
WIST U DAT U IN 
EEN HEEL 

BIJZONDERE 
AUTO RIJDT?

GEACHTE VOLVO 300-BEZITTER,
Bent u al bekend met de Volvo 300 Club? U zult 
het zich misschien niet realiseren, maar uw 
auto is heel bijzonder!

Van de zeer populaire Nederlandse gezinsauto 
van weleer is inmiddels het grootste deel uit 
het straatbeeld verdwenen. De 300-serie is 
immers al  sinds 1991 uit productie is en de 
oudste exemplaren zijn de leeftijd van 30 jaar 
al ruim gepasseerd. Goed daarom dat uw Volvo 
nog behouden is!
Dat het in goede conditie houden van een 
Volvo 343, 345, 340 of 360 nog niet zo een-
voudig is, blijkt wel uit het feit dat de kennis en 
ervaring met het type zowel bij officiële Volvo-
dealers als universele garages hard aan het 
uitsterven is. Voor uw klassieker in wording kan 
dit dus problemen opleveren, om nog maar te 
zwijgen over de beperkende maatregelen die 
diverse overheden links en rechts invoeren om 
het gebruik van oudere auto’s te ontmoedigen. 
Zouden we niet ingrijpen, dan zou het alleen 
nog bergafwaarts gaan met de Volvo 300-serie 
in Nederland. En ingrijpen kunnen we samen! 

Sinds 2001 is de Volvo 300 Club, kortweg V3C, 
actief als vereniging met als doel het behoud 
van de Volvo 300-serie. Het is een club waarbij 
rijders en liefhebbers van deze Nederlandse 
Volvo zich kunnen aansluiten. De club brengt 
diverse groepen liefhebbers bijeen, uiteenlo-
pend van de mensen die zich verbonden voelen 
met de Nederlandse wortels van de auto (de 



auto is ontwikkeld door DAF), tot de fans van 
de onverwoestbare Zweedse motortechniek 
van de 360 met zijn tweelitermotor. Wat we 
echter allemaal gemeen hebben, is dat we 
vinden dat de 300-serie het verdient om als 
rijdend erfgoed bewaard te blijven.

Technische ondersteuning
De Volvo 300 Club heeft een Technische Com-
missie, die de leden via e-mail of het Volvo 300 
Forum bijstaat in het beantwoorden van hun 
technische vragen. Bovendien organiseert de 
TC zogeheten ‘sleuteldagen’, waarbij u onder 
begeleiding aan uw eigen auto kunt werken. 
Ook al bent u zelf niet technisch, dan nog kan 
de club veel voor u 
betekenen. Zo is er een onschatbare hoeveel-
heid kennis aanwezig van zaken waarvan 
officiële garages geen weet meer hebben, 

zoals de automatische transmissie die uw 300 
misschien ook wel heeft. Veel niet-technische 
leden hebben met steun van de club zelf al de 
ratel of schroevendraaier ter hand genomen!

Evenementen
De V3C is ook een gezellige vereniging: leden 
organiseren regelmatig evenementen zoals 
toertochten, puzzelritten en gezelligheidsbi-
jeenkomsten. Een van de hoogtepunten van 
het jaar is de Nachtrit, een toerrit in het holst 
van de nacht!

Informatievoorziening
Ons magazine Volvoice verschijnt elk kwartaal 
en staat bol van de aankondigingen, even-
ementenverslagen, technische informatie en 
wetens-waardigheden. Behalve het clubblad 
beschikt de Volvo 300 Club over een groot on-
line documentatiearchief waar een breed scala 
aan informatie is samengebracht. Dit betreft 
een uitgebreide collectie van technische docu-
mentatie, artikelen uit de pers en brochures en 
folders van vele jaargangen.

Belangenbehartiging 
Om samen een vuist te kunnen maken tegen 
overmatige regeldrift van de overheid, is de 
kracht van het getal en een goede lobby on-
ontbeerlijk. Daarom heeft de V3C zich aang-
esloten bij de Federatie van Historische Auto-
mobielclubs, de landelijke koepelorganisatie 
van oldtimerverenigingen. Namens onze leden 
doet FEHAC belangrijk lobbywerk in Neder-
lands en Europees verband.
Het lidmaatschap kost € 35,- per jaar. Als u zich 
als lid aanmeldt, kunt u genieten van de voorz-
ieningen en voordelen die de club biedt, en 
bijdragen aan het behoud van de laatste echte 
Nederlandse auto! Kijk voor meer informatie 
en aanmeldingsgegevens op de website: www.
volvo300club.nl. Daar kunt u zich ook (gratis) 
aanmelden voor het Volvo 300 Forum.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,

DE VOLVO 300 CLUB
WWW.VOLVO300CLUB.NL


