
Wij danken de KNAC, de club van en
voor autoliefhebbers, voor het infor-
meren van al hun leden via hun
prachtige magazine en hopen velen
van hen te mogen ontmoeten op de
SKOJ dagen. Alle KNAC-leden ont-
vangen, op vertoon van hun KNAC
lidmaatschap, 
zelfs korting op 
de Zweedse 
lunch. Dank 
aan de 
KNAC voor 
deze leuke 
geste naar hun 
leden!

Sinds de oprichting van deze 100% 
onafhankelĳke vereniging in 1898
komt de Koninklĳke Nederlandsche
Automobiel Club (KNAC) op voor de
belangen van automobilisten. 

De club werd opgericht door een aan-
tal enthousiaste automobilisten en
stelde zich onder meer ten doel ‘het
automobielwezen in Nederland te 
bevorderen’. Een club die vooral het
leven van de automobilist aangenamer
wilde maken. 
Nu – 100 jaar later geldt dit nog steeds.

CARLO EN BAS

Bas van Werven en Carlo Brantsen,
de Petrolheads, wie kent ze niet!?
Deze AutoMaten etaleren zonder
enige gêne hun passie voor auto's,
zolang die maar niet al te “groen” en
salonfähig zijn. 

Op SKOJ zondag 31 maart tussen
11:00-12:00 uur zullen Carlo en Bas
met hun “leerzame” pubquiz het SKOJ
evenement verrĳken. Deze pubquiz is
een geweldig programmaonderdeel
op de SKOJ dagen. Wĳ verheugen ons
er enorm op! U misschien ook op deze
live ontmoeting.

Lezers van GooiZaken krĳgen,
tegen inlevering van deze coupon,
een frisse Zweedse bosvruchten-
smoothie (t.w.v. € 3,50). Dit wordt
u aangeboden door GooiZaken 
en het SKOJ team.

WAARDECOUPON

HARBOUR JAZZBAND
Tijdens de extra feestelijke ope-
ningsdag (vrijdag 29 maart) van het
SKOJ event zal de, uit Rotterdam af-
komstige, Harbour Jazzband tussen
16.00 en 19.00 uur zorgen voor een
feestelijke stemming. Jazz en Volvo:
een prachtige combi, zeker voor de
initiatiefnemer! Dank aan Harbour
Jazzband voor de medewerking.

De Harbour Jazzband is een van de
oudste, nog actieve jazzbands van 
Nederland. Harbour Jazzband is opge-
richt te Rotterdam in 1956 en heeft zich
van oudsher toegelegd op de klassieke
jazzmuziek uit de jaren ’40 en ’50 van
de vorige eeuw. Met hun vrolĳke jazz-
klanken is een feest gegarandeerd.
Wie herinnert zich niet de Harbour
Jazzclub aan het Weena in Rotterdam.

Wellicht delen uw medebezoekers
niet uw autopassie? Neem hen dan
toch mee. Ook voor hen zal er een
interessant, vermakelijk en wisse-
lend programma worden gepresen-
teerd. Op 29 maart is de aftrap met
“Chinese landschapsarchitectuur met
een vleugje Volvo design” door ing.
Pieter van Loon, internationaal land-
schapsarchitect, directeur/eigenaar
van Eurolandscape en ontwerper
van vele parken in China.

PARTNER’s

Alle Volvo dealers zijn op de hoogte
van de SKOJ dagen en velen van
hen tonen grote belangstelling om
zich te presenteren met de nieuwste
Volvo’s.

VOLVO DEALERS

Elke SKOJ driedaagse staat er een ‘model in the spotlight’. Op 29, 30 en 31
maart zijn dit de: 100 en 200 serie. Ontmoet tijdens dit weekend andere
liefhebbers van deze modellen en ook de bijhorende club(s). 

Zo zal tĳdens het eerste weekend het VOLVO 240-260 REGISTER met een stand
vertegenwoordigd zĳn. Een vereniging die open staat voor iedere bezitter of 
liefhebber van de VOLVO uit de 240/260 serie van elk bouwjaar. Het register 
bevordert de interesse, het gebruik en het rĳplezier in deze automobielen en 
organiseert daarom o.a. toerritten door het hele land, sleuteldagen, technische
ondersteuning, documentatie en brochures. Site: www.volvo240-260register.nl.

VOLVO CLUBS Een absoluut hoogtepunt is het bezoek
aan dé groenste evenementen-
locatie Jardin d’Hiverre, normaliter
uitsluitend toegankelijk voor geno-
digden op bedrijfsevenementen. 

In Jardin d’Hiverre zullen altĳd een 
aantal bĳzondere Volvo’s, gelinkt aan
‘model in the spotlight’, worden 
tentoongesteld. 
U kunt hier in het Zweedse restaurant
genieten van culinaire lekkernĳen, 
lunches en dinerbuffet.

CULINAIR
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Volvofabriek Geely Auto in Luqiao, China



Amazon Adventures verzorgt gedu-
rende alle SKOJ dagen boeiende 
beamerpresentaties en informeert u
op hun stand in de Jardin d’Hiverre
over hun unieke Volvo reizen. 
Wellicht is de ankomende tour is iets
voor u: Cairo to Cape in 2020.

Amazon Adventures: geweldige reizen
in je eigen Volvo klassieker, over de
hele wereld. Reis in groepsverband,
ontmoet, ervaar, deel je (technische)
kennis en maak uiteindelĳk onver-
getelĳke herinneringen. Er zĳn in het
verleden al 15 unieke reizen georga-
niseerd. In het totaal hebben er al 
525 auto’s meegereden, zĳ hebben
4.150.000 km afgelegd in 55 landen.

AMAZON ADVENTURES

Op alle SKOJ dagen delen de ex-
perts van Meguiar’s hun tips & tricks
op het gebied van onderhoud van
de lak en het interieur van uw auto.
In de uitgebreide Meguiar’s stand
treft u vele producten aan. 
De Meguiar’s poetsclinic zal 2x per
dag worden gehouden nabij het 
museum. Learn to shine! 

Wax, shampoo, polish, cleaner & clay:
Meguiar’s is al bĳna 120 jaar specialist
op het gebied van autoverzorging. 

MEGUIAR’S

Op alle SKOJ dagen zal de Volvo
Klassieker Vereniging (VKV) u op
hun stand informeren over deze
club. 
Ook op het gebied van taxaties van
klassieke Volvo’s heeft de VKV een
groot aantal experts ter beschikking.
Alle leden van de VKV worden, op
vertoon van hun lidmaatschap, 
verrast met een gratis Zweedse
smoothie. Dank aan de VKV!

De Volvo Klassieker Vereniging bestaat
sinds 1970, en kennen het merk, het
erfgoed en de reputatie op het gebied
van veiligheid en duurzaamheid als
geen ander. 
Met meer dan 4000 leden behoort
deze vereniging al jaren tot de groot-
ste autoklassieker verenigingen van 
Nederland!

VKV
Kom in de Jardin d’Hiverre shoppen
in de ‘Volvo Butiken’. Zowel de 
Swedish Collection als de Swedish
Connection (dit is de webshop van
het Volvo forum) zullen leuke para-
fenalia, boeken, brochures en posters.
In het museum vindt u vele duizen-
den onderdelen van de diverse 
modellen uit de grote voorraad van 
Swedish Collection, tegen zeer aan-
trekkelijke SKOJ-prijsjes.

BUTIKEN
Vanuit een grote belangstelling voor
VOLVO heeft Ben Ekeler vele jaren
geleden Volvo-forum.nl opgericht.
VOLVO liefhebbers lĳken een natuur-
lijke band met ZWEDEN te hebben. 
Maar het zĳn niet alleen Volvofans die
zich tot Zweden en Swedish Design
aangetrokken voelen. Er is nog steeds
een grote schare SAABfans en natuur-
lĳk iedereen die graag de rust en
ruimte van het Scandinavische land 
opzoekt. Kom naar de SKOJ dagen en
ontmoet Ben.

De naam zegt het al, Jan is de man!
Hij zal de SKOJ dagen letterlijk 
‘opfleuren’ met zijn kunst. Hij be-
hoort tot de absolute top van de
graffiti artiesten van Nederland.
Naast het maken van prachtige
muurschilderingen draait Jan zijn
hand niet om voor het maken van
gedetailleerde tatoeages. Tijdens de
SKOJ dagen zal hij live-kunst maken
van prachtige auto’s die er te zien zĳn.

JanIsDeMan, een internationaal bekend
graffiti artiest uit Utrecht maakt unieke 
schilderingen zowel in kinderkamers
als grote muren in de stad en hĳ geeft
ook graffiti workshops.

JANISDEMAN

Goed zicht is belangrijk in het ver-
keer en Volvo staat immers ook voor
veiligheid. Opticien Nico van Marle
van Garant Optiek in Apeldoorn, en
groot Volvo liefhebber, zal tijdens de
SKOJ dagen uw oogkwaliteit meten
met hoogwaardige apparatuur als-
mede u adviseren.

Bĳ Garant Opticien Audicien kunt u 
terecht voor brillen, zonnebrillen, 
contactlenzen en hoortoestellen. In de
winkel in Apeldoorn helpen zĳ u graag
met advies en service op maat.

GOED ZICHT

PASSIE voor GLANS presenteert zich
op de SKOJ dagen. Detailing is net
een kuuroord voor uw auto. Opscho-
nen, masseren, kuren en beschermen.
Gespecialiseerd in het polijsten van
lakken. Ontdek tijdens de SKOJ
dagen wat PASSIE voor GLANS voor
uw auto kan betekenen. 

Veel klassieke auto bezitters hechten
grote waarden aan het oorspronke-
lijke ontwerp en karakter van de
auto. De moderne autotechniek is
sterk veranderd. Met als gevolg dat
er nog maar weinig monteurs weten
hoe de klassieker weer in top vorm
te krijgen. Bij The Classic Way vindt
u deze kennis volop. Sander kan u
met betrekking tot uw Volvo of ieder
ander automobiel adviseren over
alle techniek, enz., enz.

Bert-Jan Nijhuis van Volvo Model
Cars, Neerlands grootste verzamelaar
en kenner van Volvo modelauto’s. 
Hij zal op vele dagen een presen-
tatie verzorgen om met zijn extreem
grote miniaturen kennisook u te 
enthousiasmeren. 

MODEL CARS

Fotograaf Stephan van Leiden tovert
onze ‘DOME’ gedurende de SKOJ
dagen om in de ‘Volvo photo Dome’.
Ga op de foto met een wel héél 
bijzondere Volvo en ontdek meer
over de fotoserie Mens&Machine.
Als fotograaf is Stephan van Leiden 
gespecialiseerd in natuurfotografie,
editorial fotografie, portretfotografie
en locatiefotografie, en weet hĳ de
mooiste industriële plekken te vangen.

FOTOGRAFIE

SKOJ idee: gebruik de SKOJ dagen
als relatie-event en nodig uw relaties
(of medewerkers) uit voor deze 
gezellige dagen.

GOED IDEE

OPENINGSTIJDEN: Museum en activiteiten geopend van 10:00-16:00 uur. 
Jardin d'Hiverre geopend tot 19:00 uur voor borrel en dinergasten.
ENTREE: Dagkaarten, inclusief één koffie of thee en één muffin: € 11,50. 
(Betaling contant of per pin) Parkeren is gratis. Entree uitsluitend vanaf 12 jaar.
Aanmelden via e-mail (info@swedishcollection.nl) stellen we op prijs. 


