Verslag van de POLMARCO reis naar Braunschweig eind 2000
Door: Jan .D. Tebbes
Het woord POLMARCO staat voor Politie-Marechaussee Combinatie. Deze naam werd vijftien jaar
geleden bedacht door een tweetal personen te weten: Bob van Engeland van de politie en Henk
Slots van de Koninklijke Marechaussee. Het begon als een grap om met enkele politie- en
marechaussee mensen een toertocht van twee à drie dagen per motor te houden naar Berlijn. Dit
verliep uitstekend en de jaren daarna werd dat ook weer georganiseerd. De groep werd te groot en
men besloot, gezien het aantal deelnemers, dit per touringcar te doen. De reizen die werden
georganiseerd gingen o.a. naar Munchen,Hamburg Stuttgart. Het was de bedoeling om in een aantal
dagen een beter contact te krijgen tussen beide politiediensten. De bezoeken gingen naar
autofabrieken zoals BMW of VW en andere bezienswaardigheden . Voor de liefhebber(s) stond er
ook een brouwerij op het programma waarvan later het produktieproces werd geproefd. De organisatie
van nu ligt in handen van Izak Mauritz (Politie) en Henk Slots (b.d. Kon. Marechaussee).
Op dinsdag, 10 oktober 2000, omstreeks 07.30 uur vertrok het gezelschap, bestaande uit 52 personen
per touringcar naar Braunschweig. Het hotel ligt in het natuurbeschermingsgebied Riddagshausen
nabij Braunschweig. De middag en de avond werden op ieders wijze doorgebracht.
Op woensdag, 11 oktober gingen we om 07.45 uur richting Hannover voor een bezoek aan de EXPO
2000. De weergoden waren ons echter niet goed gezind. Het regende dat het goot. In totaal
presenteerden meer dan 100 landen hun visie over de toekomst. Het Holland House zag er
architectonisch goed uit. Landen als Hongarije, Kroatie, Monaco, Ierland en Duitsland kwamen zeer
goed uit de bus. Een dag om deze EXPO te bezoeken is te weinig maar je kreeg wel een goede
indruk van de deze tentoonstelling.
Op donderdag, 12 oktober 2000, vertrokken we om 08.00 uur naar de Volkswagen-Werke in
Wolfsburg waar we een bezoek brachten aan de, speciaal in het kader van de EXPO 2000, door
Volkswagen gerealiseerde Autostadt, die als grootste en modernste evenementencentrum van de
wereld op het gebied van automobiliteit geldt. Op het terrein van Autostadt is ook het Volkswagen
Museum gelegen. Echt de moeite waard om te zien.
De bezoeker komt tot een fascinerende ontdekkingsreis in de wereld van de automobiel. Veel
aandacht wordt besteed aan de nieuwe ontwerpen (die aan zeer strenge eisen moeten voldoen) de
veiligheid van de auto en de inzittenden zijn zeer belangrijk alsmede het milieu.
De paviljoens die men kon bezoeken waren van Audi, Bentley Lamborghini Seat, Volkswagen en
Volkswagen Nutzfahrzeuge. Een zeer indrukwekkende tentoonstelling waarbij je bij sommige
personenauto's je vingers aflikt.
Omstreeks 12.45 uur vertrokken we naar het Hofbrauhaus Wolters AG in Braunschweig waar we een
korte rondleiding kregen in de brouwerij. Na de rondleiding werden we ontvangen in het gasthuis
waar een uitstekende broodmaaltijd voor ons klaarstond. Voorts werd van ons gevraagd of we de
kwaliteit van het brouwsel wilden testen. Een persoon, onze buschauffeur, moest helaas nee zeggen.
Omstreeks 20.00 uur werden we ontvangen in het hoofdbureau van politie te Braunschweig door de
voorzitter van de IPA. Na een zeer geslaagde avond nog even na kletsen in het hotel.
Op vrijdag, 13 oktober 2000, te 07.30 uur vertrokken vanuit ons hotel richting het plaatsje Goslar. Het
is een meer dan 1000 jaar oude stad aan de noordrand van de Harz. Hier ligt het Rammelsberger
Bergbaumuseum en een ertsmijn, die in 1988 buiten gebruik werd gesteld. Met een treintje gingen we
490 meter diep de mijn in. We zagen hoe de bergmijnbouw op natuurgetrouwe manier werd
uitgebeeld. Tevens maakten we kennis met het waterkracht-en ontwateringsysteem van de mijn. Een
zeer indrukwekkende excursie van hoe men vroeger daar aan de kost moest komen. Te 13.30 uur
werd de reis voorgezet richting Bad Bentheim waar het slotdiner werd gehouden.
Het waren vier zeer geslaagde dagen met complimenten voor de organisatie en onze buschauffeur
Rinus.
P.S. In 2001 gaat de reis naar Mannheim met onder andere een bezoek aan de Mercedes fabrieken.
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