Alternatieve International Rally
Na Polen (2017) is Portugal in 2018 opnieuw een ver weg gelegen bestemming voor de
International Jampot Rally. Niet iedereen is in de gelegenheid zo’n verre reis te maken.
Daarom organiseren we dit jaar een Alternatieve International Rally (AIR)– geheel
binnen de grenzen van ons eigen Nederland.
Er zijn diverse plaatsen, locaties of straatnamen in ons land die een buitenlandse naam
dragen. We hebben er zeven gekozen die in het bijzonder tot de verbeelding spreken. De
AIR houdt in dat we in één lang weekeinde (zoveel mogelijk van) die plaatsen bezoeken.
In dat weekeinde kunnen we tweemaal gezamenlijk overnachten op een camping.
Enkele van de zeven plaatsen liggen dicht bijeen in Drenthe en Overijssel. Eén is er in de
nabijheid van Utrecht. Daarnaast zijn er ‘buitenplaatsen’ in Noord-Limburg, Zeeuws
Vlaanderen en Friesland. De kampeerlocatie is: De Vossenburcht in IJhorst (gemeente
Staphorst).
De keuze voor een lang weekeinde maakt het mogelijk op vrijdag alvast via een
buitenplaats naar de camping te rijden. Ook op zondag kan nog een buitenplaats worden
bezocht. De uitdaging ligt hierin dat een poging kan worden gedaan alle locaties
gedurende dat weekeinde te bezoeken. Maar het zal vooral ook leuk zijn als vele
clubleden deelnemen aan het kamperen.
Enkele locaties stellen niet méér voor dan één of enkele straten. Deelnemers aan de rally
moeten foto’s / selfies maken om te kunnen aantonen dat zij de bewuste locatie hebben
bezocht. (Tip: stel je camera zo in dat de datum wordt meegegeven aan de foto’s).
Deelname levert punten op voor de toercompetitie. Het aantal punten (km) is variabel.
Hiervoor is een eenvoudig rekenmodel van toepassing (zie verderop).
De plaatsen:
1. Zurich (provincie Friesland, terzijde van de Afsluitdijk)
2. Engeland (provincie Drenthe, ‘buurtschap’ bij Ruinen)
3. Moscou (provincie Drenthe, Hollandscheveld – een korte, doodlopende weg)
4. De Krim (provincie Overijssel)
5. America (provincie Limburg, deel van Horst aan de Maas)
6. Austerlitz (provincie Utrecht – bekend van de piramide)
7. Turkeije (provincie Zeeland – Zeeuws Vlaanderen, gemeente Waterlandkerkje).
Data: Vrijdag 22 tot en met zondag 24 juni 2018.
Rekenmodel toercompetitie: een optelsom van a. , b. en eventueel c.
a. de afstand woonplaats deelnemer tot de kampeerlocatie in IJhorst.
b. 25 km voor elk van de locaties: Engeland, Moscou, De Krim en Austerlitz; 50 km
voor elk van de locaties Zurich en America; 100 km voor de locatie Turkeije.
c. een bonus van 100 km voor de deelnemer die alle zeven locaties bezocht (moet
wel in hetzelfde weekeinde).
Let op: binnen twee weken na de rally moet alle informatie worden ingeleverd.
Beoordeling geschied door de Toercommissaris (streng doch rechtvaardig).
De Vossenburcht beschikt over enkele trekkershutten (per nacht te huren) en
vakantiehuisjes (per week te huren). Zie: www.devossenburcht.nl
Contact / informatie: Cees Zwinkels – 06-28549329 of cees.zwinkels48@gmail.com

Eerst nog wat Wiki-wijsheid. Waar zijn de doelen / locaties en wat moet je doen?
1. Zurich. Dorp in Súdwest Fryslân, terzijde van de Afsluitdijk. Op zijn Fries: Surch.
Naam waarschijnlijk afgeleid van Zuderinghe (= zuidhoek). Vanwege de
gelijkenis met Zürich, de grootste stad van Zwitserland komen er nogal wat
Zwitsers op bezoek.
Coördinaten: 53˚7’ NB, 5˚24’ OL. Postcode 8751.
Bewijsstukken: foto van plaatsnaambord of van de kerk van Zurich.
2. Engeland. Land waar onze Matchless of AJS vandaan komen. Buurtschap van de
Drentse plaats Ruinen; enkele wegvakken hebben de naam Engeland.
Coördinaten (van Engeland 1): 52.765588 NB, 6.366982 OL. Postcode 7963 PW.
Bewijsstukken: foto van korenmolen de Zaandplatte, Engeland nr. 9. (NB: op
zaterdag 23 juni is de molen te bezichtigen).
3. Moscou. Hoofdstad van Rusland. Klein doodlopend weggetje in Hollandscheveld
aan de Riegshoogtendijk (N 852) tussen Hollandscheveld en Slagharen.
Coördinaten: 52.655964 NB, 6.529622 OL. Postcode 7913.
Bewijsstukken: foto met straatnaambordje (indien aanwezig) of het reclamebord
van De Boshoek (links ten opzichte van Moscou, volgens Google Streetview dd.
augustus 2016) of van de boerderij aan het eind van Moscou.
4. De Krim, behorend bij Oekraïne maar ingepikt door Poetin. Ook: veendorp in de
gemeente Hardenberg, Overijssel. De N 377 loopt er dwars doorheen.
Coördinaten: 52˚39’NB, 6˚37’ OL.
Bewijsstukken: foto van plaatsnaambord of foto van reclamebord Motorsloperij
Meerlo VOF, Parallelweg 83 7782 PJ De Krim.
5. America. Drie werelden: noord, midden en zuid. Alhier een dorp in de gemeente
Horst aan de Maas.
Coördinaten: 51˚26’ NB, 5˚44’ OL.
Bewijsstukken: plaatsnaambord of een foto met de Sint Jozefkerk (1892), Pastoor
Jeukenstraat 2, 5966 NM America.
6. Austerlitz. Bekend van de zogenaamde Driekeizersslag die werd gewonnen door
Napoleon in 1805, bij deze plaats in Moravië, Tsjechië. Het Nederlandse
Austerlitz is vernoemd naar die slag. Het was “kamp Utrecht” van generaal
August de Marmont (18.000 soldaten!) – een hulpje van Bonaparte.
Austerlitz maakt deel uit van de gemeente Zeist. Ter nagedachtenis aan de grote
slag van 1805 is een monument gebouwd: de piramide van Austerlitz. Dit
monument ligt nabij in de gemeente Woudenberg en is tegenwoordig vooral
bekend vanwege het aldaar gevestigde pretpark.
Coördinaten van de piramide: 52˚5’25” NB, 5˚20’33” OL.
Bewijsstukken: foto van de piramide (Zeisterweg 98, 3931 MG Woudenberg) of
een foto van het Beauforthuis, café-restaurant langs de N224 (Woudenbergseweg
70, 3711 AB Austerlitz).
7. Turkeije. Land aan de rand van Europa. Bij ons bekend als buurtschap van het
dorp Waterlandkerkje in Zeeuws Vlaanderen. Een kleine 20 kilometer westelijk
van Terneuzen annex zuidzijde van de Westerscheldetunnel (N 62 en N61).
Coördinaten naambord: 51.318096 NB, 3.582020 OL. Postcode 4508 PB.
Bewijsstuk: foto van het straatnaambord langs de Turkeijeweg, ter hoogte van
Turkeije nummer 39.

