
Eine Dienstreise nach England

1990. Artikel uit Duits Korpsblad over een vijfdaagse dienstreis naar Lincoln in Engeland van de

Polizei Essen. De reis liep van maandag 18 tot en met zaterdag 23 juni. En ook de AVD was erbij,

evenals Belgische en Franse collega’s, allen lid van de IPA. Namens de AVD waren dat de ver-

keerssurveillanten Roel van Driel en Cor van de Kuijt. Dit artikel is écht de moeite waard om eens

op het gemak voor te gaan zitten. Met name het deel waar de Duitse collega’s in Driebergen land-

den en met open mond zagen hoe magistraal de AVD in de net gereed gekomen nieuwbouw ge-

outilleerd was (pagina 1, 4e en 5e alinea).

De AVD-ers mochten hun bagage in de fonkelnieuwe Duitse Opel Vectra Streifenwagen stouwen.

Wat ertoe leidde dat van de Kuijt in Engeland plagend sprak over zijn Duitse lugagecar………..

En als tegenprestatie mochten de beide Duitse collega’s dienders ieder een stuk in de Porsche

sturen, uiteraard uitgedost in de obligate witte jas en oranje helm. En ze moesten erkennen: met

230 per uur had je wel rijtraining nodig!

Deze Duitse collega’s uit Essen hadden een hagelnieuwe dienst-Opel bij zich maar moesten tot

hun spijt ervaren dat het Britse publiek tijdens het vijfdaagse bezoek direct richting de Porsche

stapte.

De Britse gastheer Mike Draine ontpopte zich tot een perfect gastheer die alle tien Europa-dien-

ders bovendien vijf dagen lang kostenloos onderhield. Dat ging zelfs zo ver dat AVD-verkeerssur-

veillant Roel van Driel op zijn verjaardag door Draine in het zonnetje werd gezet! 

De Duitse collega’s kregen revanche met betrekking tot de publieksaandacht voor de AVD-911,

toen Roel op de laatste tentoonstellingsdag met een gastrijder een ritje zou maken………waarbij

de Porsche niet meer startte. De Duitse Vectra sleepte de Porsche aan. Waarna de Alex 1212

even later nóg een keer strandde. De 911 werd naar de werkplaats op het bureau gebracht en

daar regelde Maike Drain een lokale monteur die de ontsteking repareerde……….

De terugweg naar Harwich ging in konvooi onder aanvoering van Drain. Een steen leverde schade

op aan de voorruit van de Duitse Vectra. Dat wilde Drain nog gerepareerd zien vóór zijn Duitse

collega’s de ferry naar Hoek van Holland opgingen. Hij hanteerde weer zijn mobiele telefoon (toen

een nog behoorlijk vooruitstrevende feature) maar moest ditmaal in de onverbiddelijke timetable

van Stena Line zijn meerdere erkennen: hij kreeg de reparatie niet meer rond vóór de ferry Par-

keston quay in Harwich verliet en na een altijd weer fraaie S-bocht langs de docks van Felixstowe

de steven richting Hoek van Holland wendde.

Voor bijbehorende foto’s voer in de zoekmachine in “XF-04-FZ”.










