Opbouw / restauratie Mercedes 190E Alex 1264

Op transport naar de werkplaats
voor inspectie

De Groep Motorsurveillance (GMS) had vroeger een schitterend logo. We hadden er al enkele stickers en
prints van in het AVD-archief. En Leen Burger zou als gepensioneerd graficus mijn goede vriend Leen niet
zijn, als ie mij niet op een zeker moment belde: “Ik heb dat GMSlogo eens onder handen genomen”. Uren achtereen heeft hij zitten
retoucheren en bijwerken, met uiteindelijk dit schitterende resultaat.
Dit logo is ook te zien op onze website. Zie Link.
Zoals vaker in de afgelopen jaren komen sommige sporen ineens
onverwacht bij elkaar. Want op 16 juli was Joop van Roest in Lunteren bij me. Zoals gewoonlijk was het gezellig. En Joop had weer
enkele AVD-pareltjes bij zich. Waaronder een tegeltje van…precies:
het logo van de GMS. Wat een waardevolle aanvulling van de archieven!
Voor het project van mijn AVD-Range Rover en ook dat van de Mercedes was de kleding nog niet compleet. Een witte jekker in de
juiste maat ontbrak nog. Onze Assense AVD-steunpuntambassadeur Bert Hartman loste dat hiaat op. En dus maakte ik kort geleden
in Zwolle rendez-vous met Bert. Dat werd twee voor de prijs van
één want Bert had oud AVD-er en zijn vaste maat Hans Ooink bij
zich. Gezellig. Maar het werd niet alleen gezellig. Bert had naast
de jekker nóg een schat aan AVD-textiel bij zich. Waar Hans nog
tweetonige claxons en een aluminium schrijfplaat heeft toegevoegd.

Een uur later draaide ik thuis voldaan de Volvo de poort in en pakte witte blousons, parka’s, de intensief gezochte jekker, schrijfplaat en niet te vergeten de claxons uit. Die claxons zijn inmiddels geselecteerd voor inbouw in de AVD-Mercedes... Mooi.
En over die Mercedes, de Alex 1264, gesproken dan… Ik had er afgelopen week uitvoerig contact over met
Berend Tanis die me er ongevraagd advies over gaf…: “Naar de sloop met die taxi.” Daarmee verwoordde Berend een beetje de berichten die ik nogal eens krijg over de Mercedessen in AVD-dienst. Soms nogal scherp
van toon, soms ook schrijnend.

▲ Lex aan het werk
Maar goed, onder de streep waren de 190’s toch
écht óók AVD-historie. En dús ga ik verder met het
terugbrengen in AVD-trim. Want dat lag ten gevolge
van corona een jaar stil. En dus verbouwden we afgelopen vrijdag het interieur van de Alex 1264. Dat
ging van “nog enigszins acceptabel” naar wat de
Britten “Spaghetti junction” zouden noemen. Ofwel
één grote bende van draden, waarvan sommige van
nergens naar nergens gaan. Dat zijn de doorgeknipte AVD-exemplaren. Als je de foto’s van de status præsens ziet dan schrik je. En tóch zijn we het
dieptepunt gepasseerd. Want Berend, die voor de
rest de hele vrijdag in de weg liep, (😉)presteerde
het om de immens ratelende aanjagermotor te vervangen door een geruisloos exemplaar.
Afgelopen zondag ben ik de hele dag in de weer geweest om van alle aanwezige losse onderdelen
foto’s te maken, deze te rubriceren op onderdeelnummer en naar Berend te sturen. Die zit nu dus
thuis achter de laptop met een kleine 200 foto’s die
hij gaat uitzoeken. Waarna hij me natuurlijk laat
weten wat er nog moet komen. En dan kunnen we
hopelijk binnenkort met de Alex 1264, voorzien van
alle AVD-apparatuur zoals zwaailicht, flitsers, stoptransparanten en mobilofoon op weg naar de bestickeraar. Wordt vervolgd!!

▲ Interieur
2-tonige claxons ▼

Berend aan het werk ▼

◄ Bekabeling onder het dashboard

◄ Hoe krijg ik die klokken er nu eindelijk uit

◄ Het uitgebouwde dashboard op afvoer

◄ De materialen op de werkbank

◄ Nadat veel bedrading getrokken is, komt het moment van het terugbouwen van alle Mercedes-onderdelen…. Berend bezig met terug-inbouwen van
het dashboardkastje.

▲ De meest in het oog springende verandering: het
zwaailicht is terug. Net als de erbij horende bedrading...

◄ Het enige wat ik (Lex) zelf deed: de tweetonen
zijn gemonteerd...

Zo maar wat typeringen voor de Mercedessen van de AVD, opgetekend uit de monden
van diverse AVD-ers:
“…Op zich een goed stuk gereedschap waar we ook gewoon professioneel mee om gingen… “(in reactie op een interview met mij over mijn AVD-Mercedes, de Alex 1264, in een
youngtimer-magazine).
“…Hadden we met de Porsche de suprematie op de autosnelweg, met die Mercedessen
namen we al niet eens de moeite meer om te sprinten…“ (Tijdens een gesprek met een AVDer over de dienst-Mercedessen).
“…Diensttaxi’s…” (Een AVD-een steunpunt over de Mercedessen. Zie ook onder SR-04-ZT
in de zoekmachine).
“…Een schrootbak die je anno nu, 2022, beter gelijk naar de sloop kunt rijden…” (Berend
Tanis gekscherend tijdens de vele uren die hij werkte aan de Alex 1264).

Mijn Alex 1264 is geen blikvanger. Maar tegelijkertijd
een veel zorgelozer bezit dan mijn AVD-Porsche.
Zeldzamer in AVD-outfit ook dan het aantal Porsches
wat nu her en der opduikt. En dan laat ik de gronden
waarop er soms met die Porsches gereden wordt of
de binding met en kennis van de AVD maar buiten
beschouwing. Terug naar het in AVD-trim terugbrengen van de Alex 1264. Deze Assense AVD-telg is inmiddels technisch in ordentelijke staat.
Berend Tanis neemt op dit moment het technische
gedeelte van de inbouw van apparatuur voor zijn rekening. Tenminste, als dat spul nog te vinden is. Voor
bijvoorbeeld die elegant in de rijwind mee zwiepende
Kathrein antennes moest ik wel een paar avonden
zoeken. Maar goed, op de mobilofoons en de aansluiting van de tweetoon na is alles ingebouwd. En
werkend.

Meest recente wapenfeit: de opbouw van de striping. Ik kreeg van de zwager van een opdrachtgever van mijn
holding (bent u er nog?) een forse partij vóórgesneden oranje striping. Nutteloos geworden met de komst van
de nieuwe bestickering van hulpverleningsvoertuigen. Voertuigen waarin ik overigens zelf sinds mijn beëdiging
na terugkeer bij de dienst ook weer rondrijd, maar dat terzijde. Afijn, die striping zat op smalle banen. En goede
vriend Leen Burger en ik zijn inmiddels vele dagen bezig geweest om dat spul op maat te snijden en bevestigen.
Geen computers, geen ervaring en materiaal wat eigenlijk niet past…Het werd qua tijdsinvestering een forse
exercitie. Gisteren hebben we er een vijfde dag aan besteed en de klus is nog niet klaar.
Maar goed, vóór de reünie van oktober een feit is staat de Alex 1264 in ieder geval te pronken naast de Porsche
en BMW K100 van de AVD.
En nu hoor ik je vragen: “En je Range Rover dan?” Helaas helaas…slechts twee handjes, veel werk en weinig
tijd. Dus ik vrees met grote vreze dat de Range Rover met tentoonstellen zal moeten wachten tot de derde
AVD-reünie…

◄ De achterzijde staat in kleur

◄ De ster wordt teruggeplaatst

