben vier voorzitters de bestuurshamer
ter hand genomen. Als eerste dus Rolf Noordervliet die van
1989 tot 2005 de voorzittersrol had. Daarna kwam Sjef Frehe
die van 2005 tot 2008 de hamer van Rolf overnam en Hielko
Meijer die vervolgens de voorzittersrol overnam van Sjef van
2008 tot 2012. Op dit moment is Kerst Koeze voorzitter van
het Register, die onlangs tijdens de algemene ledenvergadering met een meerderheid aan stemmen ook de C70 tot het
Register heeft toegelaten. Daarmee is naam dit jubileumjaar
gewijzigd in Volvo Coupé & Bertone Register.
OVERIGE WEETJES
Gedurende de periode van 25 jaar zijn er verschillende leden geweest,
die zich hebben ingezet binnen het bestuur als secretaris en penningmeester.
De eerste jaren werd er alleen een nieuwjaarsreceptie en een zomermeeting georganiseerd, maar in 1992 is daar de (inter)nationale Volvo
Klassieker Beurs bijgekomen en wordt er sinds 1993 ook een najaarsbijeenkomst georganiseerd. Het clubblad van het Register verschijnt
tweemaal per jaar.

264 TE

De samenwerking tussen Nuccio Bertone en Volvo dateert
vanaf midden jaren zeventig als de Italiaanse carosseriebouwer
in opdracht van de Zweedse auto-fabrikant een verlengde
Volvo bouwt met de typenaam 264 TE.
Er is niet alleen door Bertone een verlengde Volvo op basis van
de 264 gemaakt. Het bedrijf Nilsson in Laholm heeft ook
verschillende pogingen gedaan, echter de verlengde TE van
Bertone is de enige die in een grotere oplage is gebouwd.
Volgens de beschikbare gegevens die Volvo openbaar heeft
gemaakt zijn er totaal 335 exemplaren gebouwd, waarvan het
merendeel aan Erich Honnecker, voormalige staatraadvoorzitter van de vroegere DDR, zijn geleverd.
De 264 TE werd tussen 1977 en 1981 gebouwd. De lettters
TE staan voor ’Top Executive’ en daar was niets teveel mee
gezegd. De luxueuze limousine werd evenals de 262C op
basis van een tweedeurs gebouwd, waarbij een deel van de
carrosserie keurig netjes doormidden werd gezaagd. Hiertussen werd een extra ruimte van 70 cm aan het vloeroppervlak toegevoegd en de basis voor de basis van de TE was
gelegd. Van een extra set voorportieren werden achterportieren gemaakt en het geheel werd tot een complete limousine
gesmeed. De meeste TE’s zijn geleverd in donkerblauw, maar
er zijn ook zwarte, zilveren en witte exemplaren gespot. Alle
264 TE’s waren evenals de 262C uitgerust met een V6 en hadden allemaal een automatische versnellingsbak. Het interieur

DE EERSTE SCHETSEN
Vanaf het eerste moment dat er gedacht wordt een linousine te bouwen, is
het woord luxe de basis voor de auto. Deze schets laat een verlengde 264
zien met een linnen schuifdak. De uiteindelijke versie krijgt een stalen dak
dat met 70 centimeter is verlengd.

264 TE
van de 264TE was luxe uitgevoerd en bood plaats aan zeven
personen. Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat in het geval
van zeven personen aan boord er twee personen bekaaid vanaf
kwamen. Twee personen zaten in dat geval namelijk op twee
krap bemeten klapstoeltjes.Niet echt comfortabel om daarop
een lange reis te moeten maken. Veelal werden de kleine stoeltjes weggeklapt en hadden de reizigers op de achterbank zelfs
plek om hun benen de ruimte te geven. Het complete interieur
was in pluche uitgevoerd en de twee klapstoeltjes hadden geen
veiligheidsgordels. De TE was een efficiënte limousine, maar
echt luxe was ook een beetje overtrokken. Naast wat extra
leeslampjes en hier en daar wat houtinleg was het gedaan met
de luxe en kwam de auto vrijwel overeen met de GLE-versie
van de 264.
Toen Bertone in 1981 stopte met de productie van zowel de
TE als de 262C werd er alleen nog maar op bestelling bij
Nilsson in Laholm verlengde versies gebouwd op basis van de
264. Zelfs een schitterende Landauer werd daar gebouwd, met
als speciaal kenmerk het wegklapbare linnendak aan de achterkant van de auto. Met het stopzetten van de 262C en de 264
TE begon Bertone aan zijn volgende avontuur en dat was het
ontwerpen van de 780 coupé die op basis van het onderstel van
de nieuwe te introduceren 760 werd gebouwd. Voor dit prestige
project werden in Turijn alle zeilen bijgezet en was het einde
oefening voor de verlengde luxe schuit. In het Volvo Coupé &
Bertone Register kennen we enkele TE’s waar we als register
best wel trots op zijn.

DE EERSTE SCHETSEN
Foto boven: Het pluche interieur van de 264 TE. Let op de twee klapstoelen die als middelste rij zijn geplaatst.
Foto onder: Ook Koning Carl Gustaf van Zweden verplaatste zich regelmatig in een verlengde Volvo 264 TE.

780 COUPÉ

PROTOTYPE
Bij Bertone worden verschillende prototypen gebouwd op basis van de
700-serie. De nieuwe te bouwen coupé mag dan als basis hetzelfde zijn als
de 760 GLE, maar de carrosserie dient volledig anders te zijn en in niets
op de sedanversie klijken. De eerste probeersels, zoals hierboven afgebeeld
zijn nog echte Volvo-neuzen die regelrecht lijken te zijn afgekeken van de
op dat moment bestaande 200-serie. Geen succes, dus er wordt verder
gegaan met het ontwikkelen van de stijlvolle tweedeurs.

De Volvo 262C is een eerste aanval van Volvo en Bertone
op de exclusieve markt. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat er na het verdwijnen van de coupé een opvolger op
stapel staat. Alleen dit keer wordt de auto niet door Wilsgaard op papier gezet, maar tekent het team van Nuccio
Bertone voor de ultieme coupé. De 780 wordt met veel
bombarie geïntro- duceerd op het Autosalon van Genève en
staat pal naast zijn kleinere concurrent, de Volvo 480ES. De
luxe druipt van de 780 af. Voor het interieur is exclusief
leder gebruikt, het dak is voorzien van een elektrisch glazen
schuifdak, er is airco aan boord en de auto heeft de grandeur van een Italiaans maatpak. De auto komt in Nederland
in de prijslijst te staan voor ongeveer honderdzestigduizend
gulden. Een ‘kleinigheidje’. Het is niet verbazingwekkend
dat er in Beesd geen uittocht plaats vindt van 780 coupé’s.
De auto is voor een enkeling weg gelegd die zich wil onderscheiden van dikke Mercedessen en de duurdere BMW’s.
De 780 is een auto die juist opvalt door zijn onopvallendheid.
Volgens de cijfers van Volvo zijn er in totaal zo’n 8.518 exemplaren van de 780 gebouwd met verschillende motoren. Dit
varieert van de fameuze PRV zescilinder motor B28F -een
samenwerking van Volvo met Peugeot en Renault- tot aan
een B230 FT, een B280E, een B204GT, de B200ET en de D24
die veelal bedoeld was voor de Italiaanse markt. Afgezien van
de Italiaanse markt is er zo’n tachtig procent van de totale

780 COUPÉ

De 780 is en blijft een hele bijzondere auto die hoe dan ook
altijd een speciale plek in zal nemen in de geschiedenis van
Volvo.

780 COUPE

productie naar Amerika geëxporteerd. Wel leuk om te weten is
dat er inmiddels in Nederland meer 780’s rijden dan dat er ooit
nieuw zijn verkocht zijn. Veel 780’s zijn geïmporteerd uit Italië
en Amerika en doen vandaag de dag dienst als leuke bijtellingsauto. Door de onlangs nieuwe ingevoerde motorrijtuigenbelastingregeling is de 780 bij een bepaald publiek minder interessant
geworden. Een model uit 1986 zal namelijk langer moeten
wachten om belastingvrij te worden en dat heeft de waarde
van de auto geen goed gedaan. De echte liefhebber kan deze
regelgeving echter niet deren en koestert zijn of haar 780 nog
zoals altijd.
Over de kwaliteit van de 780 is al veel geschreven. De reden
dat de 780 is gestopt en nooit geen opvolging heeft gekregen is
mede te danken aan de soms matige kwaliteit waarmee met
name het interieur is gemaakt. Het leder van de deurpanelen is
vaak te kort aangesneden, waardoor het leder krimpt en een
lelijke plooi of plek laat zien. De elektrische stoelbediening van
met name de eerste modellen laat het snel afweten en ook het
standaard elektrische schuifdak is niet altijd waterdicht. Ook
veel 780’s hebben last van een voorruit die vaak in de linkerhoek een scheurtje vertoont, wat volgens kenners te wijten is
aan het torderen van de voorruit in de sponning. De airco
installatie bij de eerste typen laat ook vaak een steekje vallen.
Een échte liefhebbersauto dus.
De Volvo 780 staat bij zijn introductie in de prijslijst vanaf
148.250 gulden. Het is logisch dat de dealer niet erg scheutig

was met het uitdelen van folders die evenals het 1:1 model
prachtig was uitgevoerd; luxe uitvouwpagina’s met een gelamineerde glanslaag over duurzaam papier. Een prachtig getuigschrift van Bertones laatste Volvo-kunstje. Een echte klassieker!

780 COUPE

MINIATUREN
Als miniatuur is de 780 zeker zo zeldzaam als het model op
ware grootte. Het eerste modelletje dat de aandacht trekt is een
bouwkitje van Tin Wizard (ook wellicht bekend onder de naam
Beny Box), dat voor een vorstelijke prijs - van rond de tachtig
euro - nog steed van eigenaar kan wisselen. Helaas lijkt het Tin
Wizard model in de verste verte niet op de Volvo die door Nuccio
Bertone op het papier is gezet. Vooral de achterste raamstijl en
de neus zijn bijzonder slecht nagemaakt.
Het Volvohart klopt harder bij het zien van een 780 van Tonka/
Polistil. Dit is in feite een speelgoedautootje, maar de oorspronkelijke lijn van de auto is erg goed getroffen. Het materiaal dat is
gebruikt is voor de Tonka/Polistil en de detaillering van het
model verraden de speelgoedstatus. Het model is verkrijgbaar
geweest in drie kleuren: bordeauxroodmetallic, blauwmetallic en
bruin. Een andere bekend Volvo 780 miniatuur is afkomstig
van fabrikant Esdo. Het model is in de jaren 90 verkrijgbaar als
kit, maar is ook compleet afgebouwd geleverd. De detaillering van
het miniatuur is verbluffend mooi. Als je bedenkt dat het Esdo
model in dezelfde prijsklasse zit als de Tin Wizard, is het niet
verwonderlijk dat sommige verzamelaars het kleinood van Tin

Wizard te koop aanbieden om zodoende voldoende budget te
krijgen voor de mooiere Esdo. Voor verzamelaars die voor een
relatief laag bedrag een uitstekend model aan de collectie willen
toevoegen, is er sinds 2010 de prachtige serie van het Nederlandse
Neo Scale Models. De modelletjes zijn mooi gedetailleerd en in
verschillende kleuren te koop. Tot dusver is het model van Neo
Scale Models in zwart, zilver-metallic, beige en burgundy-red
uitgebracht. De opvallendste Volvo 780 van het stel is zeker het
kristallen model van de Duitse fabrikant Hofbauer. De schaal is
ongeveer 1:20 en het model is ietwat simpel op een houten
plankje gelijmd. De Hofbauer-versie schittert letterlijk en figuurlijk
door mooie details waarbij ook het interieur niet is vergeten.
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